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ÖZET 

Harmancı, A.K. (2010). Sağlık Hizmetlerinde ÖzelleĢtirme Uygulamaları ve HemĢirelerin 

ÖzelleĢtirme Uygulamalarına ĠliĢkin Algıları. Ġstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri 

Enstitüsü, HemĢirelikte Yönetim Anabilim Dalı. Doktora Tezi. Ġstanbul.  

HemĢirelerin sağlık hizmetlerinde özelleĢtirme uygulamalarına iliĢkin algılarını belirlemek 

amacıyla planlanan ve paralelinde bir ölçek geliĢtirme çalıĢması da yürütülen bu çalıĢma, 

tanımlayıcı ve metodolojik tiptedir. Meslek örgütüne üye kamuda çalıĢan hemĢirelerin 

oluĢturduğu örneklem grubundan uygun Ģekilde doldurulup geri toplanan 460 anket 

değerlendirilmeye alınmıĢtır. Ölçeğin değerlendirilmesinde kapsam geçerliği, yapı geçerliği, 

iç tutarlık ve algı puan ortalamaları kullanılmıĢtır. Örneklemin yaĢ ortalaması 33,1±7,68 olup, 

çoğunluğunun evli (%52), çocuksuz (%55,7), lisans mezunu (%41,1) olduğu; çoğunlukla  

THD‟ye (%48,4) üye oldukları, üniversite hastanesinde çalıĢtıkları (%71,1), 657 sayılı yasaya 

tabi oldukları ve 11 yıl  üzeri deneyime sahip oldukları; servis hemĢiresi (%51,3) olarak 

çalıĢtıkları, sendikaya üye olmadıkları (%68) saptanmıĢtır. Ölçeğin kapsam geçerlik indeksi, 

alt boyutlarda 0,88; 0,84 ve 0,96 olarak bulunmuĢtur. Ölçeğin madde toplam puan 

korelasyonları 0,41-0,75 arasında ve Cronbach α güvenirlik katsayısı 0,95, alt boyutlarda ise 

sırasıyla 0,82, 0,89, 0,92  olarak 0,70‟den yüksek ve güvenilir bulunmuĢtur. Yapı geçerliği 

baĢlığında doğrulayıcı faktör analizi yapılmıĢ, üç faktörlü ölçek yapısı doğrulanmıĢ ve faktör 

yükü 0,40‟ın altında olan maddeler çıkarılmıĢtır. Uyum iyiliği istatistiklerinde, ölçeğin 

uyumunun iyi olduğu bulunmuĢtur. Ölçek toplam puan ortalaması 2,16±0,57‟dir. Alt 

ölçeklerin ortalaması sırasıyla; genel özelleĢtirme, 2,20±0,66; sağlıkta özelleĢtirme, 2,10±0,59 

ve özelleĢtirmelerin hemĢireliğe etkisi 2,21±0,65‟tir. Katılımcılar, genel özelleĢtirme alt 

boyutunda “Kamu iĢletmeleri ve kamu hizmetlerinin özelleĢtirilmesi kamunun ekonomik 

anlamda refahına hizmet eder” maddesine en yüksek oranla (%80,4) katılmıyorum ve 

kesinlikle katılmıyorum yanıtı vermiĢlerdir. Katılımcılar, sağlıkta özelleĢtirme alt boyutunda 

“Kamu sağlık kurumlarına gereğinden fazla yatırım yapılır”  maddesine en yüksek oranla 

(%89,6) katılmıyorum ve kesinlikle katılmıyorum yanıtı vermiĢlerdir.  Katılımcılar, 

özelleĢtirmelerin hemĢireliğe etkisi alt boyutunda “Kamu sağlık kurumlarının özelleĢtirilmesi 

ile hemĢireler daha adil ücretlendirilir” maddesine en yüksek oranla (%76,1) katılmıyorum ve 

kesinlikle katılmıyorum yanıtı vermiĢlerdir. Ölçekten alınan algı puan ortalamalarında, “yaĢ,  

deneyim, pozisyon, istihdam biçimi, gelir durumu, medeni durum, çocuk sayısı, çalıĢtığı 

kurum, üye olduğu mesleki örgüt, sendikaya üye olma durumu, üye olduğu sendika” 

bağımsız değiĢkenlerine bağlı olarak anlamlı farklılık bulunmuĢtur.  

Sonuç olarak; bu çalıĢmaya göre hemĢireler özelleĢtirme uygulamalarını, genel 

özelleĢtirmeleri, sağlıkta özelleĢtirmeleri ve özelleĢtirmelerin hemĢireliğe etkisini olumsuz 

algılamaktadırlar. Bu çalıĢmada kullanılan ölçek geçerli ve güvenilirdir. Sağlık hizmetlerinde 

farklı örneklem gruplarında kullanılması önerilir. 

 

Anahtar Kelimeler: ÖzelleĢtirme, Sağlık Hizmetleri, Kamu Sektörü, HemĢirelik. 
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ABSTRACT 

Harmancı, A.K. (2010). Privatization Practices in Health Services and the Nurses‟ Perception 

Related to Privatization Practices. Istanbul University, Institute of Health Science, 

Department of Nursing Management. Doctoral Thesis. Istanbul.   

This study which has been planned for the purpose of defining the perceptions of 

nurses about privatization practices in health services and in which a scale has been 

developed, is descriptive and methodological. 460 scales which have been filled and returned 

by the sample group that has nurses who are the members of occupational organizations and 

work in public hospitals, were analyzed. Content validity, construct validity, internal 

consistency and perception score means have been used in the scale evaluation. Average age 

of the sample was 33.1±7.68 and it was seen that most of the participants were married (52%), 

childless (55.7%), graduated from a license program (41.1%), were the members of THD 

(48.4%), worked in the university hospital (71.1%), were related to 657 number act, had 

experience of 11 years or more, mostly were clinical nurses (51.3%), were not members of 

any trade unions (68%). Content validity index of scale has been found as 0.88; 0.84; and 0.96 

in subscales. Item mean correlations of the scale were between 0.41-0.75; Cronbach α 

coefficient of the scale was 0.95; in the order of subscales, Cronbach α coefficients were 0.82, 

0.89, 0.92; they were over 0.70 and significant. Explanatory factor analysis was done in 

construct validity, three-factor scale structure was confirmed and the ones whose load factors 

were less than 0.40 were removed. Goodness of fit statistics showed that the goodness of fit 

indexes of the scale was suitable. The mean total scale score was 2.16±0.57 and the means of 

subscales were 2.20±0.66 in general privatization, 2.10±0.59 in privatization in health and 

2.21±0.65 in the effects of privatization on nursing. In the subscale called general 

privatization, participants mostly chose (80.4%) the options “don‟t agree” and “absolutely 

don‟t agree” for the item “Privatization of the public institutions and public services are for 

the economic prosperity of the public.” In the subscale called privatizations in health, they 

mostly chose (89.6%) the options “don‟t agree” and “absolutely don‟t agree” for the item 

“Public health institutions are invested more than their needs.” In the subscale called effect of 

privatizations on nursing, they mostly chose (76.1%) the options “don‟t agree” and 

“absolutely don‟t agree” for the item “Nurses are charged more fairly by the privatization of 

the public health institutions.” A significant relationship between the mean scores of 

perception and the variables, “age, experience, position, staffing style, revenue, marital 

status, number of children, affiliation, occupational organization, union membership 

status, being a member of the union” was found.  In conclusion, according to this study, it 

has been confirmed that the nurses‟ perception related to privatization practices, general 

privatizations, privatizations in health and the effect of privatizations on nursing are negative. 

The scale that was used in this study is a reliable and a valid instrument. The scale is advised 

to be used in different sample groups in health services.  

Key words: Privatization, Health Services, Public Sector, Nursing. 



1. GĠRĠġ VE AMAÇ 

ÖzelleĢtirmeler sadece sağlık alanında değil, bugüne dek kamunun yatırım 

yapmasına alıĢık olduğumuz pek çok alanda gerçekleĢtirilmekte ve son yirmi 

yılda hem ülkemizde hem de dünyada iĢçiler, iĢçilerin üyesi olduğu sendikal 

konfederasyonlar ve hükümetler arasında,  önemli bir gerilim baĢlığı olarak öne 

çıkmaktadır (Scrapaci 1989; IĢıklı 1994; Kafaoğlu 1995; Demir ve ġimĢek 2003). YetmiĢli 

yıllarda kapitalizmin içine girdigi kriz ve bu krize yanıt olarak ortaya çıkan 

neoliberal akımın ülkelerin iktisat politikalarında ağırlık kazanması sonucu, kamu 

açıklarını azaltmayı ve para hacmini daraltmayı hedefleyen monetarist 

politikaların benimsendiği ve özelleĢtirmelerin de bu bağlamda gündeme 

getirildiği belirtilmektedir (Scarpaci 1989; Friedman 1993a; Friedman 1993b; Önder 1994; 

Sönmez 1994). GeliĢmekte olan ülkelerde, bir yandan ülke ekonomisinin 

sürdürülebilirliği ve istikrarı adına baĢvurulan Uluslararası Para Fonu (IMF), 

Dünya Bankası (DB) gibi kurumların talepleri, diğer yandan ülkedeki sermaye 

sahiplerinin oluĢturdukları örgütlerin hükümetler üzerinde kurdukları baskı, 

hükümetleri bu baĢlıkta hızlıca hareket etmeye zorlamaktadır (Yılmaz 2000; Boratav 

2003; Ağartan 2007; Yeldan 2010). Ülke içerisindeki ekonomik istikrarın, adı geçen dıĢ 

kaynaklı organizasyonlardan alınan kredilerle sürdürülebildiği ülkelerde, 

özelleĢtirmelere dönük adımlar atılırken ortaya çıkan tabloda “iĢçi” unsurunun 

ihmal edildiği göze çarpmaktadır (Yeldan 2010). 

Türkiye‟de bugün tartıĢtığımız içeriği ile özelleĢtirmelerin, 24 Ocak 1980 

tarihinde alınan ve ekonomik alanda 24 Ocak kararları olarak anılan 

liberalizasyon süreci ile birlikte baĢladığı belirtilmektedir                                              

(Çavdar 1992; Müftüoğlu 2003; BaĢkaya 2005; Boratav 2010). Aynı yıl gerçekleĢtirilen 

askeri darbe,  ülkede iĢçi sınıfı hareketinin gerilemesinde büyük rol oynamıĢ, 

sendikalar kapatılmıĢ ve sürecin sonunda ülkede varolan kamusal kaynakların 

sermayeye devrine uygun koĢullar sağlanmıĢtır (Çavdar 1992; Müftüoğlu 2003; Ataay 

2006; Boratav 2010). ĠĢçi sınıfının elinin kolunun adeta bağlandığı bu dönemde, Özal 

hükümeti ile birlikte ekonomik liberalizasyonda önemli yol katedilmiĢ, 

hükümetler neredeyse hiçbir dirençle karĢılaĢmadan çalıĢma yaĢamını 

sermayeden yana düzenlemiĢlerdir (Ataay 2006; Sallan Gül 2006). 
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Liberalizasyonda atılan adımlar sonrası sıra, kamunun elindeki büyük 

fabrikaları ve yüksek kar getiren kurumları özelleĢtirmeye gelmiĢtir. Açıkçası son 

yirmi yılda katedilen yolun ardından, 59. ve 60. Hükümet dönemlerinde, daha 

önceki hükümetlerle mukayese edilemeyecek ölçüde ve önemde özelleĢtirmelerin 

altına imza atıldığı herkesçe kabul edilmektedir (Sarısu 2006; Acar 2010; ÖĠB 2010a).  

TüpraĢ, Telekom, Tekel gibi Kamu Ġktisadi TeĢebbüsleri‟nin (KĠT) satıĢı, bu 

özelleĢtirmelere örnek gösterilmektedir (Acar 2010; Yeldan 2010). 

Sağlık hizmetleri bu tabloda daha farklı bir yere oturmaktadır (Scarpaci 

1989; Hayran 2001; Hayran ve Sur 2005). Milyonlarca insanın hizmet aldığı ve on 

binlerce insanın çalıĢtığı sağlık hizmetleri, ülkemizde 1980‟lere kadar 

mahallelerdeki doktor muayenehaneleri, bir kaç özel hastane ve bir kaç azınlık 

hastanesi dıĢında, kamu tarafından verilmekteyken, bugün bu tabloda önemli 

değiĢimler yaĢanmaktadır (Atun 2001; Hayran 2001; Kaplan 2001a; Sarp ve ark. 2001). 

Sağlık hizmetlerinin tüm dünyada yetmiĢli yıllardan itibaren krizi aĢmak adına 

geliĢtirilen politikalar paralelinde adım adım piyasanın müdahalelerine açıldığı, 

öncelikle sağlık hizmetlerinin ticarileĢtirildiği, hizmet finansman ve sunumunun 

ayrıĢtırılarak özelleĢtirildiği vurgulanmaktadır (Belek ve Soyer 1995;  Pollock 2005). 

Bazı örneklerde kamusal finansmanla özel hizmet satın alma yoluna gidildiği, 

bazılarında ise kamu kurumlarında özel sağlık hizmeti sunan birimler açıldığı 

belirtilmektedir (Belek ve Soyer 1995; Homedes ve Ugalde 2005a). Son yirmi beĢ yılda 

özel hastanelerin artıĢı ve giderek yaygınlaĢması göze çarpmaktadır (Belek ve Soyer 

1995; Soyer ve ark. 2003). Özel hastane sayısının artıĢının yanı sıra; kamu 

hastanelerinde de yemek, temizlik, ulaĢım, güvenlik ve hatta sağlık hizmetleri 

dahi taĢeron Ģirketlerden satın alınmaktadır (Soyer ve ark. 2003; Ataay 2006).  

Sürecin, kurumların karlılığını ne derece etkilediği ayrı bir tartıĢma 

baĢlığıdır; ancak bu çalıĢmada sürecin sağlık hizmetlerindeki yansımalarına ve 

özellikle hemĢireler tarafından bu uygulamaların nasıl algılandığına 

odaklanılacaktır. 

Sağlık hizmetlerinin taĢeron Ģirketler tarafından verilmesi dıĢında önemli 

bir baĢlık da, hastaların sağlık hizmeti almak için ceplerinden yaptıkları 

ödemelerdir (Üstündağ ve Yoltar 2007). Hükümetlerin bütçede sağlığa ayırdığı 
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paydan kendilerine ayrılan ödeneklerle finansmanlarını sürdüremeyen hastaneler, 

bazı masraflarını döner sermaye gelirleri ile karĢılamaktadırlar. Döner sermaye 

gelirleri ise hastaların ceplerinden veya sosyal güvenlik kurumlarından hastaneye 

yaptıkları ödemelerden elde edilen gelirlerdir (Pala 2005; Soyer ve ark. 2007). Tüm 

bunlara rağmen kamu hastanelerinde dönem dönem ilaç, malzeme ve personel 

sıkıntısı yaĢanmaktadır (http://www.tumgazeteler.com/?a=2470313; Tıp fakültelerinden 

uyarı, Cumhuriyet, 2006). 

Türkiye‟de sağlık hizmetlerinin özelleĢtirilmesi baĢlığında mevzuat 

bağlamında da yol alındığı, yakın zamanda Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık 

Sigortası Yasası ile bu baĢlıkta önemli bir adım atıldığı belirtilmektedir (Ataay 

2006; Soyer ve ark. 2007; Sarı 2009). Ülkemizde 2010 yılı itibarı ile sağlık 

hizmetlerinde çalıĢmakta olanları daha çok ve derinden etkileyeceği ifade edilen 

Kamu Hastaneleri Birliği Kanun Tasarısı (KHBKT) gündemde tutulmaktadır. 

Tasarı Sağlık Bakanlığı‟na bağlı hastanelerin sınıflandırılarak özel sektöre devrini 

veya bu hastanelerin iĢletme hakkının devrini hedeflemektedir (KHBKT 2010). Tüm 

bu süreçler bu hizmetlerde çalıĢan doktor, hemĢire ve personellerle tartıĢılmadan, 

yeterince Ģeffaf davranılmadan hızlıca ilerletilmektedir (Kaplan 2001c; Kaplan 2001d; 

Ataay 2007; KHBKT 2010). 

Tüm dünya yeni bir ekonomik krizle boğuĢmaktayken, her zamanki gibi 

kamu kaynaklarının elden çıkarılması yolu ile kaynak sağlanması birinci seçenek 

olarak akla gelmektedir (SaybaĢılı 1993; Kafaoğlu 1995; Önder 2004; Pamukçu ve Yeldan 

2005;Boratav 2010). Ancak politik alanda yapılan bu tercihler, özelleĢtirilmesi 

planlanan birim veya kurumlarda çalıĢanlarla paylaĢılmamaktadır (Kaplan 2001d; 

Pollock 2005). 

“DeğiĢim”, “reform” ve benzeri kavramlar seksenli yıllardan itibaren 

sürekli gündemde tutulmaktadır. Sağlık hizmetlerinde reform ve değiĢim adı 

altında tüm geliĢmekte olan ülkelerde hazırlanan benzer programlar, birbiri ardına 

uygulamaya geçirilmekte ve çalıĢanların direnci ile karĢılaĢılmaktadır                   

(Blas 1989; Scarpaci 1989; Guevara ve Mendidas 2002; Pala 2006; Ağartan 2007; Lister 2008; 

Engstörm ve Axelsson 2010). Oysaki süreçlere iliĢkin olarak, ilgili alanlarda ve hizmet 

kollarında çalıĢanların görüĢlerini almak, bu görüĢleri bilmek, o alana ve hizmet 

koluna dönük müdahale etmeden önce bu görüĢleri değerlendirmek önemli 
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olmalıdır (Kaplan 2001c; Kaplan 2001d; Tansel 2002; Lister 2007). DeğiĢim insanlarla 

yapılır (Zerwekh ve Calborn 1997; Marquis ve Carol 2000). Hem dünyada hem de 

ülkemizde böylesi büyük reformlar hayata geçirilirken, bu reformlardan 

etkilenenlerin sürecin dıĢında bırakılmasından duyulan rahatsızlık (Kaplan 2001d; 

Tansel 2002; Homedes ve Ugalde 2005a), bu araĢtırmanın planlanmasına neden 

olmuĢtur. 

Bu araĢtırma ile amaçlanan, sağlık hizmetlerinde hayata geçirilen 

özelleĢtirme uygulamalarından yola çıkarak, meslek örgütüne üye kamuda çalıĢan 

hemĢirelerin, sağlık hizmetlerindeki özelleĢtirme uygulamalarına iliĢkin algılarını 

belirlemektir. 
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2. GENEL BĠLGĠLER 

2.1. DEVLETĠN EKONOMĠDEKĠ ROLÜ 

Devletin ekonomideki rolü, toplumda hakim üretim biçimi ve üretim 

iliĢkileri tarafından belirlenmektedir (Belek 2009c). Devletin rolü, üretim araçlarının 

özel mülkiyetini merkezine koyan kapitalist ekonomik sistem içerisinde farklı ele 

alınırken, üretim araçlarının toplumsal mülkiyetini merkezine koyan sosyalist 

ekonomik sistem içerisinde doğal olarak farklı ele alınmaktadır (Kazgan 2009). Bu 

farkları, özelleĢtirme kavramının tanımına ve sağlık hizmetlerinde özelleĢtirme 

uygulamalarına iliĢkin açıklamalara geçmeden önce ortaya koymak, önemli ve 

anlamlı görünmektedir. Bu bağlamda, bu baĢlıkta devlet kavramı açıklanacak ve 

ekonomik düĢünce sistemleri içerisinde devletin rolüne değinilecektir. 

2.1.1. Devlet  

Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde devlet; toprak bütünlüğüne bağlı 

olarak siyasal bakımdan örgütlenmiĢ, millet veya milletler topluluğunun 

oluĢturduğu tüzel varlık olarak tanımlanmaktadır. Farklı kaynaklarda devlet; 

“toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasi bakımdan örgütlenmiĢ, kültürel birliği 

olan, yönetilen ulus veya uluslar topluluğunun belirli sınırlar içerisinde 

yaĢamasıyla oluĢan siyasi toplum” olarak da tarif edilmektedir (Öztürk ve ark. 2003). 

Yine baĢka bir tanımda devlet; “kamu organlarının güçlerinin tümü” olarak da 

tanımlanmaktadır (Öztürk ve ark. 1993).  

Siyasi bir kavram olarak ise devlet; “bireysel iradelerin toplamının ürünü 

ve bu iradelerin birleĢtiği düzlem” olarak tarif edilmektedir (Öztürk ve ark. 1993). 

Eroğul (2002), “devlet nedir?” sorusuna, bir nesnenin doğasını en iyi 

açıklama yolunun onun oynadığı rolün, yaptığı iĢin anlaĢılması ile mümkün 

olduğunu söyleyerek yanıt vermekte ve bu anlamda devletin temel iĢini “siyaset” 

olarak tarif etmektedir. Devlet siyaset yolu ile üç temel iĢlevi yerine 

getirmektedir. Bu iĢlevlerden birincisi; tüm toplumlarda “üretim araçlarının ve 

üreticilerin korunması ve geliĢimi için gerekli koĢulları” oluĢturmak, ikincisi; 

“üretim iliĢkilerinin korunmasını ve geliĢimini” sağlamak ve üçüncü olarak da 

“kendi çıkarlarını ve gücünü” korumaktır. Buna göre; “devlet, toplumsal 
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görevlerini yerine getirebilmek için toplum yaĢamının her alanına (üretim 

uğraĢına, toplumsal iĢlerin yönetimine, uyuĢmazlıkların çözümüne, savunmanın 

örgütlenmesine, davranıĢ kurallarının tanımlanmasına, bu kuralların 

uygulanmasına vs.) müdahale eder” (Eroğul, 2002). Gelinen noktada; devletin 

ekonomik alana, dolayısı ile üretime müdahalesindeki gerekçelerle, farklı 

ekonomik düĢünce sistemlerinde bu müdahalenin biçimleri, ilgili sistemlerde 

üretim araçlarının ve üreticilerin korunması ve geliĢtirilmesi ile iliĢkili olarak 

devletin üstlendiği iĢlevler göz önünde tutularak ele alınacaktır.  

2.1.2. Farklı Ekonomik DüĢünce Sistemlerinde Devletin Ekonomideki Rolü; 

Ekonomik Alana Müdahale Etme Gerekçeleri ve Yöntemleri 

Bu baĢlık altında liberal ekonomik düĢünce sistemi ile sosyalist ekonomik 

düĢünce sistemi ele alınacak ve her iki sistemde devletin ekonomideki rolü, 

ekonomik alana müdahale etme gerekçeleri ve yöntemleri üzerinde durulacaktır.  

2.1.2.1. Liberal Ekonomik DüĢünce Sisteminde Devletin Ekonomideki Rolü; 

Ekonomik Alana Müdahale Etme Gerekçeleri ve Yöntemleri 

Devletin ekonomik alana müdahale etme gerekçeleri ve yöntemlerinden 

önce, liberal ekonomik düĢünce sisteminde devletin ekonomideki rolünü ve bu 

konudaki farklı görüĢleri değerlendirmek gerekmektedir. 

Liberal Ekonomik Düşünce Sisteminde Devletin Ekonomideki Rolü 

Liberal ekonomik düĢünce sistemi, üretimi de kapsayan toplumsal iĢleyiĢ ve 

iliĢkilerin doğadaki diğer sistemlerde olduğu gibi kendi haline bırakılması 

gerektiği fikrinden yola çıkmaktadır (Anikin 2008; Kazgan 2009). Avrupa‟da 17. ve 

18. yüzyıllarda pozitif bilimlerde alınan yol, insanın akılla tüm evreni 

açıklayabileceği rasyonalizmin etkisinin artmasına neden olmuĢ, aynı dönemlerde 

ortaya çıkan liberal ekonomik düĢünce sistemini de etkilemiĢtir. Hem fizyokratlar 

olarak anılan ve Dr. Quesnay ile Turgot‟un öncülüğünü yapmıĢ olduğu akım, hem 

de liberal ekonomik öğretinin kurucusu olarak kabul edilen Adam Smith, 

akılcılıktan yola çıkarak insanın aklı ile kendi çıkarlarına uygun olarak 

davranabileceğini ve tek tek bireylerin çıkarlarını kollayıp gözetecekleri bir 

toplumda, toplumun da ekonomik olarak ilerleyeceğini ileri sürmüĢlerdir 

(Müftüoğlu1996; Denis 1997; Ulutürk, 1998; Anikin 2008; Kazgan 2009).  
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Fizyokratlar; akılcı doğa kanunlarına uygun biçimde bireylerin kendi 

ihtiyaçlarını en üst düzeyde karĢılayabilmek için davrandığı ve buna uygun ideal 

hukuk kurallarının olduğu toplumda, toplumsal refaha kavuĢulacağını iddia 

etmiĢlerdir. Burada devletin rolünü ise, doğa kanunlarına uygun olarak hukuk 

düzenini kurmakla sınırlandırmıĢlardır (Anikin, 2008; Kazgan, 2009). 

Adam Smith Fizyokratlar‟ın düĢünce sisteminden etkilenmiĢ ve o da 

bireylerin kendi çıkarlarına uygun davranıĢlarının sonuçta, “görünmeyen bir el” 

tarafından toplumsal refaha yol açacağını ileri sürmüĢtür. Smith, bireylerin kendi 

çıkarlarını güttükleri ekonomik sistemin, tüm toplumun yararını gözeterek 

kurulacak bir sisteme göre toplum refahını artıracak yönde çıktılarının daha fazla 

olacağını, bunun da “görünmeyen bir el” tarafından yapılacağını iddia etmiĢtir           

(Müftüoğlu1996; Denis 1997; Ulutürk, 1998; Anikin 2008; Smith 2008; Kazgan 2009).  

Bu görüĢten yola çıkan Smith, devletin ekonomiye müdahale etmemesi 

gerektiğini benimsemiĢtir. Devletin ekonomik sistemdeki görevlerini ulusal 

savunma, adalet ve yönetim, son olarak da karlı olmadığı için bireysel giriĢimciler 

tarafından üstlenilmeyecek sosyal sermaye yatırımları ile sınırlandırmıĢtır             

(Denis 1997; Ulutürk1998; Anikin 2008; Smith 2008;  Kazgan 2009). 

Liberal düĢünce bu görüĢler etkisinde 1929 yılındaki “büyük buhrana” kadar 

geliĢmiĢ; ancak özellikle 1929 krizinin ardından liberal düĢüncenin kendi 

içerisinde itirazlar baĢlamıĢ ve zamanla bu itirazlar daha yüksek sesle ifade 

edilmiĢtir (Kazgan 2009). 

Liberal Düşünce Sistemine Kendi İçinden Gelen Müdahale Yanlısı Eleştiriler 

Liberal ekonomik düĢünce sistemine kendi içerisinden yapılan itirazlarda John 

Stuart Mill ve Fredrich List gibi aydınların isimleri ilk etapta sıralanabilir 

(Müftüoğlu 1996). Her iki aydın da liberal ekonominin geliĢtiği ülkeler ile henüz bu 

sisteme yeni geçen ülkeler arasındaki ekonomik geliĢkinlik farkının görmezden 

gelinemeyeceğine iĢaret etmiĢlerdir. Dolayısı ile devletin ekonomiye 

müdahalesinin, özellikle yeni kurulan ve ekonomisi henüz geliĢmekte olan ülke 

lehine gerekli olduğunu belirtmiĢlerdir (Eaton 1996; Denis 1997; Müftüoğlu 2003; Anikin 

2009). 
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Müdahaleci görüĢü benimseyen ve bunu değiĢik dönemlerde ve ülkelerde dile 

getiren liberaller bir yana, bu görüĢün liberal ekonomi içerisinde daha etkili 

olmasında milat, John Maynard Keynes adlı Ġngiliz iktisatçının, “Ġstihdam, Faiz 

ve Paranın Genel Teorisi” adlı eserini yayımlamasıdır (Stewart 1993a; Denis 1997; 

Kazgan 2009). Keynes, 1929 ekonomik krizini ayrıntılı olarak incelediği eserinde 

buradan yola çıkarak, devletin ekonomiye müdahale etmesi gerekliliğinin altını 

çizmiĢtir (Eaton 1996; Denis 1997; Ulutürk 1998). Keynes devletin ekonomiye 

müdahalesini; hem istihdamın, hem de üretimin sürdürülebilirliği için yapılması 

gereken yatırım harcamalarının, serbest piyasa koĢulları içinde her zaman bireysel 

girĢimciler tarafından yapılamayabileceği, dolayısı ile bu yatırımları yapabilecek 

yegane unsurun devlet olacağı fikri ile gerekçelendirmiĢtir (Eaton 1996; Denis 1997; 

Ulutürk 1998; Kazgan, 2009). 

Keynes‟in 1936 yılında yayınladığı eseri ve buradaki görüĢleri esas olarak II. 

Dünya SavaĢı sonrasında yeni yatırımların yapılması, istihdam sağlanması, savaĢ 

sonrası ekonomilerin toparlanması için, hem Batı Avrupa‟da hem de Amerika 

BirleĢik Devletleri‟nde (ABD) uygulamaya geçirilmiĢtir (Donahue 1989; Eyles 1989; 

Scarpaci 1989; Ağartan 2007). 

Uygulanan Keynesyen ekonomi politikaları sonrasında bazı ülkelerde toplam 

harcamaların %50‟sini devlet harcamaları oluĢturmuĢtur (Müftüoğlu 1996). SavaĢ 

sonrası devletin harcamaları artarken, bu harcamalar içerisinde askeri harcamalar 

azalmıĢ, toplumsal refahı sağlamaya dönük sosyal harcamalar artmıĢtır. Bu 

politikaların izlenmesindeki önemli bir neden de, toplumun tüketim talebini 

artırmak ve dolayısı ile bireysel sermaye yatırımları sonrasında üretilen ürünlerin 

pazarda alıcı bulmasını sağlamaktır (Buzuev 1989; Stewart 1993a; Setwart1993b).  

Devletler, II. Dünya SavaĢı sonrası ülkelerin yeniden inĢa süreçlerinde ve 

bireysel giriĢimciler tarafından üstlenilemeyecek oranda büyük sermaye 

yatırımlarının yapılmasında önemli roller almıĢlardır (Buzuev 1989; Scarpaci 1989; 

Stewart 1993a; Denis 1997). Ġzlenen bu politikaların sonucunda, hızlı ekonomik 

büyüme oranlarına ulaĢılmıĢtır. 
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Süreç 1970‟lerde baĢ gösteren ekonomik kriz ile birlikte sona ermiĢtir. ABD 

ve Ġngiltere öncülüğünde, “neoliberal” olarak adlandırılan ekonomi politikalarının 

hayata geçirildiği, yeni bir dönem açılmıĢtır (Donahue 1989; Eyles 1989; Pollock 2005). 

Neoliberal Ekonomi Politikaları 

Milton Friedman‟ın öncülüğündeki neoliberal akım 1970‟lerde ortaya 

çıkan ekonomik krizi, uygulanan Keynesyen dolayısı ile müdahaleci ekonomi 

politikalarına bağlamıĢ ve krizden çıkıĢ yolunu bu politikaların terk edilmesinde 

bulmuĢtur. Bu görüĢe göre devletin talebi artırmaya dönük ekonomi politikaları 

ve müdahaleleri, sermaye üzerinde oluĢturduğu vergi yükü ile birlikte serbest 

piyasanın geliĢiminin önünde engel oluĢturmuĢtur (Firedman 1993a; Kazgan 2009). 

Krizden çıkıĢ için devletin ekonomiye müdahaleden vazgeçmesi gerektiği 

öne sürülmüĢ, bu politikaların ulusal düzeyde uygulanması ile yetinilmemesi 

gerektiği vurgulanmıĢtır. Gerçek anlamda liberal ekonomi politikalarının hayata 

geçirilebilmesi için, sermayenin uluslararası dolaĢımının önündeki engellerin de 

ortadan kaldırılması gerekliliğinin altı çizilmiĢtir (Friedman 1993a; Friedman 1993b; 

Hart-Landsberg 2006).  

ABD ve Ġngiltere‟de baĢlayan süreç Avrupa ülkelerinde Avrupa 

Birliği‟nin (AB) de yardımıyla uygulanmıĢ (Saltman ve Figueras 1997; Servais 2004; 

Yalova 2005); iĢçi sınıfının ve iĢçi sınıfı örgütlerinin aleyhine sermayeden yana 

politikalar hızlıca hayata geçirilmeye baĢlanmıĢtır (Yılmaz 2000; Müftüoğlu 2003; Hart-

Landsberg 2006; Yeldan 2010).  

 Kapitalizmin 2008 yılında yaĢadığı büyük krizin etkileri henüz tüm 

dünyada ekonomik hayatı etkilemeye devam etmektedir (Yeldan 2010). Krizin 

aĢılması için kimi geliĢmiĢ liberal ülkelerde, devletin ekonomik hayata 

sermayeden yana müdahaleleri kendini göstermektedir. Bazı büyük tekellerin 

iflaslarını ilan etmelerini engellemek üzere, bu kurumların kamulaĢtırılması ve 

yeniden bazı alanlarda devlet müdahalesine ihtiyaç duyulması, bir on yıl sonra 

daha sağlıklı bir biçimde değerlendirilecektir.  
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Liberal Ekonomik Düşünce Sisteminde Devletin Ekonomik Alana Müdahale 

Etme Gerekçeleri ve Yöntemleri 

Devletin ekonomiye müdahalesine dört temel faktör neden olarak 

gösterilmektedir. Piyasa ekonomisinin baĢarısızlığı bu nedenlerin baĢında 

sayılmaktadır. Ġkinci olarak kaynak kullanımı ve dağılımında etkinlik sağlanması, 

üçüncü olarak ekonomik büyüme ve kalkınmanın sağlanması, dördüncü olarak da 

gelir dağılımının düzenlenmesi nedenleri sıralanmaktadır                                          

(Donahue1989; Aktan 1992; Müftüoğlu 1996). 

Piyasa ekonomisinin baĢarısızlığı baĢlığında, sistem içerisinde var olan 

tekellerin istedikleri sayıda ürün üretip istedikleri fiyata satabilmeleri nedeniyle, 

sistemin idealinde en baĢa yazılan tam rekabet modelinin gerçekleĢtirilememesi 

önemli bir faktördür. Bir diğer faktör, kar maksimizasyonunu merkezine koyan 

serbest giriĢimcilerin, ürünleri üretirken negatif dıĢsal ekonomi olarak 

adlandırılan çevre kirliliği gibi sonuçlara yol açmalarıdır. Yine herkes tarafından 

tüketilen kimi ürünlerin (ulaĢım, haberleĢme gibi) üretiminin tekellere 

bırakılması, serbest piyasa ekonomisinin baĢarısızlığındaki bir diğer faktördür. 

Savunma ve eğitim gibi bölünemeyen, topluma bedel ödenmeden sunulan ve 

kamusal mallar olarak adlandırılan kimi hizmetler bir diğer önemli faktördür. 

Marjinal maliyetin sıfır olduğu üretim faaliyetleri de burada etkili son faktör 

olarak sayılabilmektedir (Aktan 1992; Müftüoğlu 1996). 

 Yukarıda sayılan gerekçelerle devlet, baĢlıca iki yöntem benimsemektedir. 

Ġlk olarak düzenleyici ve yönlendirici olarak devletin ekonomiye müdahalesinden 

söz edilmektedir. Buna göre, piyasa ekonomisi içerisindeki özne ve unsurların 

iliĢki biçimi ile ilgili düzenlemeler ve politikalar belirlemek, devletin iĢi olarak 

görülebilmektedir. Bir diğer yöntem ise, devletin ekonomiye giriĢimci olarak, 

piyasa kuralları içerisinde kimi kamusal malları ve hizmetleri sunmak amacıyla 

müdahale etmesidir (Donahue 1989; Scarpaci 1989; Homedes ve Ugalde 2005b; Aktan 2006). 

2.1.2.2. Sosyalist Ekonomik DüĢünce Sisteminde Devletin Ekonomideki Rolü; 

Ekonomik Alana Müdahale Etme Gerekçeleri ve Yöntemleri 

Liberal ekonomik düĢünce sistemine tümden karĢı çıkan ve buna karĢılık 

kendi düĢüncelerini formüle eden sosyalistler ve sosyalist ekonomik düĢünce 

sistemi, bu baĢlıkta ele alınacaktır. 
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Marks Öncesi Ütopik Sosyalistler 

Liberal ekonomik sistemin ilk geliĢtiği yıllarda Ġngiltere‟de bir yandan 

büyük ekonomik ilerlemeler sağlanırken, diğer yandan iĢçi sınıfının büyük bir 

yıkım yaĢamakta olduğu gözlenmiĢtir (Denis 1998; Engels 1998). Ġsviçreli iktisatçı 

Sismondi, Ġngiltere‟deki gözlemleri sonrası, kapitalizmin yol açtığı yıkıma son 

verebilmek için devletin ekonomiye müdahalesini önemli görmüĢtür (Denis 1998; 

Anikin, 2009). 

Daha sonraları ise Saint Simon, Frouier ve Owen kapitalizme dönük 

güçlü eleĢtiriler dile getirmiĢlerdir. Özellikle Saint Simon bu eleĢtirilerin yanı 

sıra, devletin üretim araçlarının mülkiyetini üstlenmesi ile toplumsal yararın 

ortaya çıkacağını iddia etmiĢtir (Denis 1998; Engels, 1998). 

Marksizm ve Bilimsel Sosyalizm   

Kendi adı ile anılan bilimsel sosyalizmin kurucusu Marks, aslında 

devleti bir vade sonra ortadan kaldırılması gereken, sınıflı toplumların ürünü bir 

araç olarak tarif etmektedir. Marks‟a göre; sınıflı toplumlarda bir sınıfın bir diğer 

sınıf üzerinde tahakkümünü sağlamak ve sürdürmek için varolan devlet, liberal 

ekonomik düĢüncenin hakim olduğu ülkelerde kapitalist sınıfın hizmetindedir               

(Denis 1998; Ulutürk 1998; Marks ve Engels 2005). 

Marks kapitalizmin son aĢamasında iĢçi sınıfı ve sermayedarlar 

arasındaki çeliĢkinin artacağını, büyüyen kapitalizmin kendi mezar kazıcısı olarak 

iĢçi sınıfını da büyüteceğini ve kendi sonunu hazırlayacağını öne sürmektedir. 

Bunun bir siyasal devrimle sonlanacağını ileri süren Marks, devrim sonrası üretim 

araçlarının mülkiyetinin iĢçi sınıfına geçeceğini ve komünist topluma dek bu 

araçların tüm toplumun refahına hizmet edecek Ģekilde örgütleneceğini 

belirtmektedir (Ulutürk 1998; Marks ve Engels 2005). 

Marksizme göre komünist topluma geçiĢ tamamlanıncaya dek 

ekonomik alan ve dolayısı ile tüm üretim araçlarının mülkiyeti, iĢçi sınıfı 

devletine bırakılmaktadır (Marks ve Engels 2005). 
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Demokratik Sosyalizm 

Demokratik sosyalistler, Marksizmden farklı olarak iĢçi sınıfının 

iktidarı alması için bir siyasal devrimin olmasını zorunlu görmemektedirler. Buna 

göre iĢçi sınıfı kendi sınıf iktidarını mevcut parlamenter sistem içerisinde de 

kurabilir (Müftüoğlu 1996). 

Lassale‟ın öncülüğünü yaptığı bu düĢünce sistemine göre devlet 

ekonomi içerisinde çok önemli bir güçtür. Devlet ekonomik alana daha adil bir 

toplumsal düzen kurmak üzere müdahale etmeli, yatırımlar yapmalıdır                            

(Müftüoğlu 1996; Denis 1998). 

Sosyalist Ekonomik Düşünce Sisteminde Devletin Ekonomik Alana Müdahale 

Etme Gerekçeleri ve Yöntemleri 

Yukarıda yapılan açıklamalardan görüldüğü üzere, sosyalist ekonomik 

düĢünce sistemi içerisinde devletin ekonomik alana hakim olması gerekliliğinin 

altı çizilmektedir. Komünist topluma geçinceye kadar toplumsal üretimin 

maksimizasyonu, çıktıların toplumsal refahı artıracak Ģekilde bölüĢümü ve 

paylaĢımındaki esas rolün, devlete verildiği görülmektedir. Bu nedenle devlet 

ekonomik alanda düzenleyici, planlamacı, yatırımcı, üretici, bölüĢtüren, dahası 

üretim araçlarının mülkiyetine iĢçi sınıfı adına sahip olarak tarif edilmektedir 

(Ulutürk 1998; Kazgan 2009).   

2.2. ÖZELLEġTĠRME 

Devletin ekonomideki rolüne iliĢkin farklı yaklaĢımlar açıklandıktan 

sonra, bu bölümde özelleĢtirmenin tanımı, tarihçesi, gerekçeleri ve özelleĢtirme 

yöntemleri açıklanacaktır. 

2.2.1. ÖzelleĢtirme Tanımı 

ÖzelleĢtirme, iktidarların siyasi ve ekonomik tercihleri nedeniyle farklı 

tanımlanmaktadır. ÖzelleĢtirmenin birden fazla bilim dalının ilgi alanına girmesi, 

yapılan bilimsel tanımlamalar arasında da farklılıklar oluĢmasına yol açmaktadır 

(Aktan 1992; Kaplan 2001b). Genel olarak “kamu kuruluĢlarının ve kamu 

iĢtiraklerindeki yönetim ve hisselerin kısmen, tamamen veya geçici olarak özel 

kesime devredilmesi” Ģeklinde tanımlanmaktadır (Duran 1994; Önder 1994). Dar 

anlamda özelleĢtirme ve geniĢ anlamda özelleĢtirme olarak tanımlayacak olursak, 
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dar anlamada özelleĢtirme; KĠT‟lerin mülkiyet ve yönetimlerinin özel sektöre 

devredilmesi ve burada mülkiyet devrinin en az %51 oranında gerçekleĢmesidir  

(Aktan 1992; Önder 1994; Kök 1995; Müftüoğlu 1996; Kaplan 2001a). GeniĢ anlamda 

özelleĢtirme ise kamunun ekonomik faaliyet ve iĢlevlerinin sınırlandırılması, 

kısıtlanması, en aza indirilmesi veya ortadan kaldırılması olarak tarif edilmektedir 

(Aktan 1992; Önder 1994; Kaplan 2001b; BarıĢık ve Barlas 2003). 

Falay (1994) özelleĢtirme kavramının dört amacı içerdiğini 

vurgulamaktadır. Bu amaçlar; kamu sektörünce üretilen mal ve hizmetlerin 

finansmanının özelleĢtirilmesi, kamu sektörünce finansmanı sağlanan mal ve 

hizmetlerin üretiminin özelleĢtirilmesi, kamu teĢebbüslerinin mülkiyetinin ve 

yönetiminin kısmen veya tamamen özel kesime devredilmesi, mal ve hizmet 

üretimindeki kamusal tekellerin ortadan kaldırılması olarak belirtilmektedir. 

2.2.2. ÖzelleĢtirmenin Tarihçesi 

“Büyük Buhran” olarak adlandırılan 1929 krizinden sonra tüm dünyada 

devletin ekonomik alandaki varlığının, hem mülkiyet hem de yönetim anlamında 

arttığı bilinmektedir (BarıĢık ve Barlas 2003; Boratav 2006). Takibinde 30‟lu yılların 

sonlarından itibaren Keynesyen ekonomi politikalarının pek çok ülkede 

benimsendiği ve uygulandığı görülmektedir. Ġkinci Dünya SavaĢı sonrası 

devletler, savaĢın yarattığı yıkımın üstesinden gelebilmek, üretimi ve ekonomiyi 

yeniden canlandırabilmek için önemli roller üstlenmiĢlerdir (Scarpaci 1989; Aktan 

1992; Boratav 2010). 

Özellikle savaĢtan daha çok etkilenen Kıta Avrupa‟sındaki liberal iktisadi 

sistemlerin hüküm sürdüğü ülkelerde, sosyalist rejimlerin yaygınlaĢmasını 

takiben, üretimde devletin rolünün giderek arttığı modellere yönelme göze 

çarpmaktadır. SavaĢın demografik yapıyı etkileyecek ölçüde büyük insani ve mali 

kayıplarla sonuçlanması, üretim ve yatırım alanında serbest giriĢimcilerden ziyade 

daha büyük bir gücün, yani devletin müdahale edeceği bir ortamın oluĢmasına 

neden olmuĢtur (Scarpaci 1989; Aktan 1992; Boratav 2010). 

KĠT‟ler 1950‟ler itibari ile tüm ülkelerin ekonomilerinde önemli yer 

tutmaya baĢlamıĢlardır. Ancak üretimde önemli roller üstlenen KĠT‟lerin aynı 

yıllarda önemli açıklar verdiği de belirtilmektedir. Hükümetlerin KĠT açıklarını 
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bütçeden finanse etmeleri sonucu zaman içinde KĠT‟ler, ülkelerin maliye 

yöneticileri tarafından bütçe açıklarının nedenleri olarak görülmüĢlerdir (Önder 

1994; Sönmez 1994; BarıĢık ve Barlas 2003).  

YetmiĢli yıllara kadar süren bu tablo, 1973 yılında baĢ gösteren enerji 

krizi ile birlikte son bulmuĢtur (Eyles 1989; Scarpaci 1989). Özellikle sanayileĢmiĢ 

ülkeler, enerji krizini takiben kendi ülkelerinden baĢlayarak kimi yapısal 

reformları hayata geçirmeyi merkeze koymuĢlardır. Kriz sonrası yaĢanan 

ekonomik durgunluğu aĢmak için ileri sürülen çözüm önerileri arasında, 

sermayenin serbest dolaĢımını sağlayacak bazı önlemler yer almaktadır (Scarpaci 

1989; Friedman 1993a; Friedman 1993b; Sclar 2000). 

DıĢ talebin canlandırılması ve sermaye ithal ve ihracının kolaylaĢtırılması 

amacıyla ABD ekonomik sınırlamaları kaldırmıĢ; akabinde AB, o tarihlerdeki on 

iki üye ülkenin tek pazar anlaĢmasını imzalamasını sağlamıĢtır (Aktan 1992;  ġener 

1994).  

Neoliberal akım bu süreçler doğrultusunda 1970‟lerin sonuna doğru ses 

getirmeye baĢlamıĢtır. Neoliberaller kamunun ve özel olarak da KĠT‟lerin özel 

sektörün geliĢimini ve büyümesini engellediğini, kimi alanlarda oluĢturduğu 

tekeller nedeniyle serbest giriĢimcinin bu alanlarda rekabet edemediğini iddia 

etmiĢlerdir (Aktan 1992; Friedman 1993a; Önder 1994; Sönmez 1994). Paralelinde ABD‟de 

Regan ve Ġngiltere‟de Thatcher ile birlikte, neoliberalizm hükümetlerin ekonomi 

politikalarında kendine yer bulmaya baĢlamıĢtır. Özellikle Thatcher dönemi 

Ġngiltere‟si, pek çok özelleĢtirmenin yanı sıra Ulusal Sağlık Hizmetleri‟nin (NHS) 

özelleĢtirilmesi doğrultusunda atılan adımlarla anılmaktadır. Tüm dünyada 

özelleĢtirme uygulamalarının yavaĢ yavaĢ hayata geçirildiği örnekler, bu döneme 

rastlamaktadır (Scarpaci 1989; Mohan 1989; Aktan 1992; ġener 1994; Sclar 2000; Pollock 

2005; Çavdar 2010).  

Neoliberalizm ve bağlı olarak da özelleĢtirmeler 80‟li yıllarla birlikte 

geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerin ekonomik programlarında ilk sırada yer 

almıĢtır (Aktan 1992; ġener 1994; Perelman 2006; Çavdar 2010). GeliĢmekte olan ülkelerin 

IMF ve DB gibi kurumlardan kredi kullanabilmelerinde de, kaynak sağlama ve 

borçların geri ödenmesini garanti edebilme adına özelleĢtirmeler, ülke 
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hükümetlerinin önüne konmuĢtur (TÜSĠAD 1993; ġener 1994; Koç 2003; Homedes ve 

Ugalde 2005a).  

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği‟nin (SSCB) ve Avrupa‟da Doğu 

Blok‟u ülkelerinin birer birer çözülmesi ile neoliberalizm etkisini artırmıĢ ve 

özelleĢtirmeler, 90‟lı yıllarda hızla devam etmiĢtir (Scarpaci 1989; Healy ve Mckee 

1997; Koç 2003; Hart-Landsberg 2006; Lister 2008).  

2.2.3. ÖzelleĢtirmenin Gerekçeleri 

ÖzelleĢtirmeler taraftarlarına göre, en temelde devletin ekonomiye 

müdahalesi sonucu iktisadi hayatta yaĢanan baĢarısız tabloyu tersine çevirmek 

için gerekli görülmektedir (Donahue 1989; Demir 2003; Aktan 2006). Gerekçeler değiĢik 

kaynaklarda ekonomik, mali, sosyal ve siyasal olmak üzere dört baĢlıkta 

toplanmıĢtır (Aktan 1992, Doğan 1993, Müftüoğlu 1996, Kaplan 2001a; BarıĢık ve Barlas 

2003). 

2.2.3.1. Ekonomik Gerekçeler 

Serbest Piyasa Ekonomisinin Geliştirilmesi  

Devletin KĠT‟ler aracılığıyla ekonomi içinde edindiği rol nedeniyle 

serbest piyasa Ģartlarının gerçek anlamda oluĢturulamadığı, serbest piyasa 

ekonomisinin etkili bir biçimde uygulanamadığı ve bu durumun da ilgili alanlarda 

özel sektörün geliĢimini engellediği ileri sürülmektedir. ÖzelleĢtirmeler sayesinde 

verimlilik ve rekabet artacak, bu sayede serbest piyasa ekonomisi daha iyi 

iĢleyecektir (Doğan 1993, BarıĢık ve Barlas 2003;Demir 2003; Sönmez 2003; Aktan 2006). 

Bu iddialarla birlikte özel sektör tarafından da etkin ve verimli 

iĢletilemeyen kimi büyük Ģirketlerin büyük zararlar oluĢturduğu durumda, 

bunların kamulaĢtırılmaları talep edilebilmektedir (Müftüoğlu 1996). 

Yine rekabet sağlayacağı için özelleĢtirmelerin gerektiği iddialarına ise 

özellikle ülkemizde blok satıĢ yöntemi ile özelleĢtirilen Telekom, TüpraĢ 

örnekleri verilebilir. Bugün özel tekeller olarak hizmet üreten bu kurumlar 

özelleĢtirilirken ileri sürülen, ilgili sektörlerde rekabete açılacağı iddiaları gerçeği 

yansıtmamaktadır.  
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Ekonomik Verimliliği Artırmak  

ÖzelleĢtirmelere bir diğer gerekçe olarak, kamu iĢletmelerinin 

yapılarından kaynaklanan nedenlerle verimsiz çalıĢmaları gösterilmektedir 

(Sönmez 2003). Verimsizliğin nedeni ise siyasal arz cephesinden kaynaklanan 

sorunlar, siyasal talep cephesinden kaynaklanan sorunlar, siyasal arz ile siyasal 

talep iliĢkilerinden kaynaklanan sorunlar ve oylama sürecinden kaynaklanan 

sorunlar olarak belirtilmektedir (Demir 2003; Aktan ve Dileyici 2006; Güran 2006). Bu 

sorunların içeriğinde, politikacılar ve seçmenlerden kaynaklanan değiĢik 

nedenlerle kurumların iyi iĢletilememesi, kiĢisel menfaatler doğrultusunda 

iĢletilmesi ve vatandaĢların bu kurumlara sahip çıkıp denetlememesi gibi faktörler 

yer almaktadır (Aktan ve Dileyici 2006; Güran 2006). 

Ancak burada da sayılan nedenlerle kurumları özelleĢtirmek yerine, kamu 

yararını merkeze koyarak, kamu elinde iĢletilmesine devam etmek gibi bir 

seçenek göz ardı edilmektedir. Nitekim Aksoy (1994), özel sektörün her koĢulda 

verimli, kamu sektörünün her koĢulda verimsiz olduğu değerlendirmelerinin, 

gerçekçi olmadığını iddia etmektedir. ÖzelleĢtirmelerin yoğun uygulandığı 

Ġngiltere vb. ülkelerde dahi özel sektörün daha verimli çalıĢtığı tezlerine 

tereddütle yaklaĢıldığını ifade etmekte ve bu durumun sektörlere göre 

değiĢebildiğine iĢaret etmektedir (Aksoy 1994). 

Yabancı Sermaye Yatırımlarını Artırmak  

Az geliĢmiĢ ülkelerde ödemeler dengesinin sürüdürülebilmesi için, 

ülkelere döviz giriĢinin sağlanması gerekmektedir. Bu durum, bu ülkelere yabancı 

sermaye giriĢini önemli kılmaktadır. ÖzelleĢtirmelerle bazı kurumların 

yabancılara satıĢı ile ülkeye aniden yüksek miktarda döviz giriĢi sağlanabileceği 

düĢünülmektedir (Aktan 1992; BarıĢık ve Barlas 2003; Yanardağ ve Süslü 2002; Aktan 2006). 

Oysaki bu durumun bağımsızlığı tehdit edebileceği ileri sürülmektedir 

(Önder 1994). GeliĢmiĢ ülkelerde dahi kanunlarla bu tarz yabancı sermaye 

giriĢlerine kimi engellemeler getirilmektedir. Ayrıca geliĢmiĢ ülkeler kendi 

ülkelerinden büyük sermaye çıkıĢlarını da tercih etmemektedirler. Nitekim, 2010 

yılı baharında, Fransız Renault firması Fransa‟da satıĢa sunacağı otomobilleri 
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Türkiye‟deki fabrikasında üreteceğine dair yaptığı açıklama sonrası politik baskı 

altında kalmıĢtır (Güler 2010).  

2.2.3.2. Mali Gerekçeler 

ÖzelleĢtirmeler için ileri sürülen en önemli mali gerekçe, kamu 

kurumlarının bütçe açıklarının kapatılması ihtiyacıdır. Kamu kurumlarını devlete 

yük olarak gören bu yaklaĢım, bunların satılması ile kamu tarafından zararlarının 

ödenmesine gerek kalmayacağını iddia etmektedir. Bir diğer mali neden de 

kamuya satıĢtan elde edilecek gelirle kaynak yaratılacağıdır (Aktan 1992; Önder 1994; 

Sönmez 2003). 

Bu iddia karlı kamu iĢletmelerinin özelleĢtirilmesini açıklamamaktadır. 

Ayrıca bir defada satıĢtan elde edilecek gelir yerine bu kurumların iĢletilerek 

sürekli gelir getirmeleri, kaynak sağlama açısından daha anlamlı görülmektedir.  

2.2.3.3. Sosyal Gerekçeler 

ÖzelleĢtirme taraftarları, özelleĢtirmeler sayesinde sermayenin tabana 

yayılacağını, pek çok insanın hisse sahibi olacağını ve bu sayede toplumsal 

refahın artacağını ileri sürmektedirler (Aktan 1992; Yanardağ ve Süslü 2002; Sönmez 

2003). ÖzelleĢtirilecek kurumların sermayesini geniĢ toplum kitlelerine dağıtarak, 

bu amacın gerçekleĢtirilebileceğine değinilmektedir (Sönmez 2003). 

Bir diğer sosyal amaç, gizli iĢsizliğin önlenmesi, gereğinden fazla 

istihdamın önüne geçilmesi olarak gösterilmektedir (Aktan 1992). 

Müftüoğlu (1996), sermayenin tabana yayılacağı iddiasına kamu mülkiyeti 

biçiminin, hali hazırda en yaygın mülkiyet biçimi olması ile yanıt vermektedir. 

Gizli iĢsizliği engelleyeceği ileri sürülen özelleĢtirmelerin gerçek iĢsizliğe 

yol açtığı ise herkesçe kabul görmektedir (Aktan 1992; TÜSĠAD 1993; Önder 1994). 

2.2.3.4. Siyasal Gerekçeler 

ÖzelleĢtirmeler, DB ve IMF gibi kurumların, ülkelere ödünç para verirken 

beraberinde hükümetlerden istedikleri yapısal dönüĢümler sonucu ülkelerde 

serbest piyasa ekonomisinin yerleĢikliğini sağlamada bir yöntem olarak 

görülmektedir (Önder 1994; Yılmaz 2000; Yanardağ ve süslü 2002; Sönmez 2003; BaĢkaya 

2005).  
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Yine AB de, aday ülkelere dönük hem siyasi hem ekonomik kimi 

dönüĢümleri ülkelerden talep etmektedir (Yalova 2005). 

2.2.4. ÖzelleĢtirme Yöntemleri 

ÖzelleĢtirme yöntemleri farklı kaynaklarda farklı sınıflandırmalar 

yapılarak ele alınmıĢtır (Aktan 1992; Doğan 1993; Falay 1994; Müftüoğlu 1996; Kaplan 

2001a). Bu bölümde, diğer kaynaklarda geçen yöntemlerin tümünü içerdiğinden 

Aktan‟ın (1992) ve Müftüoğlu‟nun (1996) kamu kurumlarının ve hizmetlerinin 

özelleĢtirilmesinde yaygın olarak kullanılan yöntemlere iliĢkin sınıflandırmaları 

esas alınarak, özelleĢtirme yöntemlerinden bahsedilecektir.  

2.2.4.1. SatıĢ Yöntemi 

Devletin kamu kuruluĢundaki mal varlığını veya hisselerini satmasıdır ve 

gerçek anlamda özelleĢtirme uygulamasıdır (Doğan 1993, Falay 1994). Hisse senedi 

satıĢı ve blok satıĢ olarak iki Ģekilde gerçekleĢtirilir. 

Hisse Senedi Satışı  

 Kamu kurum veya kuruluĢlarının hisselerinin bir kısmının veya 

tamamının, özel kiĢilere veya kurumlara satıĢ yolu ile aktarılmasıdır. Bu 

uygulamanın gerçekleĢtirilebilmesi için, kamu kuruluĢunun sermaye yapısının 

hisse senedi satıĢına elverecek Ģekilde düzenlenmiĢ olması gerekmektedir (Doğan 

1993; Falay 1994; Sönmez 1994; Müftüoğlu 1996).  

 Hisse senedi satıĢında farklı yöntemler izlenebilmektedir. Hisse senetleri, 

aracı kuruluĢlar eliyle satılabileceği gibi, doğrudan da satılabilir. Kurum 

çalıĢanlarına veya diğer kimi gruplara öncelikler tanınabilir (Falay 1994). 

Blok Satış Yöntemi  

Kamu kurum ve kuruluĢlarının mal varlıklarının tamamının veya önemli 

bir kısmının doğrudan satılmasıdır (Doğan 1993; Falay 1994; Sönmez 1994; Müftüoğlu 

1996). Ülkemizde son yıllarda yaygın olarak kullanılan bir özelleĢtirme 

yöntemidir. 
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2.2.4.2. Yasal Kurumsal SerbestleĢme 

Yasal kurumsal serbestleĢtirme, devletin ekonomiye dönük müdahale ve 

düzenlemelerinin ortadan kaldırılmasıdır (Aktan 1992; Müftüoğlu 1996). Bu 

düzenleme ve müdahalelerin kaldırılmasının, özelleĢtirmelerin gerekçelerinden 

bahsedilirken değinilen serbest piyasa ekonomisinin iĢlerliğini sağlama adına 

önemli bir adım olduğu vurgulanmaktadır (Aktan 1992). 

2.2.4.3. Fiyatlama Yöntemi 

Devletin bütçeden finanse ettiği kimi kamusal mal ve hizmetlerin 

fiyatlandırılması ve bu mal ve hizmetten yararlanmak isteyenlerin ödeme 

yapmasını içeren bir yöntemdir (Aktan 1992; Falay 1994).  Hizmetten yararlananların, 

karĢılığında bir bedel ödemeleri serbest piyasa ekonomisinin iĢlerliğini sağlamada 

önemli görülmektedir (Aktan 1992).  

Yüksek öğretimde öğrencilerin ödediği harçlar (Falay 1994) ve sağlık 

hizmetlerinden yararlanmak isteyenlerin ödedikleri katkı payları bu yöntemin 

uygulamadaki en dikkat çekici örnekleridir. 

2.2.4.4. Tüketicinin Desteklenmesi – Kupon Yöntemi 

Devletin kimi mal ve hizmetleri ihtiyacı olanlar için üretmek ve sunmak 

yerine, bu mal veya hizmetleri özel sektörden satın alabilmek için ihtiyacı olan 

kesimlere kupon vermesidir (Aktan 1992, Falay 1994, Müftüoğlu 1996). Bu kuponların 

verildiği kiĢi veya kesimler ihtiyaçları olan hizmeti piyasadan satın almaktadırlar. 

Aktan‟a (1992) göre bu yöntem, karar mekanizmasının devletten piyasaya 

devredilmesiyle, özel kesimde ekonomik etkinliğin artması sonucunu 

doğurmaktadır.  

Eğitim, sağlık, ulaĢım, kreĢ gibi hizmetlerde kullanılabileceği önerilen bu 

yöntemde, kuponların toplum kesimlerine nasıl ve hangi kriterlerle ve kapsamda 

verileceği sorularına yanıt verilmemektedir.  
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2.2.4.5. Üreticinin Desteklenmesi - Sübvansiyonlar 

Bu yöntem,  devletin özel teĢebbüsü bazı mal ve hizmetleri daha düĢük 

maliyetle üretebilmesi ve piyasaya sunabilmesi için, ayni veya nakdi olarak 

desteklemesidir (Aktan 1992; Falay 1994; Müftüoğlu 1996).   

Sübvansiyonlar piyasa ekonomisinin milli ekonomideki ağırlığını 

artırmakla birlikte, hangi sektörlerin veya ilgili sektörde hangi teĢebbüslerin 

sübvanse edileceğinin saptanması ile ilgili güçlükler içermektedir (Aktan 1992).  

2.2.4.6. Ġhale Yöntemi 

En çok bilinen ve yaygın olarak kullanılan özelleĢtirme yöntemlerinden 

biridir (Hartley ve Huby 1985; Falay 1994). Kamusal mal ve hizmetlerin devletin kendi 

tarafından üretilmesi ve sunulması yerine ihale yoluyla özel sektöre 

devredilmesidir (Hartley ve Huby 1985; Aktan 1992; Falay 1994; Müftüoğlu 1996).  

Ġhale yöntemi sağlık hizmetlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Temizlik, yemek dağıtımı, güvenlik gibi kimi hizmetler ihale yöntemi ile özel 

sektörden satın alınmaktadır (Hartley ve Huby 1985; Ascher 1987; Egeli 1993). 

Ġhale sürelerinin uzun tutulmaması önerilmektedir. SözleĢme tekrar 

edilmeden önce, bir önceki dönemin değerlendirilmesi ve sözleĢme devam 

ederken de hizmetin nitelik ve Ģartlarının sözleĢmeye uygun sürdürülüp 

sürdürülmediğinin kontrol edilmesi gerektiği üzerinde durulmaktadır (Hartley ve 

Huby 1985; Ascher 1987; Aktan 1992; Egeli 1993). 

2.2.4.7. Ġmtiyaz Yöntemi 

Devletin ekonomiye müdahale gerekçelerinde değinildiği gibi elektrik, su 

üretim ve dağıtımı, haberleĢme, ulaĢım vb. hizmetler pek çok ülkede devlet 

tarafından üretilmektedir. Özel sektör teĢebbüslerine bırakıldığında, piyasada bu 

hizmetleri üretebilecek çok az teĢebbüs bulunacağı ve zaman içerisinde bu 

teĢebbüslerin tekelleĢebileceği düĢünülerek devletin geleneksel olarak üretimde 

yer aldığı bu hizmetlerin özelleĢtirilmesinde, imtiyaz yöntemi benimsenmektedir 

(Aktan 1992, Falay 1994). 
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Bu yöntemde bir imtiyaz sözleĢmesi imzalanarak, ilgili mal veya hizmetin 

hangi koĢullarda piyasaya sunulacağı karĢılıklı olarak belirlenmektedir (Aktan 

1992).  

2.2.4.8. Ortak GiriĢim Yöntemi 

Kamu ve özel kesimin ortaklığında kurulan teĢebbüslerce faaliyet 

yürütülmesidir. “Karma Ġktisadi GiriĢimcilik” olarak da adlandırılan bu yöntem 

geniĢ anlamda özelleĢtirme uygulamaları içerisinde yer almaktadır (Aktan 1992).  

2.2.4.9. Yönetim Devri Yöntemi 

Kamu iĢletmelerinin mülkiyet haklarının saklı tutularak, sadece 

yönetimlerinin özel kesime devredilmesidir (Aktan 1992; Müftüoğlu 1996). Turizm 

iĢletmelerinin, hastanelerin, kreĢ ve huzurevlerinin özelleĢtirilmesinde bu yöntem 

tercih edilmektedir (Aktan 1992).  

Sağlık alanı açısından düĢünüldüğünde hastanelerin özelleĢtirilmesi 

sürecinde önemli bir yöntem olarak değerlendirilebilir. Nitekim KHBKT de bu 

uygulamayı içermektedir (Ataay 2007; Soyer ve ark. 2007). 

2.2.4.10. Kiralama Yöntemi 

Bu yöntem, devletin sahibi olduğu iĢletmeyi özel sektöre kiralamasıdır. 

Kiralayan özel sektör giriĢimcisinin kendi iĢçilerini çalıĢtırdığı, kar veya zarardan 

kendisinin sorumlu olduğu bir yöntemdir (Aktan 1992; Müftüoğlu 1996). 

ÖzelleĢtirme taraftarlarınca mülkiyet devrini içermediği için gerçek 

anlamda bir özelleĢtirme olarak benimsenmemektedir (Aktan 1992). 

2.2.4.11. Yap – ĠĢlet -Devret Yöntemi 

Devlet tarafından yapılan kimi tesislerin özel sektör tarafından 

projelendirilip, inĢa edilip, iĢletilmesini içermektedir. Ġlgili özel sektör kurumu, 

inĢa ettiği tesisi sözleĢme süresince iĢlettikten sonra devlete teslim etmektedir 

(Aktan 1992; Müftüoğlu 1996). 

Özellikle yabancı sermaye giriĢine ihtiyaç duyan geliĢmekte olan 

ülkelerde, yabancı sermayeyi teĢvik için kullanılan yöntemlerdendir (Aktan 1992; 

Müftüoğlu 1996). 
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2.2.4.12. Gönüllü Organizasyonlar 

Sivil toplum kurum veya kuruluĢlarının yahut kiĢilerin, topluma faydalı 

mal veya hizmetleri gönüllü olarak üretmesidir. Okul, hastane yapımı gibi kimi 

çalıĢmalar sıklıkla örnek verilmektedir. Devlet bu faaliyetlerin yürütülmesini 

özendirir (Aktan 1992; Falay 1994; Müftüoğlu 1996). 

2.3. TÜRKĠYE EKONOMĠSĠNDE DEVLETĠN ROLÜ VE TÜRKĠYE’DE 

ÖZELLEġTĠRME UYGULAMALARI 

ÖzelleĢtirmenin tanım, amaç ve yöntemlerinin açıklanmasının ardından, bu 

bölümde devletin Türkiye ekonomisindeki rolü ele alınacak ve Türkiye‟de 

özelleĢtirme uygulamalarının geliĢimine yer verilecektir. 

2.3.1. Türkiye Ekonomisinde Devletin Rolü 

Bu baĢlık altında Türkiye ekonomisinde devletin rolü, Boratav‟ın (2010)  

Türkiye Ġktisat Tarihi eserindeki iktisadi dönemler dikkate alınarak ele 

alınacaktır. Bu dönemler sırasıyla, cumhuriyetin kuruluĢundan büyük buhrana dek 

1923-1929 dönemi; büyük buhrandan Ġkinci Dünya SavaĢına dek 1930-1939 

dönemi; Ġkinci Dünya SavaĢı, 1940-1945 dönemi; çok partili sisteme geçiĢ ve dıĢ 

ticeret serbestisinin getirildiği 1946-1961 dönemi; içe dönük, dıĢa bağımlı 

geniĢleme ve enerji krizi, 1962-1979 dönemi; neoliberalizm, 1980-1989 dönemi 

ve son olarak uluslararası finans kapitalin egemenliğini ilan ettiği 1989-2007 

dönemidir. Henüz tüm dünyada etkileri devam eden 2009 krizinin bazı 

sonuçlarına da bu sınıflama dıĢında kısaca değinilecektir. 

2.3.1.1. 1923-1929 Dönemi 

Cumhuriyetin kurulduğu yıllardan itibaren Türkiye yüzünü liberal 

ekonomiye dönmüĢtür. Daha cumhuriyet kurulmadan 17 ġubat 1923‟de toplanan 

Ġzmir Ġktisat Kongresi‟nde, yeni kurulacak cumhuriyetin liberal ekonomi ile 

kalkınmasına karar verilmiĢtir. Kongreyi takip eden yıllarda, 1925 yılında özel 

sektörü kredilendirmek üzere Sanayi ve Maadin Bankası kurulmuĢ; 1927 yılında 

de özel giriĢimcileri desteklemek amacıyla TeĢvik-i Sanayi Kanunu çıkarılmıĢtır. 

(Çavdar 1992; BaĢkaya 2005; Boratav 2010).  
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Devletin bu dönemde, yalnızca cumhuriyetten önce yabancıların iĢlettiği 

demiryollarını ve tütün rejisini millileĢtirmesi sonucu, bu alanlarda varlığını 

sürdürdüğünün altını çizmek gerekmektedir (Boratav 2010). 

Devlet bu süreçte ekonomik alanı özel sermayeye açmak ve bir milli 

sermaye yaratmak için gerekli yasal düzenlemeleri yapmıĢ, kimi alanlarda 

yabancı sermayeyi teĢvik için de uğraĢmıĢtır (Küçük 1997; Boratav 2010). 

2.3.1.2.  1930-1939 Dönemi 

Tüm teĢvik ve desteklemelere karĢın özel sermaye aracılığı ile 

sanayileĢmenin mümkün olamaması ve istenilen yabancı sermaye giriĢinin de 

sağlanamaması üzerine devlet, 1930‟dan sonra ekonomik alana müdahale etmiĢtir 

(Boratav 2006).  Ekim 1929‟da New York Borsasında yaĢanan düĢüĢü takiben 

dünya kapitalizminin girdiği kriz de, Türkiye‟de devletin kalkınmayı doğrudan 

üstlenmesine neden olacak koĢulların oluĢmasında etkili olmuĢtur (BaĢkaya 2005). 

Bu dönemde 1932 yılında kabul edilen SSCB heyeti ile  ilk planlama 

çalıĢmaları baĢlatılmıĢtır (Boratav 2006). Haziran 1933‟de 2262 sayılı kanunla 

Sümerbank kurulmuĢ, Nisan 1934‟de birinci beĢ yıllık sanayi planı hazırlanmıĢtır. 

Planın uygulamaya geçirilmesi ile izlenen devletçi ekonomi politikaları sayesinde, 

Türkiye‟de devlet eliyle ulusal sanayi kurma çalıĢmaları baĢarılı olmuĢtur.  

2.3.1.3. 1940-1945 Dönemi 

Eylül 1939‟da baĢlayan II. Dünya SavaĢı yıllarında, Türkiye savaĢa 

girmese de ekonomisindeki ilerleme savaĢ nedeniyle oluĢan nesnel koĢulların 

etkisiyle bir kesintiye uğramıĢ, ikinci beĢ yıllık sanayi planı uygulanamamıĢtır 

(Çavdar 1992; Boratav 2010). 

Bu dönemde çıkarılan Milli Koruma Kanunu ekonominin her alanında 

devlete müdahale hakkı vermiĢtir. Ardından çıkarılan Varlık Vergisi ve Toprak 

Mahsulleri Vergisi ile savaĢ sırasındaki koĢullardan yararlanarak aĢırı karlar elde 

eden tüccarlardan ve toprak sahiplerinden devlete kaynak aktarımı planlanmıĢ, 

ancak uygulamalar sonrası beklenen amaçlara ulaĢılamamıĢtır (Çavdar 1992; Boratav 

2006; Boratav 2010). 
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2.3.1.4. 1946-1961 Dönemi 

SavaĢın ardından Türkiye‟de çok partili hayata geçilmiĢ ve 1946 yılında 

kurulan Demokrat Parti (DP), 1950 yılında iktidara gelmiĢtir.  DP döneminde 

ABD ile yakınlaĢma sonucu, Türkiye‟nin Marshall Planı kapsamına alınarak 

ABD yardımlarından yararlanabilmesi için ekonomik alanda özel sektörün önünü 

açacak ve kamu giriĢimciliğini daraltacak önlemeler alması planlanmıĢtır           

(Müftüoğlu 1996). 

Özel sektör ve özel teĢebbüse dayalı ve dıĢa açık sanayileĢmeyi amaç 

edinen ekonomi politikaları sonucu, dünya kapitalizmi ile bütünleĢen bir 

ekonomik modele geçilmeye çalıĢılmıĢtır (Çavdar 1992). 

2.3.1.5. 1962-1979 Dönemi 

Türkiye‟de ekonomi politikaları 1962 yılı itibariyle planlamaya tabi 

tutulmuĢtur (Çavdar 1992; Boratav 2010). 

Birinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı‟nda (1963-1967) ekonomik büyümenin 

sürükleyici gücü olarak devlet iĢletmeciliği ve kamu yatırımları öne çıkmıĢ, Ġkinci 

(1968-1972) ve Üçüncü BeĢ Yıllık Kalkınma Planları‟nda (1973-1977) ise aksine, 

özel sektörün teĢvik edilmesi merkeze konmuĢ ve hatta kamu kesiminin 

ekonomik faaliyetleri de özel sektörü destekleyecek iĢlevlerle sınırlandırılmıĢtır. 

Üçüncü plan da ilk kez bugünkü adıyla AB olan Ortak Pazar‟a girme perspektifi 

ortaya konmuĢtur (Çavdar 1992; Boratav 2010). 

Dördüncü plan (1979-1983) dünya kapitalizminin içine girdiği ekonomik 

krizin etkisinde hazırlanmıĢtır. Devletin özellikle enerji ve madencilik 

sektörlerine dönük yatırım yapması planda yer almıĢtır (Müftüoğlu 1996).  

2.3.1.6. 1980-1989 Dönemi 

Ekonomik krizin yarattığı tabloda, Türkiye‟de yaĢanan siyasi ve ekonomik 

geliĢmeler sonrası Demirel Hükümeti, 24 Ocak 1980 tarihinde daha sonraları 

açıklandığı tarihle anılacak ekonomik kararları yürürlüğe koymuĢtur (Çavdar 1992; 

Aktan 1993; Aksoy 1994; BaĢkaya 2006; Boratav 2010). Bu kararlar sonrası alınacak 

tedbirlerle neoliberal ekonomiye bir dönüĢ yaĢanması, ekonomide devlet 

müdahalesinin ve giriĢimciliğinin yerine özel sektörün ve özel teĢebbüsün öne 

çıkarılması, ekonominin dıĢa açılması ve serbest piyasanın oluĢturulmasına dönük 
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düzenlemelerin yapılması amaçlanmıĢtır (Çavdar 1992; Aktan 1992; Müftüoğlu 1996; 

BaĢkaya 2006; Sallan Gül 2006; Boratav 2010). Askeri darbe sonrasında 1983 yılında 

yapılan genel seçimlerle iktidara gelen 45. hükümet tarafından Boğaz 

Köprüsünün satıĢa çıkarılması, özelleĢtirmelere dair önemli bir örnek olarak 

dünyada da yankı uyandırmıĢtır (Scarpaci 1989). Ayrıca KĠT‟lerin finansal krize 

girmelerine yol açan ilk kritik adımlar bu dönemde atılmıĢ ve KĠT fiyatları 

ülkedeki diğer fiyatların gerisinde kalmıĢ, ayrıca hazinenin KĠT yatırımlarının 

finansmanına katkısı daraltılmıĢtır (Boratav 2010). Bu süreç kamu sağlık kurumları 

ve kamu sağlık hizmetleri  için de benzer Ģekilde ilerletilmiĢtir (Belek ve Soyer 

1995). 

2.3.1.7. 1989- 2007 Dönemi 

Boratav‟a (2010) göre “Türkiye ekonomisinin yönetimi bu dönemde adım 

adım uluslararası finans kurumlarının denetimine girmiĢtir”. Liberallere göre ise 

Türkiye doğru bir yolda ilerlemektedir (Yayla 2001; Aktan 2006). Devletin ekonomik 

alandan tamamen çekilmesi ve yalnızca düzenleyici ve denetleyici kimi rollerini 

sürdürmesi, 1989-2007 yılları arasında istisnasız tüm hükümetlerin üzerinde 

ortaklaĢtıkları bir baĢlık olmuĢ ve bu doğrultuda özellikle IMF, DB gibi 

kurumların ve AB„nin önerdiği yapısal dönüĢümler uygulamaya geçirilmiĢtir 

(Sönmez 1994; Yılmaz 2000; Ayman Güler 2003; Koç 2003; Boratav 2010). Özellikle 1994 

krizi ile birlikte IMF‟nin ekonomi politikalarındaki etkinliği artmıĢ, kriz 

özelleĢtirmeler için gerekçe haline getirilmiĢtir. Aynı yıl imzalanan Gümrük 

Tarifeleri ve Ticaret Genel AntlaĢması (GATT), Ticarette Teknik Engeller 

AntlaĢması ile uluslar arası ticaretin serbestleĢtirilmesine ve bu noktada GATT‟a 

üye ülke hükümetlerine düĢen görevlerin belirlenmesine yönelik önemli adımlar 

atılmıĢtır (General Agreement on Tariffs and Trade 1994 

http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/06-gatt.pdf). Yine 2001 krizi ve sonrasında 

IMF ve DB talebi ile yapısal uyum programı adı altında kimi düzenlemeler hayata 

geçirilmiĢtir. Aynı dönemde daha da ileri gidilerek ekonomi yönetiminin baĢına 

DB‟den bir bürokrat transfer edilmiĢtir (Boratav 2010).  

Bu tabloda bir vade sonra istenilen, vergiyle değil fiyatlandırmayla finanse 

edilen, tüm kamusal kaynakların özel mülkiyete dönüĢtüğü bir yapının yerleĢik 

kılınmasıdır (Ayman Güler 2003; Önder 2004). 
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2.3.1.8. 2007’den Bugüne 2008 Krizi ve Sonrası 

Neoliberalizmin hakimiyetinde geçen son çeyrek yüzyılın ardından 

yaĢanan 2008 ekonomik krizinin etkileri hala tüm dünyada hissedilmektedir. 

Krizle birlikte ortaya çıkan tabloda, geliĢmiĢ ülkelerde pek çok mali kurum ve 

kuruluĢun sermaye sınıfının çıkarları lehine batmasına izin verilmediği 

bilinmektedir.  

Türkiye‟de 1980‟lerden itibaren yürürlükte olan ancak 2001 krizinin 

sonrasında çok daha Ģiddetle uygulamaya geçirilen neoliberal ekonomi 

politikalarının ilk sırasında özelleĢtirmeler yer almaktadır. YaĢanan 2008 krizi 

sonrası,  özelleĢtimelere tam yol devam edildiği görülmektedir (Acar 2010).   

2.3.2. Türkiye’de ÖzelleĢtirmeler 

Türkiye‟de cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren özel sermayeye dayalı bir 

büyüme modeli üzerinde durulmuĢtur (Çavdar 1992; Küçük 1997; Boratav 2010). Ancak 

1929 krizinin ve ülkedeki koĢulların elvermemesi üzerine devlet ekonomik alana 

müdahale etmek durumunda kalmıĢtır (Boratav 2010). Demokrat Parti hükümetinde, 

özelleĢtirmelerin ve ekonomide özel sermayeye dayalı bir modelin uygulamaya 

geçirilmesi planlandığı halde, bu dönemde de tersine devlet ekonomik alanda 

önemli bir güç olarak varlığını sürdürmüĢtür (Boratav 2010). Neoliberalizmin 

Türkiye ekonomisini derinden etkileyeceğinin ilk göstergesi olan 24 Ocak 

kararlarını takiben, Türkiye‟de 12 Eylül askeri darbesi gerçekleĢmiĢ ve ülkenin 

siyasi yönetimine ordu el koymuĢtur. Darbe sonrası ilk seçim 6 Kasım 1983 

tarihinde yapılmıĢ ve göreve gelen 45. Hükümet, programının ilk sıralarında genel 

olarak ekonominin liberalizasyonuna, özel olarak da özelleĢtirmelere yer 

vermiĢtir. ÖzelleĢtirmeler, daha sonraki hükümetlerin programında da en önemli 

ekonomik ve siyasi baĢlıklardan biri olmuĢtur (Çavdar1992; BaĢkaya 2006; Sallan Gül 

2006).  

Bu dönemde DB kredisi alınarak, Amerikan Morgan Guaranty ġirketi‟ne 

1986 yılında özelleĢtirme master planı hazırlatılmıĢtır (Aktan 1992; Önder 1994; 

Pamukcu ve Yeldan 2005). Planda, piyasa güçlerinin etkinliğini artırmak üzere karar 

alma süreçlerinin kamudan özel sektöre geçirilmesi; kamu kurumlarının rekabete 

açılması, etkinleĢtirilmesi, verimliliklerinin artırılması; kamu iĢletmelerinin 
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mülkiyetinin paylaĢtırılarak dağıtılması, devletin bu kurumlar için genel bütçeden 

yaptığı harcamaların azaltılması ve hazineye gelir sağlanması amaçlanmıĢtır 

(Pamukcu ve Yeldan 2005).  

Devlet Planlama TeĢkilatı‟nın (DPT) hazırladığı Yedinci BeĢ Yıllık 

Kalkınma Planı‟nda (1996-2000), özelleĢtirmeler özel olarak ele alınmıĢtır. 

Planda özelleĢtirmelerin temel amacı; dünya piyasalarına entegre olma, AB‟ye 

tam üyelik hedefi ve gümrük birliği süreci doğrultusunda, ekonomide verimliliğin 

ve maliyet yapısının rekabet edilebilir seviyelere getirilmesi olarak 

belirtilmektedir. Bu amaçla KĠT‟lerin hızla özelleĢtirilmesi yoluyla, bir yandan 

sermayenin tabana yayılması ve teknolojik ilerleme sağlanması, diğer yandan 

kamu açıklarının azaltılması, kamunun piyasalar üzerindeki baskısının azaltılması 

ve kamu borç stokunun düĢürülmesi hedeflenmiĢtir (DPT Yedinci BeĢ Yıllık Kalkınma 

Planı 1995; Kaynak: Müftüoğlu 1996 s.91).  

Ayrıca bu dönemde 1998 yılından itibaren yayınlanmaya baĢalyan Avrupa 

Birliği ilerleme raporlarında da  ekonomik alanda özelleĢtirmelere öncelik 

verilmesine iliĢkin kimi değerlendirmelere yer verilmiĢtir (Türkiye‟nin Katılım 

Yönünde Ġlerlemesine ĠliĢkin Komisyon 1999 Düzenli Raporu 

http://www.tohav.org/?bolum=rapor&tur=ilerleme). 

2.3.2.1. Türkiye’de ÖzelleĢtirme Uygulamalarının Yasal Çerçevesi 

Bugüne kadar özelleĢtirmelerle ilgili yapılmıĢ pek çok yasal düzenleme 

mevcuttur, ancak burada baĢat düzenlemeler üzerinde durulacaktır. 

1982 Anayasası ve Özelleştirmeler 

Askeri darbe sonrası hazırlanan 1982 anayasasında mülkiyet hakkı 

anayasal güvence altına alınmıĢtır (Güzel 1995). 

Anayasa‟nın 46. ve 47. maddelerinde kamulaĢtırma ve devletleĢtirme 

yapılırken kamu yararı olması gerektiği vurgulanmıĢ, uygulamaların gerçek 

fiyatlar karĢılığında ve peĢin ödeme ile yapılması Ģartı getirilmiĢtir (Güzel 1995; 

Kara 2004). ÖzelleĢtirme uygulamalarında da karĢıtlık ilkesi gözönünde tutularak 

bu hükümlerin uygulanması gerektiği belirtilmektedir (Güzel 1995). 
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Anayasa‟ya göre Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) özelleĢtirmeler 

konusunda yetkili tek merciidir. Bu yetkiyi yürütmeye devretme hakkı anayasa 

tarafından men edilmiĢtir. TBMM‟nin devlet mülkiyetinin özel sektöre devri ile 

ilgili kararları da yargı denetimine tabiidir (Güzel 1995). 

1984-1994 Süresince Yapılan Yasal Düzenlemeler 

Bu süre zarfında özelleĢtirmelerle ilgili olarak yapılan yasal düzenlemeler 

Tablo 2-1‟de özet olarak verilmiĢtir. 

Tablo 2-1: 1984-1994 Yılları arasında özelleĢtirmelerle ilgili yapılan yasal 

düzenlemeler 

*Yasal düzenlemelerin tam adı için Bkz. Ek.1 

**Anayasa Mahkemesi bu kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan 530, 531,532,533 ve 546 

sayılı KHK‟ları Anayasa‟nın 35, 46, 47, 160, 165, 167, 168, 169 ve 172. Maddelerine aykırı 

bularak iptal etmiĢtir. 

 

Tarih Numara-Yasal Düzenleme* Ġçeriği 

29.02.1984 

 

 

 

2983 Sayılı Kanun 

KĠT‟lerin, KĠT‟lere ait kurumların gerçek/ tüzel kiĢilerle, gelir 

ortaklığı senedi ve hisse senedi ihracı yoluyla ortaklığının ve 

iĢletme haklarının devrinin önü açılmıĢtır                                         

(Kilci 1994; Sarısu 2003). 

08.06.1984 

233Sayılı 

Kanun Hükmünde 

Kararname (KHK) 

Madde 38.  KĠT‟ler, KĠT‟lere ait kurumların tasfiye ve satıĢına 

iliĢkin karar yetkisi Yüksek Planlama Kurulu‟na, uygulama yetkisi 

ise Kamu Ortaklığı Kuruluna verilmiĢtir (Kilci 1994). 

28.05.1986 3291Sayılı Kanun 

KĠT‟lerin özelleĢtirme kapsamına alınmasına dair karar yetkisi 

Bakanlar Kurulu‟na; KĠT‟lere ait kurumların özelleĢtirme 

kapsamına alınmasına dair karar yetkisi Yüksek Planlama 

Kurulu‟na verilmiĢtir (Kilci 1994; Müftüoğlu 1996; Sarısu 2003). 

09.04.1990 414 Sayılı KHK 

Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Ġdaresi, Kamu Ortaklığı 

Ġdaresi‟ne dönüĢtürülmüĢtür. Yüksek Planlama Kurulu‟nun 

özelleĢtirmelere iliĢkin görev ve yetkileri Kamu Ortaklığı Ġdaresi 

BaĢkanlığı‟na devredilmiĢtir (Kilci 1994). 

13.08.1993 513 Sayılı KHK 
Türkiye Elektrik Kurumu‟nun özelleĢtirilmesine iliĢkin hükümler 

düzenlenmiĢtir (Kilci 1994). 

20.08.1993 509 Sayılı KHK 

PTT‟nin haberleĢme hizmetleri ayrılarak yeni bir Ģirket kurulmıĢ 

ve bu Ģirketin özelleĢtirilmesine iliĢkin hükümler düzenlenmiĢtir 

(Kilci 1994). 

05.05.1994 3987 Sayılı Kanun 
Üç ay süreyle özelleĢtirme konusunda KHK çıkarabilmesi için 

Bakanlar Kurulu‟na yetki verilmiĢtir** (Kilci 1994; Sarısu 2003). 

27.11.1994 
4046 Sayılı  ÖzelleĢtirme 

Kanunu 

ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı (ÖĠB) kurulmuĢtur. ÖzelleĢtirme 

Fonu oluĢturulmuĢtur. Stratejik nitelikteki kuruluĢların 

özelleĢtirilmesinde kamunun elinde imtiyazlı hisse 

bulundurulması, özelleĢtirme gelirlerinin genel bütçe harcama ve 

yatırımlarında kullanılmaması Ģartı getirilmiĢtir. ÖzelleĢtirilen 

kurumlarda çalıĢanlara iliĢkin düzenlemeler yapılmĢtır            

(Kilci1994; Müftüoğlu 1996; Sarısu 2003). 
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1995 ve Sonrasında Yapılan Yasal Düzenlemeler 

Kasım 1994 tarihinde çıkarılan 4046 sayılı kanunda kimi değiĢiklikler 

yapılması ihtiyacı zamanla kendini göstermiĢtir. Özellikle özelleĢtirme 

uygulamalarında karĢılaĢılan kimi sorunlar ve Anayasa Mahkemesi‟nce verilen 

iptal kararları sonucu oluĢan hukuki durumun düzenlenmesi amacıyla, 4046 sayılı 

kanunda aĢağıdaki değiĢiklikler yapılmıĢtır (Sarısu 2003; Karagöz 2010; ÖĠB 2010a; ÖĠB 

2010b): 

 27.04.1995; 4105 sayılı kanun çıkarılmıĢ ve 4046 sayılı kanunun          

22. maddesinde özelleĢtirilen kuruluĢlarda çalıĢan personellerin nakilleri ve özlük 

hakları ile ilgili düzenlemeler yapılmıĢtır. Aynı kanunun 37. maddesi de 

limanların mülkiyet devri dıĢındaki yöntemlerle özelleĢtirilmelerinden, yalnızca 

Türk uyruklu gerçek ve tüzel kiĢilerin yararlanabileceği Ģekilde değiĢtirilmiĢtir 

(Sarısu 2003; Karagöz 2010; ÖĠB 2010a). 

 25.05.1995; 4108 sayılı kanun çıkarılmıĢ ve 4046 sayılı kanunun            

1. maddesinde özelleĢtirme kapsamına alınan kurum ve kuruluĢların teslim ve 

kiralanması iĢlemlerinin, katma değer vergisinden muaf tutulması hükmü 

konulmuĢtur (Sarısu 2003; Karagöz 2010; ÖĠB 2010a). 

 13.08.1999; 4446 sayılı kanun ile Anayasanın 47. maddesi, “Devletin, 

kamu iktisadi teĢebbüslerinin ve diğer kamu tüzel kiĢilerinin mülkiyetinde 

bulunan iĢletme ve varlıkların özelleĢtirilmesine iliĢkin esas ve usuller kanunla 

düzenlenir” Ģeklinde düzenlenmiĢtir (Sarısu 2003; ÖĠB 2010a; ÖĠB 2010b). 

 26.05.2000; 4568 sayılı kanun çıkarılmıĢ, 4046 sayılı kanunun geçici 8. 

maddesi yürürlükten kaldırılmıĢ ve özelleĢtirme gelirleri sonucu özelleĢtirme 

fonunda biriken nakit fazlasının, hazinenin iç ve dıĢ borç ödemelerinde 

kullanılmasına müsaade edecek düzenlemeler yapılmıĢtır (Sarısu 2003; ÖĠB 2010a). 

  01.08.2003; 4971 sayılı kanun çıkarılmıĢ, ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulu 

(ÖYK) kurulmuĢ ve ÖYK üyelerini belirleme yetkisi baĢbakana verilmiĢtir. 

ÇalıĢanların halka arz yoluyla yapılan özelleĢtirme uygulamalarına katılmaları 

sağlanmıĢtır. ÖzelleĢtirilecek kurumların değer tespitlerinin yapılmasında 

kullanılması gereken değer tespit metodu sayısı ikiye indirilmiĢtir. Kapalı teklif 
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usulü ihale yöntemine iliĢkin düzenlemeler yapılmıĢtır. ÇalıĢanların kıdem 

tazminatı, özlük hakları, emeklilik ikramiyeleri gibi baĢlıklarda düzenlemeler 

yapılmıĢtır (Sarısu 2003; Kragöz 2010; ÖĠB 2010a).  

 16.06.2004; 5189 sayılı kanun çıkarılmıĢ ve limanların 

özelleĢtirilmesine, yabancı gerçek ve tüzel kiĢilerin de katılmasına müsaade 

edilmiĢtir (Sarısu 2003; ÖĠB 2010a). 

 17.09.2004; 5234 sayılı kanun çıkarılmıĢ ve 4046 sayılı kanuna geçici 

18. madde eklenerek, iĢçi statüsünde çalıĢmakta iken özelleĢtirme nedeniyle 

iĢlerini kaybedenlerin, 657 sayılı kanunun 4C maddesine göre iĢe 

yerleĢtirilmelerine iliĢkin düzenleme yapılmıĢtır (Sarısu 2003; ÖĠB 2010a). 

 03.07.2005; 5398 sayılı kanun çıkarılmıĢ, 4046 sayılı kanunun adı 

“ÖzelleĢtirme Uygulamaları Hakkında Kanun” olarak değiĢtirilmiĢ; özelleĢtirme 

kapsamına alınan kuruluĢların birleĢme, bölünme ve yeniden yapılandırılmaları 

kolaylaĢtırılmıĢ; değer tespit sonuçlarının kamuoyuyla paylaĢılmasına iliĢkin 

değiĢiklikler yapılmıĢ, özelleĢtirme sonrası özelleĢtirilen kurumlarda çalıĢan 

personelin istihdam ve nakil koĢullarına iliĢkin değiĢiklikler yapılmıĢ, 

özelleĢtirmelerle ilgili açılan davaların görülmesi DanıĢtay‟a bırakılmıĢ, kat 

mülkiyeti, imar ve kıyı kanununda düzenlemeler yapılmıĢ ve kıyı kanununa 

kurvaziyer liman tanımı getirilmiĢtir (Sarısu 2003; ÖĠB 2010a). 

Özelleştirme İle İlgili Mevzuatta Yer Alan Diğer Düzenlemeler 

ÖzelleĢtirme kapsamına alınan kamu kurum ve kuruluĢlarının 

faaliyetlerini düzenleyen diğer kanunların da, bu kurumların özelleĢtirilmelerine 

imkan verecek bir forma büründürülmesi ihtiyacı ile bu düzenlemelere gerek 

duyulmuĢtur. Düzenlemeler sırası ile Ģöyledir (ÖĠB 2010a; ÖĠB 2010b): 

 320 sayılı kanunda Milli Piyango Ġdaresi Genel Müdürlüğü‟nün lisans 

verilmesi yoluyla Ģans oyunlarını özelleĢtirmesine imkan tanınmıĢtır. Milli 

Piyango Ġdaresi düzenleyici kurum haline getirilmiĢtir (ÖĠB 2010a). 

 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu‟nda değiĢiklik yapılarak, araç 

muayene istasyonlarının özelleĢtirilmesine iliĢkin iĢlemlerin ÖĠB tarafından 

yürütülmesini sağlayacak düzenleme yapılmıĢtır (ÖĠB 2010a). 
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 4603 sayılı kanun ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası A.ġ. 

ve Türkiye Emlak Bankası A.ġ.‟nin özelleĢtirilmeye hazırlanmaları ile ilgili 

düzenlemeler yapılmıĢtır (ÖĠB 2010a). 

 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu‟nda, Türkiye Elektrik Dağıtım 

A.ġ. ve Elektrik Üretim A.ġ.‟nin ve bunlara bağlı kurum ve kuruluĢların 

özelleĢtirilmesi iĢlemlerinin ÖĠB tarafından yürütülmesi hüküm altına alınmıĢtır 

(ÖĠB 2010a; 2010b). 

  5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu‟nda değiĢiklik yapılmıĢ ve T.C. 

Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü‟nün gayrimenkul ve iĢtirak paylarının satıĢına 

iliĢkin düzenlemeler yapılmıĢtır (ÖĠB 2010a). 

  406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu‟nda Türk Telekom‟un 

özelleĢtirilmesine iliĢkin usul ve esaslar düzenlenmiĢ, Türk Telekom‟un satıĢ 

yöntemiyle özelleĢtirilmesi ve bu özelleĢtirme iĢlemlerinin ÖĠB tarafından 

yürütülmesi hüküm altına alınmıĢtır (ÖĠB 2010a). 

2.3.2.2. Türkiye’de ÖzelleĢtirme Uygulamaları 

Özelleştirme Kapsamına Alınan Kuruluşlar 

Nisan 2010‟da ÖĠB tarafından Türkiye‟de ÖzelleĢtirme Raporu 

yayınlanmıĢtır. Rapora göre 1985 yılından 2010 yılı Ocak ayına kadar; içlerinde 

Petkim, POAġ, Türk Telekom, Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ, TüpraĢ, Tekel, 

Seka, Sümerbank gibi kamu kurum ve kuruluĢlarının da olduğu toplam 270 

kuruluĢtaki kamu hisseleri, 22 yarım kalmıĢ tesis, 524 taĢınmaz, 8 otoyol, 2 boğaz 

köprüsü, 103 tesis, 6 liman, Ģans oyunları lisans hakkı ve araç muayene 

istasyonları özelleĢtirme kapsamına alınmıĢtır (ÖĠB 2010a).  

Aralarında Türkiye Öğretmenler Bankası, Denizcilik Bankası, Ardem 

A.ġ., TülomsaĢ, TüdemsaĢ, TüvasaĢ gibi kurumların da bulunduğu özelleĢtirme 

kapsamındaki toplam 25 kuruluĢtaki kamu payı ile 4 taĢınmaz, daha sonra 

özelleĢtirme iĢlemine tabi tutulmaksızın kapsamdan çıkartılmıĢ, tasfiye edilmiĢ 

veya kapsamda olmayan baĢka bir kuruluĢla birleĢtirilerek tüzel kiĢiliği sona 

erdirilerek devredilmiĢtir (ÖĠB 2010a). 
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TEAġ‟ın bazı Ģirketlerinde iĢtirak payı olan AKTAġ, NURTEK, TGT, 

SOYTEK, ETĠTAġ ve MĠTAġ özelleĢtirme kapsamından çıkartılarak Mart 

1998‟de eski statülerine iade edilmiĢtir. Oyak Sigorta Ģirketleri de kapsam dıĢına 

çıkarılmıĢtır. Tesis ve varlık satıĢı yöntemiyle kısmen özelleĢtirilen Et ve Balık 

Ürünleri A.ġ. de, 2005 yılında kapsam ve programdan çıkarılarak eski statüsüne 

iade edilmiĢtir. Hisseleri özelleĢtirme kapsamına alınarak ÖĠB‟e devredilen Türk 

Telekom, iĢlemin Anayasa Mahkemesi‟nce iptal edilmesi sonucu kapsamdan 

çıkarılmıĢtır; özelleĢtirilmesi ile ilgili faaliyetler 406 sayılı Kanuna göre 

yürütülmektedir (Karagöz 2010; ÖĠB 2010a). 

Bugün özelleĢtirme kapsamında halihazırda 10 tanesinde %50‟nin 

üzerinde kamu payı bulunan toplam 16 kuruluĢ bulunmaktadır. Ayrıca 192 

taĢınmaz, 79 tesis, 4 liman, 8 otoyol, 2 boğaz köprüsü ve Ģans oyunları lisans 

hakkı özelleĢtirme kapsamında bulunmaktadır (ÖĠB 2010a). 

Gerçekleştirilen Özelleştirme Uygulamaları, Gelirler ve Özelleştirme Yöntemleri  

ÖzelleĢtirme süreci baĢlarda daha yavaĢ ilerlemiĢ, kamuoyuna 

özelleĢtirmelerin nedenleri açıklanmıĢ, ancak pek çok geliĢmekte olan ülkede 

benzer Ģekilde oluĢan tepkilerin önüne geçilememiĢtir. Hükümetler ülkenin içinde 

bulunduğu koĢullarda özelleĢtime uygulamalarının kendilerince haklılığını halka 

anlatamamıĢlardır (TÜSĠAD 1993; Aktan 1992). ÖzelleĢtirmelerde 59. ve 60. 

Hükümet dönemlerinde ciddi anlamda yol katedilmiĢtir. ÖĠB 2010 tarihli 

belgesinde yayınlanan Grafik 2-1‟de yıllara göre özelleĢtirme iĢlemleri 

görülmektedir: 

Grafik 2-1: “Yıllar itibariyle özelleĢtirme iĢlemleri” - ÖĠB (2010a)’dan 
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ÖzelleĢtirme programı çerçevesinde bugüne dek 199 kurum ve kuruluĢta 

hisse senedi, varlık satıĢı veya devir iĢlemi gerçekleĢtirilmiĢ ve bu kurumların 

188‟inde hiç kamu payı kalmamıĢtır (ÖĠB 2010a; ÖĠB 2010b).  

Acar (2010), özelleĢtirme uygulamaları sonrası elde edilen gelirleri tablo 

halinde vermiĢtir (Tablo 2-2). 

Tablo 2-2: “1985-2009 Yılları arasında özelleĢtirme gelirleri”- Acar (2010)’dan 

ÖzelleĢtirme Gelirleri 

Yıllar Miktarı 

1985-2002 Yılları (18 yıl) 8,0 milyar dolar 

2003-2009 Yılları (7 yıl) 44,3 milyar dolar 

Tablo 2-2‟de görüldüğü üzere özelleĢtirme uygulamalarına baĢlanan 1985 

yılından 2002 yılına kadar geçen sürede 8 milyar dolara gelir elde edilmiĢtir.      

Oysaki 2003‟ten 2009 yılna kadar geçen yedi yılda, ilk döneme göre beĢ kattan 

daha fazla gelir elde edilmiĢtir. Bu gelirler ÖĠB, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 

ve UlaĢtırma Bakanlığı tarafından yürütülen çalıĢmaların toplamından elde edilen 

gelirlerdir (Acar 2010). 

ÖzelleĢtirmeler sonucu elde edilen gelirlerin üç ana harcama baĢlığında 

kullanıldığı belirtilmektedir. Ġlk olarak 10 milyar dolar düzeyinde ve toplam 

gelirlerin %26‟sını kapsayan kısmın, özelleĢtirilen kurumlara yapılan sermaye 

iĢtirakleri, verilen krediler, çalıĢanlara yönelik iĢ kaybı tazminatları ve emeklilik 

primi ödemlerine harcandığı vurgulanmaktadır. 

Ġkinci olarak 19 milyar dolar düzeyinde ve gelirlerin yaklaĢık % 47‟sini 

kapsayan kısmın hazineye ve hazine bünyesinde bulunan Kamu Ortaklığı Fonu‟na 

aktarıldığı; üçüncü olarak gelirlerin %26‟sına tekabül eden 11 milyar dolar 

düzeyindeki kısmın özelleĢtirme uygulamaları için çıkarılan bono ve tahvil 

ödemeleri tutarlarından oluĢtuğu; son olarak % 1‟lik kısmın özelleĢtirme için 

alınan danıĢmanlık iĢlemlerine harcandığı belirtilmektedir (ÖĠB 2010). 

Son bir nokta da özelleĢtirme yöntemleri ile ilgilidir. ÖzelleĢtirmeler 

gerekçelendirilirken sermayenin tabana yayılması da nedenlerden biri olarak 

gösterildiği halde, ülkemizde gerçekleĢtirilen özelleĢtirmelerde bu sonucu 
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doğuracak özelleĢtirme yöntemlerinin ağırlıklı olarak tercih edilmediği 

görülmektedir. ÖĠB‟in 2010 Nisan Raporu‟nda Grafik 2-2‟de Yöntemler Ġtibariyle 

ÖzelleĢtirme ĠĢlemleri verilmiĢtir: 

 

Grafik 2-2: “Yöntemler itibariyle özelleĢtirme iĢlemleri”- ÖĠB (2010a)’dan 

Daha fazla tercih edilen blok satıĢ yöntemi ile özelleĢtirilmelerde KĠT 

mülkiyeti kamudan özel sektördeki tek bir Ģirkete veya birkaç Ģirketten oluĢan 

konsorsiyumlara geçmektedir. Bu yöntemle mülkiyetin tabana yayılması amacı 

gerçekleĢmemektedir. 

Özellikle Petkim, TüpraĢ, Türk Telekom gibi büyük hisseleri blok satıĢ 

yöntemiyle özelleĢtirilen kimi kurumlar düĢünüldüğünde, özelleĢtirmelerle 

tekellerin ortadan kaldırılacağına dair bir diğer gerekçenin de boĢa çıktığı 

düĢünülmektedir (Önder 2004). Çünkü blok satıĢ yöntemiyle özel mülkiyete geçen 

bu kurumlar, özel tekellere dönüĢmektedirler. 

2.4. SAĞLIK HĠZMETLERĠNDE ÖZELLEġTĠRME UYGULAMALARI 

ÇalıĢmanın bu bölümünde sağlık hizmetlerinde özelleĢtirme 

uygulamalarının tarihsel geliĢimi, gerekçeleri ve değiĢik ülkelerdeki uygulama 

örnekleri incelenmeye çalıĢılacaktır. 

Ancak tüm baĢlıklardan önce, özelleĢtirmenin konusu olan sağlık 

hizmetlerinin özelliklerine, sağlık hizmetlerinin özelleĢtirilmesine iliĢkin 

tanımlara ve devletin sağlık hizmeti üretim, finansman ve sunumundaki rolüne 

kısaca değinilecektir. 

2.4.1. ÖzelleĢtirmenin Konusu Olarak Sağlık Hizmetlerinin Özellikleri 

Mal ve hizmetler değiĢik kategorik baĢlıklar altında incelenebilmektedirler 

(Kaplan 2001b). Ancak burada özelleĢtirmenin konusu olarak sağlık hizmetleri ele 
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alınacağından, toplumsal tüketim biçimi veri alınarak yapılan sınıflama dikkate 

alınacaktır.  Bu sınıflamaya göre, bireysel tüketime konu olan ayakkabı, elbise 

gibi mallar, özel mallar; toplumsal tüketime konu olan savunma gibi mallar, tam 

kamusal mallar; hem bireysel hem de toplumsal tüketime konu olan eğitim, sağlık 

gibi hizmetler yarı kamusal mallar ve topuma dıĢsal fayda sağlayan öğrencilere 

ücretsiz barınma sağlanması gibi mallar erdemli mallar olarak sınıflanmaktadır 

(Müftüoğlu 1996; Kaplan 2001b). 

Sağlık hizmetleri bu sınıflamada yarı kamusal mallar arasında 

değerlendirilse de örneğin bir estetik operasyon özel mal olarak kodlanabilmekte, 

bulaĢıcı hastalıkların tedavisi ise tam kamusal mal olarak ele alınabilmektedir 

(Kaplan 2001b).  Pek çok hastalığın tedavisinin o kiĢiye özel olduğu 

düĢünülebilmekte, ancak tedavinin topluma dıĢsal fayda sağlayacağı da dikkate 

alınmaktadır. Birçok insan, hastanın tedavi olması için sunulan hizmetin yararına 

ortak olmaktadır. Ancak özellikle sağlık hizmetlerinin özelleĢtirilmesi 

taraftarlarınca, hizmetin özel tüketime konu olan yanı ağırlıklı olarak ele 

alınmakta ve tüm özel mallar gibi piyasa tarafından üretilmesi için olanakların 

sağlanması gerektiği üzerinde durulmaktadır (Gökçay 1996; Kapan 2001b).  

Bugün gelinen noktada, geçmiĢte kamu tarafından üretilen ve sunulan mal 

ve hizmetlerin, artık piyasa tarafından üretilmesi ve sunulması, daha yalın bir 

ifade ile özelleĢtirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır (Bohland ve Knox 1989; Fidaner 

2001; Hayran 2001; Sarp ve ark. 2001).  

Genel anlamda özelleĢtirmeler ve liberalizasyona iliĢkin görüĢ belirtmeyen 

uzmanlar dahi, söz konusu olan sağlık hizmetleri olduğunda, bu hizmetlerin 

piyasaya terk edilmemesi gerektiğini vurgulamaktadırlar. Böylesi bir durumda 

toplumun ihtiyacı olan yerine, piyasada daha karlı görülen kimi sağlık 

hizmetlerinin üretilmesine odaklanılacağına, muayene edilen, tedavi edilen hasta 

sayısının verimlilik göstergesi olarak kullanılacağına, bunun da toplum sağlığını 

tehdit edebilen ve hatta toplumsal çatıĢmalara yol açabilen bir boyuta 

ulaĢabileceğine iĢaret edilmektedir. Özellikle yoksulların böylesi bir sistemde 

sağlık hizmetlerine ulaĢamayacağı ifade edilmektedir (Hayran 2001). Bir baĢka 

değerlendirme de özelleĢtirme ile birlikte devletin büyük bir yükten kurtulacağı 

beklentisinin doğru olmadığına dairdir. Sağlık hizmetlerinde özelleĢtirmeyi 
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uygulamaya koymadan önce, hizmetten yararlanacakların ödeme gücü, resmi 

düzenlemeler ve devletin temel bazı amaçlarıyla örtüĢmeme gibi kimi baĢlıkların 

ince elenip sık dokunması gerekmektedir (Hayran ve Sur 2006). Nitekim sağlık 

hizmetleri, maddi bir değer üretmeyen ancak ülke ekonomisinin ürettiği maddi 

değerleri kullanarak bu değerleri sonuçta toplumsal bir yarara dönüĢtüren 

hizmetlerdir. Sağlık hizmetlerinde verimlilik hastaların tedavi edilmesinden 

ziyade, o toplumdaki insanların hasta olmaması demektir (Gökçay 1996). 

2.4.2. Sağlık Hizmetlerinin ÖzelleĢtirilmesine ĠliĢkin Tanımlar 

ÖzelleĢtirme tanımında olduğu gibi sağlık hizmetlerinin özelleĢtirilmesi 

tanımlanırken de değiĢik yaklaĢımlar ve değiĢik tanımlamalara rastlanmaktadır. 

Bu tanımlardan ilkinde sağlık sektöründe özelleĢtirme; “kamu ve özel sektör 

hizmet sunucularının bulunduğu ve farklı finans kaynaklarının aynı anda var 

olduğu çoğulcu bir yapı içinde, özel sektörün, sağlık sektöründeki ve sağlık 

hizmetlerindeki rolünün göreceli olarak artırıldığı bir süreç” olarak 

tanımlanmaktadır (Mert 2001; Kaplan 2001b). 

Belek ve Soyer (1995) sağlık hizmetlerinde özelleĢtirmeyi; hizmet 

sunumun özelleĢtirilmesi, yani arz yönlü özelleĢtirme ve hizmet finansmanının 

doğrudan kullanıcılara aktarılması, yani talep yönlü özelleĢtirme olarak tarif 

etmiĢ; hizmetin sunum ve finansman biçimlerini Tablo 2-3‟deki gibi verrmiĢtir. 

Tablo 2-3: “Sağlık hizmetlerinin finansman ve sunum biçimleri”-                                      

Belek ve Soyer (1995)’ten 

                                    Hizmet Sunumu 

                    Kamu                                     Özel 

  
  

  
  
  

F
in

a
n

sm
a

n
 K

am
u
 

*Kamu sunumu ve kamu finansmanı 

*Bir kamu sigorta fonunun, sağlık 

hizmeti üreten bir kamu kurumundan 

hizmet satın alması 

*Özel sektörle anlaĢma 

*Özel sektörden sağlık hizmeti 

satın alma 

Ö
ze

l 

*Kullanıcı ödentileri 

*Kamu hastanelerinde özel yatak 

*Kamu sigorta fonu ile özel sağlık 

kurumundan hizmet alınması  

*Cepten ödemelerle kamu sağlık 

hizmetlerinden yararlanma 

*Özel sektörden özel sigorta 

fonu aracılığı ile hizmet alma 

*Özel sektörden cepten ödeme 

yaparak hizmet satın alma 
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Bir diğer tanımda sağlık hizmetlerinin özelleĢtirilmesi; “genel olarak her 

kademedeki sağlık personelinin ve sağlık hizmet kuruluĢlarının serbest rekabet 

kurallarına uygun olarak hizmet vermelerinin ve vatandaĢların kamu veya özel 

nitelikte istediği doktoru, hastaneyi, polikliniği vb. serbestçe seçebilme hakkına 

sahip olmalarının sağlanması” olarak açıklanmaktadır (Mert 2001; Kaplan 2001b). 

Üçüncü bir tanımda, sağlık hizmetlerinin özelleĢtirilmesi; “özel sektör 

sunum ve finansmanına geçiĢi sağlayan veya geçiĢi hızlandıran hükümet 

stratejileri” olarak da tarif edilmektedir. Dolayısıyla sağlık hizmetlerinde özel 

sektörün rolünü artıracak giriĢimler de özelleĢtirme tanımı içerisinde yer 

bulmaktadır (Kaplan 2001b). 

BaĢka bir tanımda sağlıkta özelleĢtirme; özel hastanelerin sayısının 

artması, yaygınlaĢması ve özel sağlık kuruluĢlarının geniĢletilmesi olarak tarif 

edilmektedir (Kaplan 2001b). 

Tüm bu tanımlar sağlık hizmetlerinin özelleĢtirilmesinin geniĢ anlamda 

tanımlanmasıdır. Daha dar anlamıyla hastanelerin iĢletme ve mülkiyetlerinin devri 

ise, kimi geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerde uygulanmaktadır. Ülkemizde  

yakın zamanda benzeri uygulamaların hayata geçirilmesi planlanmaktadır (Kaplan 

2001b; Homedes ve Ugalde 2005a; Lister 2008). 

Sağlık hizmetleri özelleĢtirilirken hastanelerin dönüĢümü ve kar odaklı 

organizasyonlara dönüĢmeleri sürecin kritik unsurlarından biri olarak tarif 

edilmektedir. ġekil 2-1‟de Hastanelerin özelleĢtirme sürecindeki dönüĢüm 

modeline yer verilmektedir. 
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ġekil 2-1: “Hastane dönüĢüm modeli”- Bohland ve Knox (1989)’dan 

Bu modelde, hastane organizasyonu biçim ve fonksiyonları kendi 

çevresindeki dört kritik unsur ve içinde bulunduğu toplumsal yapı tarafından 

belirlenen bir kurum olarak tarif edilmektedir. Bu süreçte hastanelerin 

dönüĢümünde krtik dört unsur olarak, müĢteriler, hizmet sunucuları,yöneticiler ve 

sermaye yer almaktadır. Bu dört unsur birbirleri ile karmaĢık ancak bir  o kadar 

açık bağlarla iliĢkilidir. Bu iliĢkilerin sonucunda hastanelerin yapısı, performansı 

ve idaresinin Ģekillendiği belirtilmektedir. Sermaye, yönetici, sunucu ve müĢteri 

arasındaki iliĢkiler; içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik yapıdan da 

etkilenmektedir. Sunulan tıbbi hizmetlerin biçimini belirleyen ve yine hastane 

yönetim ve organizasyonunun yöntemini belirleyen teknolojik geliĢkinlik düzeyi 

de bu dört unsurun iliĢkilerini etkileyebilmektedir. Toplumun büyüklüğü, sınıf ve 

aile yapısı, hastaneyi hizmet almada kimlerin hangi sıklıkta kullandığına dair 

önemli veriler sunmaktadır.  Dolayısı ile hastane ve sağlık hizmetlerinin 

özelleĢtirilmesi tüm bu toplumsal süreçlerde de dönüĢümü beraberinde 

getirmektedir (Bohland ve Knox 1989). 
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2.4.3. Devletin Sağlık Hizmetleri Üretim, Finansman ve Sunumundaki Rolü 

Ġkinci Dünya SavaĢı sonrası savaĢtan etkilenen ülkelerin ayağa 

kalkmasında, devletin pek çok baĢlıkta olduğu gibi sağlık hizmetlerinin de kimi 

yerlerde üretimine, kimi yerlerde finansmanına, kimi yerlerde sunumuna, kimi 

yerlerde ise tümüne dönük müdahalesi etkili olmuĢtur (Belek 2004). Alma Ata‟da 

1977 yılında toplanan Dünya Sağlık Assemblesi‟nde 2000 yılında herkes için 

sağlıktan bahsetmek mümkün olabilmiĢtir (Salvage 1993).   

Sağlık devlet tarafından topluma ücretsiz olarak ulaĢtırılmaya çalıĢılmıĢ ve 

birinci basamak sağlık hizmetleri pek çok ülkede ücretsiz olarak sunulabilmiĢtir. 

Sağlık göstergelerinde bazı eksikliklere karĢın önemli ilerlemeler kaydedilmiĢtir 

(ġiriner 2006).  

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), özelleĢtirmeler sonucu piyasanın kamusal 

hizmetleri sunamayacağına, hastalıkların sağlam insanları etkileyebilme yönünün 

piyasa tarafından denetlenemeyeceğine iĢaret etmekte, bulaĢıcı hastalıklarda 

sadece hasta kiĢinin tedavisinin değil, toplumun geri kalanının da korunmasının 

önemine değinmekte ancak özelleĢtirmelere açıktan karĢı çıkamamaktadır                 

(Kaplan 2001b). Tarım (2007) özel sektörün doğası gereği tedavi edici hizmetleri ön 

planda tutacağını belirtmektedir. 

ÖzelleĢtirme programlarını sahiplenen DB dahi, düĢük milli gelire sahip 

ülkelerde, yoksul nüfusun fazla olduğu bölgelerde, toplum yararına kimi koruycu 

sağlık hizmetlerinin sunulmasında devlet müdahalesinin gerekli olduğunu 

vurgulamaktadır (Kaplan 2001b; Lister 2008). 

2.4.4. Sağlık Hizmetlerinde ÖzelleĢtirme Uygulamalarının Tarihsel GeliĢimi 

Sağlık hizmetlerinin özelleĢtirilmesi uygulamaları, tüm dünyada diğer 

özelleĢtirmelerde olduğu gibi, 70‟li yıllarda kapitalizmin içine girdiği krizden 

çıkma uğraĢıları ile birlikte gündeme gelmiĢtir (Scarpaci 1987; Homedes ve Ugalde 

2005a). Ġkinci Dünya SavaĢı sonrasında Avrupa‟da kurulan kamusal sağlık 

sistemleri, krizden çıkmak doğrultusunda geliĢtirilen neoliberal politikalardan 

nasibini almıĢtır. Özellikle Thatcher dönemi Ġngiltere‟si, geliĢmiĢ ülkeler arasında 

sağlık sisteminin özelleĢtirilmesini merkezine koyarak Ulusal Sağlık Sistemi‟nde 
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(Naitonal Health System, NHS) özelleĢtirme uygulamalarını yürürlüğe koyan ilk 

ülke olmuĢtur (Salvage 1985; Scarpaci 1987;  Atun 2001; Kerr ve Scott 2009).  

Ġlerleyen dönemde özellikle geliĢmekte olan ülkelerde, sağlık 

hizmetlerinde özelleĢtirme uygulamaları, bizzat DB tarafından istenen yapısal 

uyum programları eĢliğinde yürütülmüĢtür. Homedes ve Ugalde (2005a), DB‟nin 

geliĢmekte olan ülkelerden sağlık hizmetlerini yeniden yapılandırırken dikkate 

almalarını istediği önerileri Ģöyle sıralamıĢlardır: 

 Hizmetten yararlananların cepten yaptıkları ödemeleri artırmak. 

 Sigorta veya diğer risk kapatıcı sistemlere geçiĢi sağlamak. 

 Kamu dıĢı kaynakları mümkün olduğunca yaygın ve etkin kullanmak. 

 Sağlık hizmetlerinin planlamasını merkezi değil yerel düzeyde yapmak, 

bütçeleme ve satın alma hizmetlerini kamu adına yapacak yerel 

birimler kurmak. 

DB bu ilkeleri ülkelerin önüne koyarken, hizmetlerin özel sektör eli ile 

daha etkin ve verimli sunulacağını ileri sürmüĢ ve kamunun sağlık alanındaki 

görevini “pazar”ın düzenlenmesi ile sınırlandırmıĢtır (Sarp ve ark. 2001; Homedes ve 

Ugalde 2005a; ġiriner 2006). 

Yıllar içerisinde, özellikle geliĢmekte olan ülkelerde “reform”, 

“piyasalaĢtırma”, “liberalizasyon” gibi değiĢik adlar altında sağlık hizmetlerinde 

özelleĢtirme uygulamaları yürürlüğe konmuĢtur (Belek ve Soyer 1995; Lister 2008). 

Blas (2004), sağlık reformunun önemli, karmaĢık bir değiĢim uygulaması 

olduğunu belirttiği ve bu alanda yapılmıĢ 10 araĢtırmayı değerlendirerek süreci 

incelediği çalıĢmasında, süreçte altı kritik faktör üzerinde yoğunlaĢmıĢ ve           

ġekil 2-2‟deki gibi bir analitik çatı oluĢturmuĢtur. 

Buna göre, “devletin rolü”, “sistem yapısı”, “kullanıcılar”, “katılım ve 

politikalar”, “kaynaklar” ve “sunucular” olmak üzere bu altı alan birbirine bir 

Ģekilde bağlıdır. Örneğin, mevcut sistem yapısı kullanıcıları etkileyebileceği gibi, 

izlenen politikalar da kaynaklara ulaĢılabilirliği belirleyebilir.  
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ġekil 2-2: “Analitik çatı”- Blas (2004)’ten 

Sunucuların davranıĢları, kullanıcıları ve sistemi etkileyebilmektedir. 

Dolayısı ile reform süreçlerinin uygulamadaki baĢarı veya baĢarısızlığında, bu 

faktörlerin ve faktörlerin birbirleri ile iliĢkilerinin dikkate alınması önemli 

görülmektedir (Blas 2004). 

2.4.5. Sağlık Hizmetlerinin ÖzelleĢtirilmesi Ġçin Ġleri Sürülen Gerekçeler 

Sağlık hizmetlerinin özelleĢtirilmesi, sanayi sektöründe yapılan 

özelleĢtirmelerden daha farklı bir süreç içerisinde ilerletilmektedir (Atun 2001). 

Hükümetlerin diğer özelleĢtirmelerde yaĢadıkları ve karĢılaĢtıkları direnç, 

özelleĢtirme uygulamaları sonrası ortaya çıkan sonuçlar ve bazen de 

“özelleĢtirme” kelimesinin kendisi, sağlık alanında bu sürecin daha farklı 

kavramlarla tarif edilmesi ihtiyacını doğurmuĢtur ( TÜSĠAD 1993; Lister 2008). Süreç 

adım adım planlanmıĢ ve bizzat DB ve IMF tarafından masaya oturulan ve 

kredilendirilen pek çok ülkenin önüne, daha çok “reform” adı altında yapılması 

önerilen kimi düzenlemeler olarak konmuĢtur (Fidaner 2001; Pala 2003; Homedes ve 

Ugalde 2005b; Ağartan 2007). 

Bu uygulamaların yürürlüğe konması için ileri sürülen gerekçeler altı 

baĢlık altında sunulmaktadır (Çağlayan 2001). 



 42 

2.4.5.1. Politik Gerekçeler 

Ülkelerin güncel popülist politikalar yerine uzun vadeli ve istikrarlı sağlık 

politikalarına ihtiyaç duyduğu ileri sürülmektedir. Böylece DB ve IMF 

anlaĢmaları ile ülkeler, sağlık politikalarında uzun vadeli programları önlerine 

koyabilecek ve hükümet eden partiden bağımsız olarak bu uygulamalar, hükümet 

değiĢse dahi gelen yeni hükümet tarafından uygulanabilecektir (Sağlık Projesi Genel 

Koordinatörlüğü 1996; Çağlayan 2001; Sarp ve ark. 2001; Homedes ve Ugalde 2005a). 

2.4.5.2. Sağlık Hizmetinin Sunumu Ġle Ġlgili Gerekçeler 

Hizmetlerin verimsiz sunumu, reformların en önemli gerekçelerinden biri 

olarak gösterilmektedir (Baran 2001; Meier 2002; Rigoli ve Dussault 2003; Finn 2005; 

Homedes ve Ugalde 2005a). Hastane yataklarının kullanım ve doluluk oranlarının 

artırılması ve hastanelerin hekimler yerine profesyoneller tarafından yönetilmesi 

ihtiyacına dikkat çekilmektedir (Çağlayan 2001). Kamunun belli bir vade içinde 

hastane iĢletmemesi, özel sektör öncülüğünde etkili ve verimli sağlık hizmeti 

sunumunun teĢvik edilmesi önerilmektedir (Baran 2001; Mert 2001). 

Mevcut yapıda sevk sistemi iĢletilemediği için hastaneler verimsiz 

çalıĢtırılmakta, birinci basamakta hizmet sunulamamaktadır. Sunulan sağlık 

hizmeti, bireylerin beklentilerini karĢılayacak nitelikten yoksundur (Çağlayan 2001; 

Mert 2001; Tountas ve ark 2001; Homedes ve Ugalde 2005b). 

2.4.5.3. Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı Ġle Ġlgili Gerekçeler 

Sağlık hizmetlerine yapılan harcamalar giderek artmaktadır. Hükümetlerin 

bütçeden sağlık hizmetleri finansmanına ayırabildikleri pay yeterli olmamakta, bu 

nedenle ilave yöntemler bulunması ihtiyacı doğmaktadır (Çağlayan 2001, Finn 2005; 

Lister 2008). 

ÖzelleĢtirme taraftarları, bireylerin kamunun finanse ettiği hizmetleri 

kullanırken müsrif davrandığını belirtmektedirler. Hizmetlerin gerekli gereksiz 

kullanıldığı, oysa kullanıcı ödentilerinin arttığı bir yapıda kiĢilerin cebinden para 

çıkacağı için, kullanıcılarda bir maliyet bilinci oluĢturulacağı ve talebin azalacağı 

iddia edilmektedir (Belek ve Soyer 1995; Finn 2005). 

Sağlık hizmetlerinde kullanılan tıbbi teknoloji hızla ilerlemekte ve 

pahalılaĢmaktadır. Ülkelerin ilaç harcamaları da benzer Ģekilde artmaktadır. 
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Özellikle ağır borç yükü altındaki geliĢmekte olan ülkelerde, tüm bu finansman 

sorunlarının çözümüne ihtiyaç duyulmaktadır (Lister 2008; Belek 2009c).  

2.4.5.4. Sağlık Ġnsangücü Ġle Ġlgili Gerekçeler 

ÖzelleĢtirme ve reform yanlıları mevcut sistemde sağlık insan gücünün 

dağılımındaki eĢitsizliğe dikkat çekmektedirler. Buna göre pek çok geliĢmiĢ ve 

geliĢmekte olan ülkede, sağlık profesyonelleri hizmete daha çok ihtiyaç duyulan 

kırsalda değil, kentlerde yoğunlaĢmaktadır. Uzman personel yetiĢtirilmesi ihtiyaca 

göre planlanmamaktadır (Çağlayan 2001; Homedes ve Ugalde 2005a).  

Sağlık hizmeti sunacak kimselerin hem temel eğitimleri, hem de sürekli 

hizmet içi eğitimleri daha iyi planlanmalı ve yeniden yapılandırılmalıdır (Sağlık 

Projesi Genel Koordinatörlüğü 1996). 

ÖzelleĢtirme taraftarlarına göre sağlık personeli mevcut yapıda memur 

zihniyeti ile çalıĢmaktadır. Bu tablodan çıkılmalı ve sağlık insan gücünün 

motivasyonunu artıracak bir rekabet ortamı oluĢturulmalıdır (Belek ve Soyer 1995). 

2.4.5.5. Sağlık Yönetim Sistemleri Ġle Ġlgili Gerekçeler 

Pek çok ülkede sağlık sistemleri merkezi düzeyde sağlık bakanlıkları 

tarafından planlanmaktadır. Bu tablo oldukça merkeziyetçi bir yapıya iĢaret 

etmektedir. Söz konusu merkeziyetçi yapı pek çok yönetsel sorunu beraberinde 

getirmektedir. Bölgeler ve hatta birimler arasında koordinasyon sorunları 

yaĢanmaktadır (Tountas ve ark. 2001; Kolehmainen Aitken 2003). 

2.4.5.6. Sağlık Mevzuatı Ġle Ġlgili Gerekçeler 

Pek çok ülkedeki ve özellikle Avrupa‟daki geliĢmiĢ ülkelerdeki mevcut 

sağlık mevzuatları, sosyal refah devleti anlayıĢının hakim olduğu dönemlerdeki 

kazanımlara göre düzenlenmiĢtir. Gelinen noktada, sağlık hizmetlerinin serbest 

piyasaya uyumlu olarak yeniden yapılandırılabilmeleri için, mevcut yasal 

düzenlemelerin tüm dünyada yenilenmesine ihtiyaç duyulmaktadır (Homedes ve 

Ugalde 2005a; Üstündağ ve Yoltar 2007). 
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2.4.6. Sağlık Hizmetlerinde ÖzelleĢtirme Uygulamalarına Ülkelerden 

Örnekler 

Sağlık hizmetlerinde özelleĢtirme uygulamaları birkaç ülke ile 

sınırlandırılmamıĢ; özellikle IMF ve DB aracılığıyla pek çok ülkeye 

yaygınlaĢtırılmıĢtır (Belek ve Soyer 1995; Üstündağ ve Yoltar 2007).  

Bu bölümde dünyanın farklı bölgelerinde, farklı ülkelerdeki uygulama 

örneklerine değinilecektir. Sırasıyla, sağlık hizmetlerinin bütçeden karĢılandığı 

Avrupa ülkelerinde, sağlık hizmetlerinin sigorta fonlarından karĢılandığı Avrupa 

ülkelerinde, eski Doğu Bloğu ülkelerindeki ve geliĢmekte olan ülkelerdeki 

özelleĢtirme uygulamalarına değinilecektir.  

2.4.6.1. Sağlık Hizmetlerinin Bütçeden KarĢılandığı Avrupa Ülkeleri 

İngiltere 

Ġngiltere‟de NHS 1948‟de tüm topluma ücretsiz sağlık hizmeti sunmak 

üzere kurulmuĢtur. Bölgesel düzeyde örgütlenmiĢ sağlık hizmetleri, merkezi 

düzeyde sağlık bakanlığı tarafından planlanıp yürütülmüĢtür. Beveridge Sistemi 

olarak da bilinen, sağlık hizmetleri ile ilgili tüm harcamaların genel bütçeden 

karĢılandığı bir finansman modeli uygulanmaktadır (Salvage 1985; Scarpaci 1989; 

Müftüoğlu ve ark. 2001). 

Ġngiltere‟de mevcut sistem Thatcher dönemi ile birlikte özelleĢtirmelere ve 

piyasaya açılmaya çalıĢılmıĢ, ancak bu konuda en önemli ve kritik adımlar 1997 

yılından itibaren atılmaya baĢlanmıĢtır (Paton 2007; Lister 2008). Uygulamalar, sağlık 

hizmetlerinin özel sektör tarafından sunumunun sağlandığı, NHS‟in ise hizmeti 

kendisine bağlı vatandaĢlar adına özel sektörden satın alan bir fona 

dönüĢtürüldüğü bir modele doğru gidildiğine iĢaret etmektedir (Lister 2008; Kerr ve 

Scott 2009). 

Krizden çıkıĢ için sağlık harcamalarının azaltılması amacıyla yola çıkılan 

Ġngiltere‟de, özelleĢtirme uygulamaları sonucunda harcamalar daha da artmıĢtır.  

Kendi gibi geliĢmiĢ ülkeler arasında en az sağlık harcaması yapan ülke olan 

Ġngiltere‟nin (Meier 2002), 1997 yılında 34 trilyon sterlin olan sağlık 

harcamalarının, 2005 yılında 67 trilyon sterline ulaĢtığı belirtilmektedir. 

Uygulamaların NHS içindeki zafiyetleri gidermek yerine, özel sağlık hizmeti 
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sunan merkezlere ve hastanelere kamusal kaynakların aktarılmasına yol açtığı 

vurgulanmaktadır (Pollock 2005; Lister 2008). 

Sistemde NHS bölge yönetimleri yerine, NHS vakıfları kurulduğu ve bu 

vakıfların da bir kurul tarafından yönetilen kamu Ģirketlerine dönüĢtürüldüğü 

belirtilmektedir. Tüm bu birimlerin yönetimleri profesyonelleĢtirilmiĢtir. Vakıflar 

performanslarına göre değerlendirilmiĢ ve yıldızlanmıĢlardır. Hastanede üretilen 

sağlık hizmetinin fiyatının belirlenmesinde, o hastanenin bağlı bulunduğu NHS 

vakfının yıldız sayısı etkili olmuĢtur (Lister 2008).  

Ayrıca Ġngiltere‟de 2000 yılı itibariyle özel sektörle geniĢ kapsamlı 

anlaĢmalar imzalanmıĢtır. Buna karĢın Ġngiliz vatandaĢları hala NHS hastanelerini 

tercih etmektedir. Ġngiliz Hükümetleri ise bu yolda yavaĢ da olsa ilerlemekten 

vazgeçmemektedir. Nitekim açıklanan raporlarda NHS‟in, hastalarının %10‟unu 

dahi özel sektöre kaptırması durumunda kapanmak durumunda kalabileceğine 

iĢaret edilmektedir (Meier 2002; Lister 2008; Kerr ve Scott 2009). 

GeniĢ anlamda özelleĢtirme uygulamalarına örnek olarak verilecek bu 

uygulamalar dıĢında, ihale yolu ile özelleĢtirmeler 1980‟lerden beri gündemdedir.  

Özellikle klinik dıĢı hizmetler (yemek, temizlik, çamaĢırhane, taĢıma ve güvenlik 

vb.) özel sektörden ihale yolu ile satın alınmıĢtır. Bu yöntemle yapılan 

özelleĢtirmelerde, bu tarz hizmetlerin niteliği geri planda kalmıĢtır (Hartley ve Huby 

1985; Ascher 1987).  

İsveç 

Ġsveç‟te hastaneler merkezi değil, yerel il meclislerinin kontrol ve 

yönetimindedir. Bütçeleri de yine il bazında toplanan vergilerle finanse 

edilmektedir. Yerel yönetimler, 1990‟larda kimi hizmetleri taĢerondan satın 

almaya yönelmiĢlerdir. Bazı bölgelerde daha da ileri gidilmiĢ ve yerel 

yönetimlerin elindeki hastaneler, merkezi hükümetin itirazına rağmen özel sektöre 

devredilmiĢtir. Bunun üzerine merkezi hükümet tarafından, 2001 yılında yerel 

yönetimlerin hastaneleri satmasını engelleyecek yasal düzenlemeler yapılmıĢtır 

(Lister 2008). 

ÖzelleĢtirilen hastanelerde maliyetlerin düĢtüğü ve verimlilik artıĢı 

sağlandığına iliĢkin tezlere rağmen, Ġsveç örneğinde özelleĢtirilen hastanelerdeki 
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deneyimler,  maliyet tasarrufu veya verimlilik artıĢları konusunda baĢarısız 

olunduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca artan iĢ yükü nedeniyle çalıĢanların 

mesleki tükenme ile karĢı karĢıya bulunduğu gösterilmektedir  (Lister 2008). 

İspanya 

Ġspanya 17 özerk bölgeden oluĢan bir ülkedir ve sağlık sistemi 

örgütlenmesi bu 17 özerk bölgede inĢa edilmiĢtir. Bu bölgelerin koordinasyonunu 

sağlayan Ulusal Sağlık Hizmetleri sistemi 1986 yılında kurulmuĢtur. Sistemin 

devreye girmesiyle birlikte, tedavi için altı ay bekleyen kiĢi sayısı 54.000‟den, 

1999 yılında 510‟a düĢmüĢtür (Lister 2008).  

Ġspanya‟da özelleĢtirme uygulamaları vakıf hastanelerinin kurulması 

Ģeklinde kendini göstermiĢtir. Bu hastaneler piyasadan hisse almak veya kendi 

hisselerini piyasaya çıkartmak hakkına sahip olmuĢlardır. Sendikaların ve kamu 

sağlığı otoritelerinin tepkisi sonucu devlet, vakıf hastaneleri kurulmasını teĢvikten 

vazgeçmiĢtir. Halihazırda bu Ģekilde kurulmuĢ ve faaliyetlerine devam eden dört 

hastane mevcuttur (Giarelli 2007; Guillen 2007; Lister 2008). 

Vakıf hastanelerinin genç ve kısa sürede iyileĢecek hastaları tedavi edip, 

yaĢlı ve kronik hastalıklı hastaları sevk etmeyi tercih ettikleri belirtilmiĢtir. Bu 

durum vakıf hastanelerinin daha verimli çalıĢtıklarını gösteren istatistiklere yol 

açmaktadır (Giarelli 2007; Guillen 2007; Lister 2008). 

İtalya 

Ġtalyada Ulusal Sağlık Sistemi, Ġngiltere‟yi örnek alarak 1978 yılında 

kurulmuĢtur. Yıllar içinde benimsenen özelleĢtirme politikalarından Ġtalya‟da 

etkilenmiĢ ve 2000 yılında 98 tane vakıf kurularak, bu vakıfların ücret karĢılığı iĢ 

almak için birbirleri ile rekabet ettikleri bir piyasa oluĢturulmuĢtur. Bu 

uygulamalar neticesinde yirmi yıl içinde sağlık harcamaları içerisinde cepten 

yapılan ödemeler önemli oranda artmıĢ, 1980‟de tüm sağlık harcamalarının 

%20‟si olan cepten ödemeler 2000 yılında %33‟e çıkmıĢtır (Giarelli 2007; Guillen 

2007; Lister 2008). 

Gelinen noktada Ġtalya‟daki hastanelerin %40‟ı özel sektörün elindedir. 

Ürettiği hizmetin karĢılığını Ulusal Sağlık Sistemi‟nden almaktadır. Bu kurumlara 

hasta sevki sonucu kamunun sağlık hizmeti sunucularına borcu 36 trilyon lirete 
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çıkmıĢtır. Sağlık göstergelerinde önemli bir iyileĢme olmaksızın harcamaların bu 

denli artıĢı, özelleĢtirmenin olumsuz sonuçlarındandır (Lister 2008). 

Portekiz 

Portekiz Ulusal Sağlık Hizmetleri 1970‟li yıllarda kurulmuĢtur. Ücretsiz 

olarak sağlık bakımı sunulan sistem 90‟lar itibariyle yapısal dönüĢümlere tabi 

tutulmuĢtur. Sisteme bağlı hastane, kurum ve tesislerin özel iĢletmelere devri de 

dahil olmak üzere çeĢitli yöntemlerle özelleĢtirme uygulamaları 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Sistem yeniden yapılandırılırken, özel sağlık hizmetlerinin 

canlandırılması amaç edinilmiĢtir. Kullanıcıların cepten ödeme yapmaları teĢvik 

edilmiĢ, buna rağmen hastaneler piyasaya %60 oranında önemli miktarlarda 

borçlanmıĢlardır (Guillen 2007; Lister 2008). 

Sağlık Bakanlığı, 2010 yılında kamu özel sektör ortaklığında on yeni 

hastane açılacağını duyurmuĢtur. Bu hastanelerde çalıĢacak personelle de bireysel 

sözleĢmeler imzalanması planlanmaktadır (Lister 2008).  

Yunanistan 

AltmıĢlı yıllarda sigorta modeli ile sağlık hizmetlerinin finanse edildiği 

modelden, 80‟li yıllarda sağlık hizmetlerinin finansmanının bütçeden karĢılandığı 

modele geçilmiĢtir. Doksanlı yıllara dek iĢleyen sistem, bu yıllarda iktidara gelen 

muhafazakar hükümet döneminde yeniden yapılandırılmıĢtır. Sağlık 

harcamalarının düĢürülmesi amacıyla 2001 yılı itibariyle, birinci basamak 

hizmetler de dahil olmak üzere tüm sağlık kurumlarının baĢına profesyonel 

yöneticiler getirilmiĢtir (Tountas ve ark 2001; Yfantopoulos 2007). 

Bugün Yunanistan‟da hem bütçe hem de sigorta ödemeleri tarafından 

finanse edilen bir sağlık sektörü mevcuttur. Hizmet, hem kamu, hem de özel 

sektör tarafından sunulmaktadır (Tountas ve ark 2001; Yfantopoulos 2007). 

2.4.6.2. Sağlık Hizmetlerinin Sigorta Fonundan KarĢılandığı Avrupa Ülkeleri  

Almanya 

Almanya‟da federal yapıdaki devlet geniĢ kapsamlı ve sosyal ağırlıklı bir 

sağlık hizmeti sunmayı amaç edinmiĢtir. Resmi hastalık sigortaları ile nüfusun 
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%90‟ı sigorta kapsamındadır. Diğer %10 için de farklı sosyal yardım kurumları 

devreye girmekte ve bu kimselerin sağlık harcamaları karĢılanmaktadır. Sistem 

1990‟larda bir darboğaza girmiĢ ve Almanya‟da da bazı önlemler alınma ihtiyacı 

doğmuĢtur (Müftüoğlu ve ark. 2001). 

Bu uygulamalarla birlikte özellikle ilaçlar için hastaların cepten ödeme 

yapmaları istenmiĢtir. Sistem bu tarz önlemlerle sorunu aĢamamıĢ, özel 

hastanelerin sayısı artmıĢtır. Özel ve kamu hastaneleri arasında artan rekabete 

rağmen Almanya, Batı Avrupa‟da sağlık hizmetlerinin en maliyetli üretildiği ve 

sunulduğu merkez olmaya devam etmiĢtir. Kimi özel hastaneler yurtdıĢından 

varlıklı hasta çekmeye çalıĢmaktadır (Müftüoğlu ve ark. 2001; Lister 2008). 

Fransa 

Almanya‟nın arkasından Avrupa‟nın en pahalı ikinci sağlık hizmeti 

sistemidir. Harcamaların azaltılması için 1997 yılında alınan tedbirler, dirençle 

karĢılanmıĢtır. Özel sektör hastaneleri daha karlı hizmet sunum baĢlıklarını 

seçerken, daha maliyetli baĢlıklarda hizmet üretmemeyi tercih edebilmekte ve bu 

tarz maliyetli tedavi seçeneklerini sunmak kamu hastanelerine bırakılmaktadır 

(Giarelli 2007; Guillen 2007; Lister 2008). 

2.4.6.3. Doğu Bloğu Ülkeleri 

Rusya 

SSCB‟nin çözülüĢü ile birlikte Rusya‟da sağlık hizmetlerie ayrılan bütçe 

%33 oranında düĢmüĢtür. Sağlık hizmetlerine yapılan harcamaların düĢmesi, 

devlet tarafından yürütülen sistemin tüm eksiklerine karĢın özel sektörün 

geliĢimine pek olanak bırakmamıĢtır. Göz, diĢ sağlığı, ilaç alımı gibi hizmetler 

özelleĢtirilmiĢtir. Ancak hastaneler hala büyük ölçüde kamunun yönetim ve 

denetimindedir. Daha çok da orta gelirli ve yoksullara hizmet vermektedir 

(Groenewegen 2007; Lister 2008). 
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Polonya 

Polonya‟da 1999 yılında uygulamaya konan Sağlık Sigortası Yasası ile, 

bölgesel düzeyde sağlık sigorta fonları oluĢturarak sağlık alanının liberalizasyonu 

hedeflenmiĢse de, baĢarılı olunamadığı belirtilmektedir (Groenewegen 2007).  

Polonya‟da hala sağlık hizmetlerinin sunumunun özelleĢtirilmesi çabaları 

devam etmektedir. DiĢ hekimlerinin %90‟ı ve doktorların %60‟ı özel sektörde 

çalıĢmaktadır. Ancak hala hastaneler büyük oranda kamu mülkiyetindedir 

(Groenewegen 2007; Lister 2008). 

Çek Cumhuriyeti- Slovakya 

Hem Çek Cumhuriyeti‟nde hem de Slovakya‟da 1995‟ten itibaren sağlık 

sigorta fon sistemleri kurulduğu, hastaların hizmet baĢına ödeme yöntemi ile 

hizmet sunuculardan herhangi birini seçme hakkına sahip olduğu belitilmektedir. 

Her iki ülkede de kısa zamanda fonların iflası ile karĢı karĢıya kalındığı ve 

özellikle Çek Cumhuriyeti‟nin, sigorta modelinden kiĢi baĢına vergiye dayalı 

ödeme modeline dönüĢ kararı aldığı vurgulanmaktadır (Groenewegen 2007; Lister 

2008). 

Macaristan 

Macaristan‟da çözülme ile birlikte iĢyeri sigortasına dayalı sigorta 

uygulamasına geçildiği belirtilmektedir. Ancak artan iĢsizlikle birlikte sistemin 

derinden etkilendiği ve sosyal sigorta fonunda ciddi açıklar oluĢmasına neden 

olduğu ifade edilmektedir (Groenewegen 2007). 

ÖzelleĢtirme uygulamaları Macaristan‟da ilaç sektörü ve birinci 

basamakla sınırlı kalmıĢtır. Hastanelerin de özelleĢtirilmesi planlanmıĢ, ancak 

nüfusun büyük bir bölümünün sınırlı harcama gücü nedeniyle bu plan hayata 

geçirilememiĢtir (Groenewegen 2007; Lister 2008).  

Bulgaristan 

Bulgaristan‟da sağlık hizmetlerinin 1999 yılına kadar genel bütçeden 

vergilerle finanse edilen ve kamu tarafından sunulan bir hizmet olduğu 
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vurgulanmaktadır. ĠĢ yerlerinde yapılan zorunlu sağlık sigorta kesintileriyle 

finanse edilen sistemin 2001 yılı ile birlikte hayata geçirildiği belirtilmektedir. 

Bulgaristan‟da da özelleĢtirme uygulamalarının,  diĢ tedavileri ve ilaç 

sektörü ile sınırlı kaldığı ifade edilmektedir (Groenewegen 2007; Lister 2008). 

Gürcistan 

Gürcistan‟da hastanelerin yaklaĢık %60‟ının ilk elden kapatıldığı; diĢ ve 

ilaç hizmetlerinin özelleĢtirildiği, sağlık hizmetlerinde çalıĢan personel sayısının 

azaltıldığı ve kullanıcıların cepten ödeme yapmaya teĢvik edildiği 

belirtilmektedir. Tüm bu geliĢmeleri takiben iĢ yerinden yapılan kesintilerden 

oluĢacak bir sigorta fonu kurmaya dönük çalıĢmalar yürütülmektedir (Lister 2008). 

2.4.6.4. GeliĢmekte Olan Ülkeler 

Çin 

Çin‟de devrim sonrası benimsenen, kırsal kesimin öncelendiği sağlık 

hizmetleri sunum sistemi ile 1957‟de yüz binde 128 olan bulaĢıcı hastalıklardan 

ölüm oranı, 1998 yılında yüz binde 4,6‟ya düĢürülmüĢtür. Çiçek hastalığı ve 

çocuk felci görülmemektedir. Bu olumlu göstergeleri ortaya çıkaran sağlık 

politikalarından 90‟lı yıllarla birlikte vazgeçilmiĢtir. Sosyalist sunumun yerine, 

özelleĢtirmeler ve piyasa geçmiĢtir. Çin halkının 1981 yılında %71‟i kamu sağlık 

hizmetlerinden yararlanırken, bu oran 1993 yılında %21‟e düĢmüĢtür. Yayınlanan 

2000 tarihli bir makalede, kırsal kesimde yaĢayanların %37‟sinin doktora 

muayene olacak parası olmadığı belirtilmektedir (LĠster 2008).  

Çin‟de köylerdeki kliniklerin neredeyse tamamı özel sektöre geçmiĢ ve 

çöken kamu sağlık sisteminin bedelini ödemek yoksul nüfusa kalmıĢtır (Lister 

2008). 

Hindistan 

Hindistan Lister‟in tabiriyle (2008) “kronik düzeyde düĢük hükümet 

sağlık harcamalarıyla, çokça özelleĢtirilmiĢ bir sağlık hizmetleri sisteminin 

baĢarısızlığının en önemli örneklerinden biri” olarak değerlendirilmektedir. 

Toplam sağlık harcamalarının %80‟i özel sağlık hizmetlerine gitmektedir. Ayrıca 
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sağlık için harcanan paranın %75‟i kullanıcıların ceplerinden yaptıkları 

ödemelerdir. Sıtma, tüberküloz ve HIV gibi bulaĢıcı hastalıklar sıklıkla 

görülmektedir.  

Şili 

ġili‟de Pinochet döneminde sağlık hizmetleri, özel sektörün rolleri 

artırılacak Ģekilde yeniden düzenlenmiĢtir (TÜSĠAD 1993; ġener 1994).  Tüm hastane 

yataklarının  %90‟ı, 80‟li yıllara kadar kamuda iken 90‟larda bu oran  %75‟e, 

2000‟li yılların baĢında da % 65‟e inmiĢtir. Bugün ġili nüfusunun yalnızca 

%19‟unu kapsayan özel sigortalar ülkedeki toplam sağlık harcamasının %50‟sini 

yapmakta, yoksul ve yaĢlı nüfus sağlık hizmetlerinden yararlanamamaktadır 

(Homedes ve Ugalde 2005b).   

Arjantin 

Arjantin‟de uygulamalar neticesinde kamu hastanelerinin yönetim ve 

idaresi eyalet yönetimlerine devredilmiĢtir. Sağlık hizmetlerinde özel sektöre 

verilen teĢvikler neticesinde bugün hastane yataklarının %53‟üne sahip olan kamu 

hastaneleri, nüfusun %46‟sını kapsamasına rağmen, toplam sağlık harcamalarının 

yalnızca %23‟ünü almaktadır. Hastane yataklarının %43‟ünü, nüfusun %7‟sini 

kapsayan özel sektör ise harcamaların %42‟sini almaktadır (Guevara ve Mendidas 

2002; Homedes ve Ugalde 2005a; Lister 2008). 

Meksika 

Meksika‟da 1980‟lerde yaĢanan kriz sonrası kamu harcamalarında yapılan 

kesintiden en fazla etkilenen hizmetlerden biri, sağlık hizmetleridir. Karma bir 

sistemin mevcut olduğu Meksika‟da tüm çabalara rağmen özel sağlık sigortacılığı 

geliĢtirilememiĢtir. Hastanelerin üçte birini oluĢturan özel hastanelerin en büyük 

hizmet alıcısı hala sosyal güvenlik kurumudur. Tüm dünyada uygulamaya 

geçirilen reform çalıĢmaları Meksika‟da yoğun tepkiler nedeniyle 

ilerletilememiĢtir (Homedes ve Ugalde 2005a; Lister 2008). 
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Brezilya 

BirleĢik Sağlık Sistemi vergi gelirlerinden ayrılan bütçe ile finanse 

edilmektedir. Kamu ve özel sektörün birlikte sağlık hizmetlerini sunduğu ülkede, 

hem kamu hem de özel sektör ürettikleri hizmetin karĢılığını BirleĢik Sağlık 

Sistemi‟nden karĢılamaktadır. Diğer Latin Amerika ülkelerine oranla daha 

hakkaniyetli bir sisteme sahip olan Brezilya‟da, toplumun varlıklı kesimleri için 

özel hizmet üreten özel sektör hastaneleri de bulunmaktadır. Ülkenin sağlığa 

ayırdığı bütçenin üçte ikisi, özel sektöre gitmektedir (Guevara ve Mendidas 2002; Lister 

2008). 

2.4.7. Sağlık Hizmetleri Sunumunda Ġki Uç Örnek; Amerika BirleĢik 

Devletleri ve Küba 

Bu bölümde, pek çok ülkede mevcut yarı kamusal-yarı özel, sigortadan 

veya bütçeden finanse edilen sağlık sistemlerinin yanı sıra, iki farklı örnek 

üzerinde durulacaktır. Bu örneklerden ilki sağlıkla ilgili pek çok baĢlıkta referans 

olarak gösterilen ABD, diğeri ise Küba‟dır. 

2.4.7.1. Amerika BirleĢik Devletleri Sağlık Sistemi 

ABD sağlık sistemi ülkemizde ve dünyada özel sağlık sektörü 

uygulamaları açısından referans olarak gösterilmektedir (Terzi 2006). Oysa ki kendi 

içinde taĢıdığı sorunlar nedeniyle ABD‟de iç politikadaki en önemli tartıĢma 

baĢlıklarından biridir. Obama‟nın iktidara geldiği ilk günden itibaren gündemine 

aldığı sağlık sistemi reformu, büyük sigorta tekelleri ve özel sağlık sektörü 

temsilcileri ile karĢı karĢıya gelmesine neden olmuĢtur. Nitekim 21 Mart 2010 

Pazar günü Temsilciler Meclisi‟nde kabul edilen yasal düzenleme ile birlikte 

devletin sağlık hizmetinin finansman ve sunumunda daha fazla rol aldığı bir 

modele geçilmektedir (Iglehart 2009; Redlener ve Grant 2009; GüneĢ 2010). 

Var olan sisteme getirilen en büyük eleĢtiri son derece pahalı ve verimsiz 

olmasıdır. Serbest piyasada, rekabet yolu ile daha etkin ve verimli sağlık hizmeti 

sunulacağına iliĢkin tüm iddialar ABD‟nin sağlık göstergeleri ile birlikte tersyüz 

edilmektedir (Terzi 2006).   

ABD‟nin bir yıllık sağlık harcamasının yaklaĢık 2,1 trilyon dolar olduğu 

belirtilmektedir (Ezekiel 2008). ABD, OECD ülkeleri içerisinde Gayri Safi Yurt Ġçi 
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Hasıla‟dan (GSYĠH) sağlık hizmetlerine ayrılan payın en yüksek olduğu ülkedir 

(Ersöz 2008; Ezekiel 2008). KiĢi baĢı 7000 dolar sağlık harcaması yapan ABD, en çok 

harcama yapan ikinci ülke olan Ġsviçre‟den %50 daha fazla para harcamaktadır. 

Bu oran Kanada‟ya göre iki kat artmaktadır (Ezekiel 2008). 

 Sağlığa harcanan önemli miktarda paraya rağmen ABD sağlık göstergeleri 

diğer geliĢmiĢ ülkelerin altında kalmaktadır. ABD‟nin bebek ölüm hızı Japonya, 

Ġsveç ve Norveç‟in iki katıdır. YaĢam beklentisi Kanada, Almanya, Fransa ve 

Japonya‟nın altındadır. ABD‟de 60 yaĢındaki birinin 16,6 yıl daha yaĢaması 

beklenirken, diğer geliĢmiĢ ülkelerde ortalama 19,1 yıl yaĢaması beklenmektedir.     

Toplam 38 milyon yetiĢkin Amerikalı‟nın ve 9 milyon çocuğun hiç bir sağlık 

sigortası yoktur. Yaptığı harcamaya göre elde ettiği çıktılar mukayese edildiğinde, 

tüm OECD ülkeleri içerisindeki en verimsiz sağlık sistemidir (Herzlinger 1997; 

Herzlinger 2007; Ezekiel 2008). 

ABD‟de Medicare ve Medicaid ile anlaĢmalı olan huzurevlerini kapsayan 

bir çalıĢmada, özel iĢletme olan huzur evlerinde daha az hemĢire çalıĢmasına 

karĢın, hem maliyetlerin daha yüksek olduğu, hem de bakımın niteliğinin daha 

düĢük olduğu vurgulanmaktadır (Harrington ve ark. 2001). 

Herzlinger (2008) ABD sağlık sisteminin yapılan bunca harcamaya karĢın, 

vatandaĢlarını ölüme terkettiğini ifade etmektedir. 

2.4.7.2. Küba Sağlık Sistemi 

Küba‟da sağlık hizmetleri tümü ile kamu tarafından, herkese eĢit ve 

parasız olarak sunulmaktadır. Sosyalist devrim sonrası sağlık sisteminde çok 

büyük değiĢiklikler gerçekleĢtirilmiĢ, hastane yatak sayısı, hekim-hemĢire sayısı 

artırılmıĢ, bölgeler arası hastane yatağı, sağlık kuruluĢları ve sağlık personeli 

dağılımındaki büyük eĢitsizlikler zaman içerisinde ortadan kaldırılmıĢtır. Birinci 

basamak sağlık hizmetleri her daim sistemin merkezinde yer tutmuĢ ve tüm 

topluma ulaĢtırılmıĢtır (Belek 2009b). 

            Ġlaç ve biyoteknoloiji alanında önemli ilerlemeler kaydeden ülkede, 

80‟lerden itibaren ihtiyaç duyulan ilaçların %83‟ü Küba‟da üretilmektedir. 
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Biyoteknoloji ürünleri, ülke ihracatında ikinci sıradadır. Dünyada meningokok B 

aĢısını ilk üreten ülkedir (Belek 2009b). 

KiĢi baĢı 310 dolar sağlık harcaması yapan Küba‟nın bebek ölüm hızı 

ABD‟nin altındadır. DoğuĢtan beklenen yaĢam süresi erkeklerde 74,7, kadınlarda 

78,6‟dır. Kendisinden daha fazla sağlık harcaması yapan pek çok ülkeye göre 

daha iyi sağlık göstergelerine sahip olan Küba, dünyada en verimli sağlık hizmeti 

sunulan ülkedir. Ayrıca 2009 Ekim ayında BirleĢmiĢ Milletler tarafından 

hazırlanan insani geliĢme raporuna göre, Ġnsani GeliĢme Ġndeksi puanı ile yüksek 

puanlı ülkeler arasında yer almıĢtır  (Belek 2009a; Belek 2009b). 

2.5. TÜRKĠYE’DE SAĞLIK HĠZMETLERĠNDE ÖZELLEġTĠRME 

UYGULAMALARI 

Bu bölümde Türkiye‟deki sağlık hizmetlerinin sunumun tarihçesine 

değinilecek; sağlık hizmetlerinde özelleĢtirme uygulamaları, beraberindeki yasal 

düzenlemelerle birlikte ele alınacak ve uygulama yöntemleri üzerinde 

durulacaktır. 

2.5.1. Türkiye’de Sağlık Hizmetleri Sunumunun  Tarihçesi 

Ülkemizde sağlık hizmetleri sunumunun tarihçesi 1920 öncesi ve              

1920-1980 yılları arasında olmak üzere iki dönemde ele alınacaktır.  

2.5.1.1. 1920 Öncesi Sağlık Hizmetleri Sunumu 

Anadolu toprakları, üzerinde yüzyıllarca yaĢayan onlarca medeniyettten 

kalma sağlık ve tıp tarihine iliĢkin eserleri barındırmaktadır. Selçuklular 

döneminde sağlık hizmetleri sunulan mekanlardan ancak bedel ödeyebilenlerin 

yararlandığı belirtilmekte, yoksullar için sağlık hizmeti sunmak üzere vakıflar 

kurulduğuna değinilmektedir (Bulut 2007). 

Sonrasında Osmanlıların, devraldıkları bu mirası zenginleĢtirdikleri, yeni 

hastane ve vakıflar kurdukları bilinmektedir. HekimbaĢılık kurumu 15. yüzyılda 

Fatih tarafından kurulmuĢ ve pek çok konuda yetkilendirilmiĢtir. Ġlk modern tıp 

okulu 19. yüzyılda kurulmuĢtur. Tıphane 14 Mart 1827‟de kurulmuĢ ve Cerrahane 

ile birleĢerek 1839‟da Mektebi Tıbiyye-i ġahane adını almıĢtır. Ġlk kez 1871 
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yılında Memleket Tabipliği kurulmuĢ ve sağlık alanında devlet sorumluluk 

almaya baĢlamıĢtır (Bulut 2007). 

2.5.1.2. 1920- 1980 Yılları Arasında Sağlık Hizmetleri Sunumu 

Cumhuriyetin kurulmasından önce, TBMM açıldıktan hemen sonra mayıs 

ayında Sağlık Bakanlığı oluĢturulmuĢtur. Hızlıca ülkedeki hekim sayısı 

toparlanmaya çalıĢılmıĢ ve Cumhuriyeti takiben de ilk sağlık planlama çalıĢmaları 

baĢlatılmıĢtır. BulaĢıcı hastalıklarla mücadeleye önem verilmiĢ; hekimler, 

hemĢireler ve ebeler eğitilerek ülkenin değiĢik bölgelerinde açılan örnek 

hastanelerde hizmet vermeye baĢlamıĢlardır. Bugün Numune hastaneleri olarak 

bilinen hastaneler bu dönemden kalmadır (Bulut 2007). 

Aynı dönemlerde Sağlık Bakanlığına bağlı taĢra teĢkilatları kurulmuĢ ve 

hükümet tabipleri görevlendirilmiĢtir. Toplumun ihtiyacı göz önünde 

bulundurularak sağlık personeli sayısını artırmaya dönük çalıĢmalar yürtülmüĢtür. 

Pek çok kanun, yönetmelik çıkarılmıĢtır.  

Farklı bir uygulama olark 1945 yılında iĢçilerin sağlığı ve güvenliğini 

merkeze koyan sosyal güvenlik kanunu hayata geçmiĢ; takiben SSK kurulmuĢ ve 

SSK hastaneleri açılmıĢtır. Ardından 1960 yılında Bulut‟un deyimiyle “Türkiye, 

sağlıklı doğup sağlıklı yaĢamanın insan hakkı olduğu ve bunu sağlamanın da 

kamu görevi olduğu anlayıĢıyla sağlığa anayasal bir konum kazandırmıĢtır”. 

Takibinde, 1961 yılında 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin SosyalleĢtirilmesi 

Hakkında Kanun çıkarılmıĢtır. Çıkarıldığı döneme göre oldukça modern olan bu 

kanuna göre sağlık hizmetleri sunumu üç basamakta sınıflanmıĢ ve toplum sağlığı 

hizmetleri merkeze konarak hastalıkların önlenmesine ve toplum sağlığının 

geliĢtirilmesine odaklanılmıĢtır. Uygulamada yaĢanan sıkıntılar neticesinde bu 

yasa tam anlamıyla hayata geçirilememiĢtir (Bulut 2007).  

2.5.2. Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinde ÖzelleĢtirmeler 

Türkiye‟de sağlık hizmetlerinde hayata geçirilen özelleĢtirme 

uygulamaları pek çok ülkede olduğu gibi bizzat DB tarafından planlanmaktadır 

(Belek ve Soyer 1995; Pala 2003; ġiriner 2006).  Haziran 2002‟de yayınlanan “Türkiye: 

Yaygınlığı ve Verimliliği ĠyileĢtirme Amacıyla Sağlık Sektöründe Yapılan 

Reformlar” raporunda, Türkiye için adeta bir sağlık politikası önerilmiĢ ve bu 
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politika o tarihten bugüne adım adım hayata geçirilmiĢtir (Dedeoğlu 2003; Pala 2003; 

Soyer ve ark. 2007; Sarı 2009). Tablo 2-4‟de, DB raporunda Türkiye‟ye iliĢkin öneriler 

ve ardından kurulan 58. Hükümetin programında sağlık hizmetlerine iliĢkin 

hedefler verilmiĢtir. 

Tablo 2-4: Dünya bankası raporu ve 58. hükümet programı’nın karĢılaĢtırılması  

Bu hedefler ve sağlık alanına iliĢkin planlamalar yalnızca 58. ve 

sonrasındaki hükümetlere mahsus değildir; 1980 yılından itibaren tüm hükümetler 

bu kapsamda kimi değiĢiklikler yapmayı önlerine koymuĢlardır. Örneğin 

yukarıdaki hedefler, SB, Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü tarafından 

hazırlanan, 1996 tarihli Türkiye Sağlık Sistemi Reformu kitapçığında da aynen 

yer almaktadır (Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü 1996). Bu baĢlıkta uygulamalar 

1980-2001 ve 2002-2010 olarak iki dönemde değerlendirilecektir. 

2.5.2.1. 1980-2001 Yılları Arasında, Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinde 

ÖzelleĢtirme Uygulamaları 

Türkiye‟de sağlık hizmetlerinde özelleĢtirme uygulamalarından 

bahsedilirken, ilk vurgu 1982 Anayasası‟na yapılmalıdır. Anayasanın 56. 

maddesinde “devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini 

sağlamak; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, iĢbirliğini 

gerçekleĢtirmek amacıyla sağlık kuruluĢlarını tek elden planlayıp hizmet 

vermesini düzenler”  ifadesi yer almaktadır. Bu madde devletin sağlık alanında 

neoliberal politikalar benimsemesine, kamu ve özel sağlık kuruluĢlarından 

yararlanarak vatandaĢlara sağlık hizmeti sunulmasına olanak tanımaktadır (Kaplan 

2001a; Sarp ve ark 200; Pala 2006). 

“Türkiye: Yaygınlığı ve Verimliliği 

ĠyileĢtirme Amacıyla Sağlık Sektöründe 

Yapılan Reformlar” Dünya Bankası 2002  

58. Hükümet Programında Sağlık Hizmetlerine 

ĠliĢkin Hedefler 

 Sosyal Güvenlik Örgütlerinin BirleĢtirilmesi Sosyal güvenlik sisteminin bütçe üzerindeki 

yükünün kaldırılması (Pala 2003) 

 Genel Sağlık Sigortası kurulması Genel Sağlık Sigortası kurulması 

 Kamu hastanelerinin özerkleĢtirilmesi Hastanelerin  idari ve mali yönden özerkliğe 

kavuĢturulması (Pala 2003) 

 Sağlık ve ÇalıĢma Bakanlıklarının hizmet 

sunumundan çekilmesi 

Sağlık hizmetlerinin sunumu ile finansmanının 

birbirinden ayrılması (Pala 2003) 

 Aile hekimliği uygulamasına geçilmesi Aile hekimliği uygulamasına geçilmesi (Pala 2003) 
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Tablo 2-5‟te Türkiye‟de 1980-2000 yılları arasında sağlık hizmetlerinde 

gerçekleĢtirilen uygulamalar-düzenlemeler ile bu uygulamalar ve düzenlemelerin 

altında imzası olan hükümetler sırası ile verilmektedir. Görüldüğü üzere, 

1980‟den bu yana sağlık hizmetlerinde özelleĢtirmelere kapı aralayan, sistemin 

liberalizasyonunu sağlayacak uygulamalar ve düzenlemeler süreklilik arz 

etmektedir.  

Tablo 2-5: Türkiye’de 1980-2001 yıllarında sağlık hizmetlerinde gerçekleĢtirilen 

uygulamalar-yasal düzenlemeler  

Burada 1987 yılında çıkarılan Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ve Sosyal 

Güvenlik Kanunu‟nun üzerinde ayrıca durmak gerekmektedir. Sağlık Hizmetleri 

Temel Kanunu, sağlık sigortası uygulamasının temellerini atmakta olan bir 

kanundur. Ayrıca kanunda hastanelerin iĢletmeler gibi kendi personel ve iĢletme 

politikalarını hayata geçirmelerine olanak tanınmıĢtır. Ancak sonrasında bu kanun 

Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiĢ, yürülüğe konulamamıĢtır                      

(Sarp ve ark. 2001; Pala 2006). 

Yıl Düzenleme -Uygulama  Hükümet Kaynak 

1987 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu 46. Hükümet (Sarp ve Ark. 2001) 

1989 Sağlık Sektörü Master Plan Etüdü 46. Hükümet (Özsoy 2001) 

1991 SB Sağlık Projesi Genel 

Koordinatörlüğü‟nün OluĢturulması 

47. Hükümet (Soyer ve ark. 2004) 

1993 Ulusal Sağlık Politikası Dokümanının 

Hazırlanması 

49. Hükümet (Sarp ve Ark. 2001) 

1993 Bölge Sağlık Ġdareleri Kanun Tasarı Taslağı 49. Hükümet (Soyer ve ark. 2004) 

1993 Sağlık Kanunu Tasarı Taslağı 49. Hükümet (Soyer ve ark. 2004) 

1993 Genel Sağlık Sigortası Kanun Tasarı Taslağı 49. Hükümet (Soyer ve ark. 2004) 

1996 Sağlık Finansman Kurumu, KuruluĢ ve 

ĠĢleyiĢ Kanunu Tasarı Taslağı 

54.Hükümet (Soyer ve ark. 2004) 

1996 Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri ve Aile 

Hekimliği Kanun Tasarı Taslağı 

54. hükümet (Soyer ve ark. 2004) 

1996 Sağlık ĠĢletmeleri Temel Kanunu Tasarı 

Taslağı 

54. Hükümet (Soyer ve ark. 2004) 

1998 KiĢisel Sağlık Sigortası Sistemi ve Sağlık 

Sigortası Ġdaresi BaĢkanlığı KuruluĢ ve 

ĠĢleyiĢ Kanunu Tasarı Taslağı 

55. Hükümet (Özsoy 2001) 

1999 Sosyal Güvenlik Yasası 57. Hükümet (Soyer ve ark. 2004) 

1999 Sağlık Sandığı Kurumu Kanunu 57. Hükümet (Soyer ve ark. 2004) 
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Bir diğer önemli kanun Sosyal Güvenlik Kanunudur. Doğrudan sağlık 

hizmetlerini ilgilendirmemekle birlikte kanunla emeklilik yaĢı kadınlar için 58, 

erkekler için 60 olarak belirlenmiĢtir (Soyer ve ark. 2004; Özdemir ve Yücesan Özdemir 

2006).  

Sağlık hizmetlerinde döner sermaye uygulaması, bir diğer özelleĢtirme 

yöntemi olarak değerlendirilmektedir. Döner sermaye uygulamasına, Sağlık 

Bakanlığı‟na bağlı kurumlarda ilk olarak 1961 yılında yasalaĢan 209 Sayılı Yasa 

ile baĢlanmıĢtır. Ancak yıllar içerisinde yapılan çeĢitli ekler ve değiĢikliklerle, 

döner sermaye gelirlerinin SB harcamalarında ve hizmetlerin finansmanında yeni 

bir kaynak olarak yerini aldığı belirtilmektedir. Döner sermaye gelirleri 1989 yılı 

itibariyle yaygın olarak kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Pala (2005), Tablo 2-6‟da 

yıllar içinde yataklı tedavi kurumlarının döner sermaye gelirlerinin, SB bütçesine 

oranlarını vermiĢtir.  

Tablo 2-6: “Yıllar içinde döner sermaye gelirlerinin, SB bütçesi ile tedavi 

hizmetleri genel müdürlüğü bütçesine oranı” -Pala (2005)’ten 

YILLAR DÖNER 

SERMAYE 

GELĠRLERĠ 

(MĠLYAR 

TL) 

SAĞLIK 

BAKANLIĞI 

BÜTÇESĠ 

 ORAN TEDAVĠ 

HĠZMETLERĠ 

GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 

BÜTÇESĠ 

 ORAN 

(MĠLYAR TL) %* (MĠLYAR TL) %** 

1993 2.484 18.074,00 13,7 8.548,20 29,1 

1994 5.913 30.463,30 19,4 14.204,10 41,6 

1995 20.437 48.741,50 41,9 21.139,70 96,7 

1996 39.276 98.064,40 40,1 38.597,60 101,8 

1997 71.993 204.499,20 35,2 80.157,30 89,8 

1998 157.832 390961 40 160.056,80 98,6 

1999 339.128 683123,5 49,6 274.057,20 123,7 

2000 601.009 1.059.855,00 56,7 427.068,40 140,7 

2001 1.008.127 1.280.660,00 78,7 499.212,50 201,9 

2002 1.874.983 2.345.447,80 79,9 944.980,10 198,4 

* (Döner sermaye gelirleri / SB bütçesi) x 100 

** (Döner sermaye gelirleri / Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü  bütçesi) x 100 

Tabloya göre 1993 yılında döner sermaye gelirlerinin SB bütçesine oranı 

%13,7‟si, Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü bütçesine oranı %29,1 iken, bu 

oranların 2002 de sırasıyla % 79,9‟a ve % 198,4‟e çıktığı görülmektedir. 
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Pala (2005) aynı çalıĢmasında, döner sermaye uygulamasını 

özelleĢtirmenin bir parçası olarak görmek gerektiğini ifade etmektedir. Döner 

sermaye gelirlerinin eskimiĢ tıbbi teknolojnin ve yemek, temizlik gibi destek 

hizmetlerin satın alınması yoluyla, özel sektöre aktarıldığını vurgulamaktadır.  

Üzerinde durulması gereken bir diğer baĢlık, bu süreçte özel sağlık 

sektörüne verilen yatırım teĢvik belgeleridir (YTB). Bu süreçte sağlık sektörü, 

“Ülkemiz Yatırımları ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler TeĢvik Mevzuatı” 

kapsamına dahil edilmiĢtir. Bu sayede bina, arsa, makine ve araç alımında %100 

vergi indiriminden yararlanılmıĢ, tıbbi teknoloji ihracında %100 gümrük 

muafiyeti, %15 oranında kaynak kulanımı destekleme primlerinden 

yararlanılmıĢtır (Belek ve Soyer 1995). 

Belek ve Soyer (1995) tarafından yatırım teĢvik belgelerinin geçmiĢe 

doğru incelenmesi ile yapılan bir çalıĢmada 1982 yılına dek sağlık sektöründe 

YTB verilmediği belirtilmektedir. Ardından sadece özel sağlık sektörüne 1982-

1985 arasında 53 YTB, 1986-1988 arasında 120 YTB, 1989-1992 arasında 220 

YTB verildiği gösterilmektedir. Toplam 393 YTB‟nin 335‟inin (%83,1) doğrudan 

özel kiĢi ve kuruluĢlara verildiği, 293 YTB‟nin (%76,1) komple yeni yatırımlarda 

kullanılmak üzere verildiği tespit edilmektedir. YTB‟lerin % 67,9‟u sadece 6 

ildeki yatırımlar için verilmiĢtir.  

Bu dönem için özet olarak, tüm hükümetlerin DB tarafından Türkiye için 

önerilen düzenlemeleri sağlık alanında gerçekleĢtirmeye çalıĢtığı söylenebilir. 

Hem yasal engeller, hem meslek örgütleri, sendikalar ve toplumdan gelen 

tepkiler, hem de koalisyon hükümetlerinin yönettiği görece istikrarsız ve sürekli 

ekonomik krizlerle boğuĢmakta olan Türkiye‟de, sağlıkta özelleĢtirme 

uygulamalarına iliĢkin planlama ve düzenlemeler aralıksız olarak sürdürülmüĢ, 

ancak yine de istenilen düzeyde gerçekleĢtirilememiĢtir (Dedeoğlu 2003). 

2.5.2.2. 2002 Yılından Bugüne Sağlık Hizmetlerinde ÖzelleĢtirme 

Uygulamaları 

Türkiye‟de 2002 yılından bu yana sağlık hizmetlerinin özelleĢtirilmesi 

uygulamalarında çok ciddi adımlar atılmıĢ ve oldukça hızlı yol alınmıĢtır. DB‟nin 

Haziran 2002‟de Türkiye için çıkardığı program 58, 59 ve 60. Hükümet 
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programlarında birebir yer bulmuĢ ve büyük ölçüde hayata geçirilmiĢtir                   

(Pala 2006; Soyer ve ark. 2007). Ayrıca ülkemizde sağlık alanında AB‟ye üyelik süreci 

ve AB‟ye uyum adı altında da kimi özelleĢtirmeler gerekçelendirilmiĢtir (Yıldırım 

2004). 

Tablo 2-7‟de 2002 yılından sonra sağlık hizmetlerinde gerçekleĢtirilen 

uygulamalar ve düzenlemeler görülmektedir. 

Tablo 2-7: 2002 Yılından sonra sağlık hizmetlerinde gerçekleĢtirilen 

uygulamalar ve düzenlemeler 

Yıl Düzenleme -Uygulama Kaynak 

2003 Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde SözleĢmeli Sağlık 

Personeli ÇalıĢtırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun 

http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/ 

html/1539.html  

2004 Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun http://www.alomaliye.com/ 

5258_sayili_kanun_aile_hekim.htm  

2005 Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu‟na Bir Ek Madde Eklenmesi 

Hakkında Kanun 

www.saglik.gov.tr  

2005 Bazı Kamu Kurum ve KuruluĢlarına Ait Sağlık Birimlerinin 

Sağlık Bakanlığına Devredilmesine Dair Kanun 

http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/ 

html/1442.html 

2005 Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Yönetmelik http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/ 

html/23215.html 

2005 Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Kapsamında Sağlık 

Bakanlığınca ÇalıĢtırılan Personele Yapılacak Ödemeler ve 

SözleĢme ġartları Hakkında Yönetmelik 

http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/ 

html/26962.html 

2005 Aile Hekimliğinin Pilot Uygulandığı Ġllerde Toplum Sağlığı 

Merkezleri Kurulması ve ÇalıĢtırılmasına Dair Yönerge 

http://www.bsm.gov.tr/duyuru/ 

duyuru.asp?no=3434 

2006 Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu www.sgk.gov.tr  

2006 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/ 

27054.html 

2006 Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum Ve KuruluĢlarında 

Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme 

Yapılmasına Dair Yönetmelik 

http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/ 

27008.html 

2007 Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği www.sgk.gov.tr  

2007 HemĢirelik Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun 
http://rega.basbakanlik.gov.tr 

2007 Kamu Hastaneleri Birliği Kanun Tasarısı Taslağı Ataay, 2007 

2008 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ġle Bazı 

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik  

Yapılmasına Dair Kanun 

http://www.maliye.gov.tr/ 

defterdarliklar/balikesir/guncel/ 

20080508-1.htm 

2010 Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği www.saglik.gov.tr 

Tablo 2-7‟de görülen uygulama ve düzenlemeleri tek tek açmak ve sağlık 

hizmetlerinde özelleĢtirme uygulamaları ile iliĢkisini vurgulamak gerekmektedir.  

 

http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/
http://www.alomaliye.com/
http://www.saglik.gov.tr/
http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/%20html
http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/%20html
http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/%20html/
http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/%20html/
http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/
http://www.bsm.gov.tr/duyuru/
http://www.sgk.gov.tr/
http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/
http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/
http://www.sgk.gov.tr/
http://rega.basbakanlik/
http://www.maliye.gov.tr/
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Çakılı Kadro Uygulaması 

Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde SözleĢmeli Sağlık Personeli 

ÇalıĢtırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik 

Yapılması Hakkında Kanun, kamuoyunda “Çakılı Kadro Yasası” olarak 

bilinmektedir. Bu düzenleme ile birlikte SB‟nin sözleĢmeli personel 

çalıĢtırmasına yasal zemin hazırlanmıĢtır. Kanunun taslağında sözleĢmeli personel 

çalıĢtırılacak bölgeler 26 il ile sınırlandırılmıĢtır. Kanunun gerekliliği, sağlık 

hizmetlerinin ulaĢtırılamadığı yörelerde sağlık personeli temin edilmesi ve bu 

personelin bu bölgelerde kalıcı olarak istihdam edilmesi ihtiyacı ile açıklanmıĢtır. 

Ancak kanunun TBMM‟de kabul edildiği biçiminde bu sınırlandırma kaldırılmıĢ 

ve yılda bir kez Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenmesi Ģartı ile tüm Türkiye‟de 

ve SB‟ye bağlı tüm birimlerde sözleĢmeli personel çalıĢtırılmasının önü 

açılmıĢtır. Bu durum zaman içerisinde kamuda sağlık personeli istihdamının 

azaltılmasını amaçlamaktadır ve kanunun gerekçesinde de yer almaktadır (Soyer ve 

ark 2004). Atipik, kuralsız, güvencesiz çalıĢma sağlık alanında da 

yaygınlaĢtırılmaktadır. KESK Nisan 2010‟da yayınladığı güvencesiz çalıĢma 

raporunda, sağlık alanındaki istihdam durumunu Tablo 2-8‟deki gibi vermiĢtir. 

Tablo 2-8: “Kamuda sağlık alanında istihdamın durumu” – KESK (2010)’dan 

Yıllar Memur  

4a 

SözleĢmeli  

Personel  

4b 

Sürekli 

ĠĢçi 

4d 

Geçici 

ĠiĢçi 

4d 

Geçici  

Personel 

4c 

Genel 

Toplam 

SGK 

Zorunlu 

Sigortalı  

2007 334.765 42.253 4.747 0 1.750 383.515  

2008 335.539 37.936 4.747 0 1.750 379.972 16.047 

2009 335.539 45.879 4.555 35 1.750 387.758 20.931 

Süreç içerisinde bugün gelinen noktada SB neredeyse hiç bir bölgede 657 

4a statüsünde eleman iĢe almamaktadır; 2010 yılı için açılan 12231 kadronun 

tamamı sözleĢmeli personel alımına yönelik olduğu belirtilmektedir (KPSS-2010/5 

Sağlık Bakanlığı yerleĢtirme sonuçları, http://www.memurlar.net/haber/170764/). 

SSK’ların Sağlık Bakanlığı’na Devri 

“Bazı Kamu Kurum ve KuruluĢlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık 

Bakanlığına Devredilmesine Dair Kanun” 5283 sayı numarası ile çıkarılmıĢ ve 

Milli Savunma Bakanlığı dıĢındaki tüm kamu kurum ve kuruluĢlarına bağlı sağlık 
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birimlerinin SB‟ye devrini sağlamıĢtır. Devredilen kurumların arasında PTT, 

Polis Hastanesi gibi hastaneler de olmasına rağmen kanun kamuoyunda SSK 

Hastanelerinin SB‟ye devri olarak anılmıĢtır. 

Burada SSK‟nın 1946 yılında kurulmuĢ ve 1949 yılı itibarı ile de prim 

ödeyen iĢçilere sağlık hizmet sunmaya baĢlamıĢ köklü bir kurum olmasının 

etkili olduğu düĢünülmektedir (Bulut 2007). Nitekim kanunla SSK‟ya ait 182 

hastane, 212 dispanser, 202 sağlık istasyonu, 3 ağız diĢ sağlığı merkezi ve 

hemodiyaliz merkezleri ile birlikte toplam 573 sağlık kurumu SB‟ye 

devredilmiĢtir (Soyer ve ark. 2007). 

Yıllarca iĢçi ücretlerinden yapılan SSK kesintilerinin oluĢturduğu 

birikimle edinilen kurum ve kuruluĢların mülkiyeti (Üçer ve Oğan 2000), çıkarılan 

yasa ile SB‟ye devredilmiĢtir.  

Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’na Bir Ek Madde Eklenmesi 

Bu maddenin içeriği “Yapılmasının gerekli olduğuna Yüksek Planlama 

Kurulu tarafından karar verilen sağlık tesisleri, Sağlık Bakanlığı‟nca verilecek ön 

proje ve belirlenecek temel standartlar çerçevesinde, kendisine veya Hazineye ait 

taĢınmazlar üzerinde ihale ile belirlenecek gerçek veya özel hukuk tüzel kiĢilerine 

kırk dokuz yılı geçmemek Ģartıyla belirli süre ve bedel üzerinden kiralama 

karĢılığı yaptırılabilir. Bu amaçla Maliye Bakanlığınca, gerçek veya özel hukuk 

tüzel kiĢilerine Hazineye ait taĢınmazlar bedelsiz devredilebilir” Ģeklindedir (Sağlık 

Hizmetleri Temel Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 2005) 

Özel olarak bu düzenleme ile birlikte, Sağlık Bakanlığı‟na bağlı hazineye 

ait taĢınmazların özel sektöre kırk dokuz yıllığına devri, üstelik bu devrin bedelsiz 

yapılabileceği hüküm altına alınmıĢtır. 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası (SSGSS) 

Kamuoyunda en fazla tartıĢılan düzenlemelerden biridir. SSGSS ile 

birlikte sağlık harcamalarına bütçeden, dolayısı ile genel vergilerden yapılan 

harcamaların zaman içerisinde kısıtlanması, bunun yerine iĢçilerden yapılan 

kesintilerle sağlık hizmetlerinin finansmanının sağlanması amaçlanmaktadır (Belek 

ve Soyer 1995; Üçer ve Oğan 2000; Pala 2003; Soyer ve ark. 2007; Sarı 2009). 
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Kanunda bazı maddelerin iptali üzerine 2008 yılı Nisan ayında ilave 

düzenlemeler yapmak üzere 5754 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde  Karanamelerde 

DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun” çıkarılmıĢtır 

(http://www.maliye.gov.tr/defterdarliklar/balikesir/guncel/20080508-1.htm). Ardından yapılan 

düzenlemelerle bütün sosyal güvenlik kurumları (SSK, Emekli Sandığı ve 

Bağkur) birleĢtirilerek Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çatısı altında toplanmıĢtır. 

SSGSS 2006 yılı itibariyle yürürlüğe girmiĢtir. Ancak hala prim ödeyen 

vatandaĢların “temel teminat paketi” kapsamı dıĢındaki hizmetlere hangi Ģartlarda 

ulaĢacağına iliĢkin belirsizlikler bulunmaktadır. Uygulamada halihazırda tüm 

hizmetler verilmektedir ancak 2011 yılı ocak ayı itibariyle bu hizmetlerin temel 

teminat paketi kapsamı çerçevesinde sınırlandırılması beklenmektdir. Ataay 

(2006) temel teminat paketinin kapsamının çok dar tutulacak olması nedeniyle 

vatandaĢların “katkı payı” adı altında ek ödeme yapacaklarını ya da ayrıca bir 

özel sağlık sigortası yapmak zorunda kalacaklarını vurgulamaktadır. 

Düzenlemenin vatandaĢları bir vadede özel sigorta Ģirketlerine yönlendireceği 

ifade edilmektedir (Ataay 2006). 

SSGSS‟yi takiben Sağlık Uygulama Tebliğleri yıllık olarak yayınlanmaya 

baĢlanmıĢtır. Tebliğler ile sağlık hizmetleri fiyatlandırılarak kamu kurumları ile 

özel sağlık birimlerinde gerçekleĢtirilecek iĢlemlere SGK‟dan ne kadar ödeme 

yapılacağı belirtilmiĢtir (Sağlık Uygulama Tebliği 2007). 

Kanun iĢsizleri, kayıt dıĢı çalıĢan yaklaĢık 5 milyon insanı, prim 

ödeyemeyecek durumda olanları ve aylık geliri 127 TL ve altında olanları SSGSS 

kapsamı dıĢında bırakmaktadır. Bu insanların nasıl sağlık hizmeti alabileceklerine 

dair boĢluk devam etmektedir. YeĢil Kart‟ın uygulamadan kaldırılması 

planlandığı halde, bu gibi sorunlar nedeniyle süreç ertelenmiĢtir (Soyer ve ark. 2007). 

Soyer ve arkadaĢları (2007), sağlıkta dönüĢüm programı ile GSS arasında 

iliĢki kurmaktadır. Buna göre, sağlıkta dönüĢüm programında belirtildiği üzere 

yakın vadede SB‟nin hizmet sunumundan çekileceği veri alınarak, SSGSS‟nin 

özel sağlık sektöründen hizmet satın alacak bir finans kurumu olarak kodlandığı, 
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tüm bu uygulamaların sağlık hizmetlerinin kamusal bir hizmet olmaktan çıkıp 

açıkça özelleĢtirildiğini ortaya koyduğu belirtilmektedir. 

Performansa Dayalı Ücretleme Sistemi 

 Performansa dayalı ücretleme sistemi olarak bilinen uygulamalarla birlikte 

Sağlık Bakanlığı hastanlerinde çalıĢanların döner sermaye gelirleri, yapılan tıbbi 

iĢlem, muayene, ameliyat vb. sayısına endekslenmiĢtir. Sağlık çalıĢanları arasında 

rekabetin artırılmasına yol açan uygulamalar sonucunda yapılan muyane ve tıbbi 

iĢlem sayısının arttığı, ancak  bu durumun sağlık göstergelerinde bir iyileĢmeye 

yol açmadığı belirtilmektedir (Forsberg ve ark. 2001).  

Aile Hekimliği Uygulaması  

Aile hekimliği öncelikli olarak pilot bölgelerde uygulamaya geçirilmiĢtir. 

Kasım 2010 tarihi ile tüm yurda yaygınlaĢtırılması beklenen uygulamaya iliĢkin 

yönetmelik yenilenmiĢtir (Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği 2010).  

Birinci basamak sağlık hizmetlerinin özelleĢtirilmesi olarak da kodlanan 

aile hekimliği sisteminde (Üner 2005; Ataay 2007); aile hekiminin bağımsız ve 

sözleĢmeli olarak, asgari standartları önceden belirlenmiĢ muayenehanelerde 

çalıĢacağı belirtilmektedir (Uz 2001; Üstündağ ve yoltar 2007).  Buna göre, devamlı 

olarak belli bir mekanda sağlık hizmeti vermekle yükümlü, gerektiği ölçüde 

gezici sağlık hizmeti veren ve tam gün esasına göre çalıĢan aile hekimliği uzmanı 

veya SB‟nin öngördüğü eğitimleri almıĢ uzman hekim veya hekimler, “aile 

hekimi” olarak tanımlanmaktadır.  Aile hekimi ile birlikte çalıĢacak olan hemĢire, 

ebe veya sağlık memuru gibi sağlık elemanları da “aile sağlığı elemanı” olarak 

tanımlanmaktadır (Üner 2005; Soyer ve ark. 2007). Aynı anda pek çok aile hekimine 

ihtiyaç olacağı açıktır. Bunun için gönüllülük önemsenmiĢ ancak yeteri kadar 

gönüllü hekim bulunamadığı durumda Sağlık Bakanlığı‟na görevlendirme yetkisi 

verilmiĢ ve bu durumda dahi yeterli hekime ulaĢılamazsa, özel sektörde serbest 

çalıĢan hekimlerin aile hekimi olarak görevlendirilebileceği ifade edilmiĢtir. 

Nüfusun tamamı ilk etapta bağlı bulunduğu bölgenin sağlık ocağı 

hekimine bağlanacak, ancak uygulama hayata geçtiktan sonra kullanıcılar ilçe 

sınırları içinde istedikleri hekimi seçebileceklerdir. Hekimler hastaları kendilerine 
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çekmek için rekabet edecekler ve hasta baĢına ödemelerden de yararlanmak 

isteyeceklerdir (Üstündağ ve Yoltar 2007). Uz çalıĢmasında (2001), ödemenin fazla 

çalıĢmayı ve fazla hasta bakmayı ödüllendirmeye temellendirilmesinin uygun 

olmadığını belirtmektedir. 

Yasal düzenlemelerle kamuya ait taĢınmazlar, aile hekimlerine kiraya 

verilebilmektedir. Sağlık ocaklarının aile hekimlerine kiralanması olarak 

gerçekleĢecek bu süreç sonunda, Sağlık Ocağı sistemi tasfiye edilmiĢ olacaktır 

(Soyer ve ark. 2007).          

Kamu Hastane Birlikleri Kanun Tasarısı (KHBKT) 

 DB‟nin Türkiye için hazırladığı özelleĢtirme programının en önemli 

adımlarından biri de Sağlık Bakanlığı Hastanelerinin özerkleĢtirilmesi ve 

Bakanlığın bu yolla hizmet sunumundan tamamen çekilerek denetleme ve 

koordinasyon görevlerini yerine getirmesidir (Sarp ve ark. 2001; Pala 2003; Pala 2006; 

Ataay 2006; Hayran ve Sur 2004). Tasarının kanunlaĢması, bu adımın uygulamaya 

geçirilmesinde kritik önemdedir. Tasarı, Mart 2010‟da, TBMM Plan Bütçe 

Komisyonu‟ndan geçirilmiĢtir. 

 KHBKT‟ye göre, SB‟ye bağlı yaklaĢık 900 hastanenin ilk etapta en iyi 

durumdaki 400‟ü bölgesel düzeyde oluĢturulacak kamu hastane birliklerine 

(KHB) bağlanacaklardır.  Toplam 40 KHB‟nin en üst yönetim kurulunda yedi 

kiĢi bulunacaktır. Yönetim kurulunda; bakanlıkça belirlenen tıp öğrenimi görmüĢ 

bir üye, sağlık sektöründen bir üye, il sağlık müdürü veya yardımcılarından bir 

üye, ticaret odasından bir üye, vali tarafından belirlenen bir üye, il genel meclisi 

tarafından belirlenmiĢ, hukuk alanında lisansüstü eğitime sahip bir üye ile mali 

müĢavir veya finans sektöründen bir üye olmak üzere toplam yedi üye yer 

almaktadır (KHBKT 2010).  

 SB‟ye SSK‟dan devrolan hastaneler de dahil olmak üzere bütün 

hastaneler değiĢik kriterlere göre A, B, C, D, E sınıfı olmak üzere beĢ sınıfa 

ayrılacaktır. Ağırlıklı ortalaması C ve üzeri olan hastane grupları birliğe 

dönüĢtürülecektir (Ataay 2007; Soyer ve ark. 2007). 
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 Tasarının kanunlaĢması ile birlikte gerçekleĢtirilmesi planlanan en önemli 

amaçlardan biri de hastane finansmanları için bütçeden pay ayrılmamasıdır 

(Kaplan 2001; Ataay 2007). Nitekim tasarının plan bütçe komisyonundan geçen son 

halinde yalnızca beĢ yıl daha personel maaĢlarının bütçeden ödeneceği, bunun 

dıĢındaki bütün ihtiyaçların hastanelerin kendi döner sermayelerinden, SGK‟dan, 

özel sigortalardan ve hastaların yaptığı ödemelerden karĢılanacağı 

belirtilmektedir (KHBKT 2010). Personel maaĢları için de beĢ yıl sonra nasıl bir 

düzenleme yapılacağı belirsizlik taĢımaktadır.  

 Hem Ataay (2007), hem de Soyer ve arkadaĢları (2007) çalıĢmalarında, 

KHBKT‟nin hayata geçmesi ile birlikte kamu hastanelerinin ilk etapta 

özerkleĢtirileceğini ve bunun da aslında özelleĢtirme öncesi bir son adım 

olduğunu ifade etmektedirler. Ataay bu görüĢünü tasarının 6. maddesinin 7. 

fırkasındaki d bendine dayandırmaktadır. Bu bölümde yönetim kuruluna 

“Bakanlıkça belirlenen esaslara göre birliğin her türlü taĢınırlarını satmak; tapuda 

birlik adına kayıtlı ve yürüttükleri hizmet açısından ihtiyaç duyulmayan 

taĢınmazlar üzerindeki yapı ve tesisleriyle birlikte sınırlı ayni hak tesis etmek 

veya kiraya vermek yada bunları satılmak üzere Maliye Bakanlığına devretmek; 

hazineye ait ve birliğe tahsisli taĢınmazları, üzerindeki yapı ve tesisleriyle birlikte 

amacı doğrultusunda iĢletmek, tıbbi hizmet alanları dıĢındaki kısımları iĢletmek, 

iĢlettirmek ve kiraya vermek” görevi de verilmiĢtir (KHBKT 2010). Tasarı ile 

birlikte hali hazırda bir iĢletmeye dönüĢtürülmüĢ hastanelerin bu durumları, 

mevzuatta da yerini alacaktır (Yavuz 2004). 

Diğer Uygulama ve Düzenlemeler 

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yurt içi ve yurt dıĢı raporlarda en 

önemli sorunlardan biri olarak sağlık inangücü sayısının yetersizliği öne 

çıkmaktadır. OECD ülkelerinde ortalama 1000 nüfusa 3 hekim düĢerken bu oran 

Türkiye‟de 1,5‟tir. Yine OECD ülkelerinde 100 nüfusa düĢen hemĢire sayısı 

ortalama 8,9 iken, bu rakam Türkiye‟de 1,8‟dir (Vujicic ve ark.2009). Bu sorunu 

aĢmaya dönük kimi düzenlemeler de hükümet tarafından gündeme 

getirilmektedir. 
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Bu süreçte kimi uygulamalar planlanmıĢ ancak hayata tam olarak 

geçirilememiĢtir. Örneğin Tam Gün Yasası 2010 yılında kanunlaĢtırılmıĢ, ancak 

uygulama için süre bir yıl ertelenmiĢtir. Hekimlerin ya SB hastanelerinde ve 

üniversitelerde ya da özel hastanelerde çalıĢmasını öngören düzenleme Temmuz 

2010‟da anayasa mahkemesinin iptal kararı ile askıya alınmıĢtır (Tahincioğlu ve 

Yurdakul).  

YurtdıĢından hekim getirmeyi amaçlayan “torba yasa” adı ile kamuoyunda 

gündeme gelen yasa da hekim açığını kapatmak ile gerekçelendirilmiĢtir. Tüm 

hekimlere mali sorumluluk sigortası zorunluluğu da getirilen yasada, aynı 

zamanda radyoloji çalıĢanlarının 5 saatlik mesailerinin uzatıldığı, eğitim 

hastanelerinde Ģef ve Ģef muavinliklerine atamaların sınavsız hale getirildiği 

belirtilmektedir. Kanun, CumhurbaĢkanı‟nın vetosu nedeniyle yürürlüğe 

girememiĢtir (Soyer ve ark. 2007). 

 Döner sermaye gelirlerinin SB bütçesine oranı bu dönemde de artmaya 

devam etmiĢtir. Yalnızca 2002‟den 2004‟e kadar geçen sürede, döner sermaye 

gelirlerinin SB bütçesine oranı %79,9‟dan, %100,8‟e ulaĢmıĢtır (Pala 2006). Benzer 

Ģekilde özel sektöre kaynak aktarılmasında ciddi bir artıĢ yaĢanmıĢ; 2000 yılında 

toplam sağlık harcamalarının %24‟ü özel sektöre aktarılırken bu miktar 2005‟de 

neredeyse iki kat aratarak %47‟ye ulaĢmıĢtır (Soyer ve ark. 2007). 

Dikkat çekilebilecek bir diğer unsur özel sektör yatırımlarının artmasıdır. 

Tüm hastane yataklarının 2002 yılında yalnızca 13,192 tanesi özel sektör 

yatağıyken bu rakam 2008 yılında %58 oranında artarak 20,938‟e çıkmıĢtır. Son 

iki yıl içinde (2009-2010) açılan özel hastanelere ait rakamlar bu hesaplamanın 

dıĢındadır (Mollahaliloğlu ve ark., 2010). Uluslararası literatürde de özel hastane yatak 

sayısının artıĢı sağlık hizmetlerinin özelleĢtirilmesinin somut kanıtı olarak 

değerlendirilmektedir (Bohland ve Knox 1989). 

Son olarak 2002 yılından sonra Türkiye‟de sağlık hizmetlerinin 

taĢerondan satın alınması uygulamasının klinik hizmetlere yansıdığını söylemek 

gerekmektedir. Kamu hastanelerinde sözleĢmeli sağlık personeli çalıĢtırılması ile 

yetinilmemiĢ ve taĢeron firmalar aracılığıyla sağlık hizmetlerinin 
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gördürülmesinin önü açılmıĢtır. Bu durum aynı kurumda, aynı iĢi yapıp farklı 

statülerde çalıĢmayı beraberinde getirmektedir (Soyer ve ark. 2007). 

2.5.2.3. Uygulamaların Hizmetten Yararlananlar Açısından Sonuçları 

Türkiye GSYĠH‟den sağlığa ayırdığı payda OECD ülkeleri ortalamasının 

altında kalmaktadır. Türkiye‟nin ayırdığı pay %7,7 iken OECD ortalaması           

%8,9‟dur. OECD ülkeleri arasında kiĢi baĢı sağlık harcamaları açısından da 

Türkiye 580 dolarla sonuncu sıradadır (Ersöz 2008). 

Sağlık hizmetlerinin özelleĢtirilmesine dönük uygulamalar bir yandan 

devam etmektedir ancak 1980 yılından beri izlenen liberalizasyon ve özelleĢtirme 

politikalarının sonuçlarını değerlendirmeye dönük kapsamlı çalıĢmalar 

bulunmamaktadır. Türkiye, BirleĢmiĢ Milletler Ġnsani GeliĢme Ġndeksi (ĠGĠ) 

sıralamasında 2006‟da 76. sıradayken, 2007 yılında 79. sıraya gerilemiĢtir. 

Türkiye, kendisine benzer geliri olan ülkelerden Rusya, Ġran ve Botsvana 

dıĢındakilerin hepsinin arkasında kalmıĢtır (Belek 2009a). ĠGĠ‟nin, o toplumda 

insanların sağlıklı yaĢama olanakları açısından değerlendirildiği düĢünüldüğünde, 

ülkemiz insanlarının sağlıklı yaĢama olanakları açısından kötü bir durumda 

olduğu söylenebilir. 

Türkiye, doğumda beklenen yaĢam umudu (68,6 yıl)  ve bebek ölüm hızı 

(28/1000) oranlarında da, kendisi ile aynı gelir dilimindeki ülkeler arasında en 

kötü durumda olan ülkedir (Soyer ve ark. 2007). 

Hamzaoğlu (2006), ulusal gelirin düzenli olarak arttığı Türkiye‟de, ilk 

bakıĢta sağlık göstergelerinin iyileĢtiğine iĢaret etmektedir. Bebek ölüm hızı 1978 

yılında 134/1000 iken bu rakam 2003‟te 29/1000‟e inmiĢ görünmektedir. Ancak 

bebek ölüm hızı kır-kent, doğu-batı bölgeleri arasındaki oranlar açısından 

karĢılaĢtırıldığında, eĢitsizliklerin arttığı dikkat çekmektedir. Buna göre bebek 

ölümleri 1973 yılında kırda kente göre 1,2 kat fazla iken 2003‟te bu oran 1,7‟ye 

çıkmıĢtır. Doğu-Batı karĢılaĢtırmasında da durum aynıdır: 1973‟de doğuda batıya 

göre bebek ölümleri 1,36 kat fazlayken 2003‟de bu oran 1,86‟ya çıkmıĢtır 

(Hamzaoğlu 2006). 
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Türkiye‟de son yıllarda dikkat çeken bir diğer durum bulaĢıcı hastalıkların 

yaygınlaĢmasıdır. Brusella ve Ģark çıbanı gibi zoonotik hastalıklarda artıĢ 

görülmüĢtür. Kırım Kongo Kanamalı AteĢi Hastalığı her yaz döneminde 

ülkemizin önemli bir sağlık sorunu olarak gündeme gelmektedir. Tifo, amipli 

dizanteri gibi su ile bulaĢan hastalıkların görülme sıklığı artmaktadır. Hepatit A 

görülme sıklığının da arttığı rapor edilmektedir. Yine tüberkülozun da yalnızca 

2004 yılından 2006 yılına dek geçen iki yılda %36 arttığı belirtilmektedir  (Soyer 

ve ark. 2007). 

2.6. SAĞLIK HĠZMETLERĠNDE ÖZELLEġTĠRME 

UYGULAMALARININ  ÇALIġANLAR, SAĞLIK ÇALIġANLARI 

VE HEMġĠRELER ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠ 

Bu bölümde sağlık hizmetlerinde hayata geçirilen özelleĢtirme 

uygulamalarının genelde çalıĢanlar, sağlık çalıĢanları ve hemĢireler üzerindeki 

etkileri incelenecektir.  

2.6.1. ÖzelleĢtirme Uygulamalarının ÇalıĢanlar Üzerindeki Etkisi 

Bu baĢlıkta özelleĢtirme uygulamalarının sorgulanmasına yol açan ve 

özelleĢtirme uygulamalarının iĢçiler açısından sonuçlarını gösteren bazı baĢlıklara 

kısaca değinilecektir. 

2.6.1.1. ĠĢsizlik 

ÖzelleĢtirmelerin önemli sosyal sonuçlarından biri iĢsizliktir. 

ÖzelleĢtirmelerin gerekliliğinin altını çizen kimi çalıĢmalarda da özelleĢtirmelerin 

olumsuz sonuçlarından biri olarak iĢsizlik üzerinde durulmuĢtur (Donahue 1989; 

Aktan 1992; Duran 1994; Servais 2004). Yalnızca Türkiye‟de değil, özelleĢtirmelerin 

uygulandığı diğer geliĢmekte olan ve geliĢmiĢ ülkelerde de özel sektöre 

devredilen iĢletmelerin daha karlı çalıĢtırılabilmesi için personel politikaları 

değiĢtirilmekte ve çalıĢan sayıları hızla azaltılmaktadır. Ġngiltere‟de ve Latin 

Amerika‟daki örneklerde de  özelleĢtirmelerle birlikte pek çok kiĢinin iĢsiz 

kaldığı belirtilmektedir (Donahue 1989, TÜSĠAD 1993; Lordoğlu ve Müftüoğlu 1994). 

Müftüoğlu (1995), Türkiye‟de 1986 yılından 1995 yılına kadar geçen 9 yıl 

içinde KĠT‟lerdeki çalıĢanların sayısının %32,9 oranında azaldığını 

vurgulamaktadır. ÖzelleĢtirmelerin daha da hızlandığı 2000‟li yıllardan bugüne 
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Türkiye‟de iĢsizlik, tarihin en yüksek rakamlarına ulaĢmaktadır. Her ay bir önceki 

aya göre iĢsizlik artmakta ve özellikle genç nüfustaki iĢsizlik dikkat çekmektedir. 

Aralık 2000‟de %5,6 olan iĢsizlik oranı, Mart 2010‟da %13,7 olarak açıklanmıĢtır 

(Özdil 2010; TUĠK 2007). Ayrıca OECD tarafından yayınlanan Mayıs 2010 tarihli 

ekonomik görünüm raporunun Türkiye bölümünde, önümüzdeki dönem 

ülkemizde iĢsizliğin artacağı öngörüsüne yer verilmektedir (OECD 2010). Sağlık 

alanında da özelleĢtirmeler ile birlikte bir vadede hekim ve hemĢirelerin 

iĢsizliğinden bahsedilebilmektedir (Rigoli ve Dussault 2003; Binbay 2005; Homedes ve 

Ugalde 2005a). 

Ülkemizde 1990‟lı yıllarda yapılan çalıĢmalarda, dünya örneklerinden de 

yola çıkılarak kimi değerlendirmeler yapılmıĢtır. Bu değerlendirmelerde, özellikle 

blok satıĢ yöntemiyle gerçekleĢtirilen özelleĢtirmelerin sonucunda, yıllar içinde 

iĢsizlik sorunun da giderek büyüyeceğine iliĢkin öngörülerin sahipleri bugün haklı 

çıkmaktadırlar (Kafaoğlu 1995; Duran 1994; Lordoğlu ve Müftüoğlu 1994). Üstelik mevcut 

soruna neoliberaller tarafından rasyonel bir çözüm önerisi de getirilememektedir 

(Servais 2004).  

2.6.1.2. Diğer Etkileri 

ÖzelleĢtirmeler ile birlikte çalıĢma hayatında iĢçiler aleyhine 

uygulamaların arttığı ve yaygınlaĢtığı gözlemlenmektedir. ÇalıĢma saatlerinin 

uzatıldığı, iĢ güvencesinin ortadan kaldırıldığı, çalıĢanların günden güne 

sendikasızlaĢtırıldığı üzerinde durulmaktadır. ÖzelleĢtirmelerle birlikte iĢgücü 

maliyetlerinin düĢürülmesine yönelik atılan adımlar, bu olumsuz sonuçları da 

beraberinde getirmektedir (Lordoğlu ve Müftüoğlu 1994; Müftüoğlu 1995; Corey Lisle ve 

ark 1999; Çavdar 2010). Kadrolu çalıĢmanın yerine büyük ölçüde sözleĢmeli veya 

taĢerondan çalıĢmanın geçtiği belirtilmektedir (ICEM Düzensiz Ġstihdam ve TaĢeron 

ĠĢçiliği Haber Bülteni 2008).  

Yalnız Türkiye‟de değil pek çok ülkede sendikaların çoğunlukla kamu 

iĢletmelerinde faaliyet yürüttüğünün ve daha çok buralarda örgütlü olduğunun altı 

çizilmektedir. Kamu iĢletmelerinin özelleĢtirilmesi sonucunda sendikasızlaĢtırma 

ve diğer anlamı ile örgütüsüzleĢtirme yaygınlaĢtırlmaktadır (Müftüoğlu 1995).  
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Pek çok sektörde Toplam Kalite Yönetimi uygulamaları ile çalıĢanlar 

birbirlerinin müĢterileri olarak tarif edilmekte, kalite çemberleri ile sürece dahil 

edilmektedirler. Bu uygulamalar ile çalıĢanlar birbirlerinin iĢlerini ve üretimlerini 

denetlemektedirler.  Hem kamuda hem de özel sektörde hizmet sunan sağlık 

bakım organizasyonlarında, özellikle hastanelerde bu uygulamalar 

yaygınlaĢtırılmaktadır (Belek ve Soyer 1995; Alcan 2001).  

Ülkemizde 2009 yılı Aralık ayında baĢlayan ve 2010 yılının ilk aylarında 

da gündemde yer alan Tekel direniĢi, özelleĢtirmelerin sonuçlarını göstermesi 

açısından önemli ve dramatik bir örnek olarak hafızlarda yer etmiĢtir. 

ÖzelleĢtirilen kurumlarda çalıĢan kadrolu binlerce iĢçinin baĢka kamu 

kurumlarında 657 4C statüsünde çalıĢtırılmaları önerilmiĢ ve kadrolu çalıĢmadan 

sözleĢmeli çalıĢmaya geçmeleri, ortalama 1500 TL ücret alırken yeni statülerinde 

ortalama 700 TL maaĢa çalıĢmayı kabul etmeleri istenmiĢtir (Yeldan 2010). 

2.6.2. ÖzelleĢtirme Uygulamalarının Sağlık ÇalıĢanları ve HemĢireler 

Üzerindeki Etkileri 

Bu bölümde, özelleĢtirme uygulamalarının hemĢirelerin ve diğer sağlık 

personelinin çalıĢma koĢullarına ve çalıĢma yaĢamına nasıl etki edeceği üzerinde 

durulacaktır. 

Her ne kadar ileri ve pahalı teknolojinin hakim olduğu bir sektör olsa da, 

emek yoğun bir sektör olan sağlıkta her zaman en kritik üretim unsuru, bilgisi ve 

becerisi ile kullanıcılarda oluĢacak sonuçlarda doğrudan etkili olan sağlık 

personelidir (Rigoli ve Dussault 2003; Maynard 2005). Sağlık hizmetlerinde baĢarılı bir 

sonuç için organizasyonların hedefleri ve değerleri ile çalıĢanlarınki uyumlu 

olmalıdır. Ancak sağlık hizmetlerindeki özelleĢtirme uygulamalarının bu sürece 

olumsuz etki ettiği ifade edilmektedir (Rigoli ve Dussault 2003; Homedes ve Ugalde 

2005a; Maynard 2005).  

Rigoli ve Dussalut (2003), dünyanın değiĢik ülkelerinde sağlık alanındaki 

meslek gruplarının uygulamalara dönük tepkilerini tablo halinde vermiĢtir (Tablo 

2-9). 
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Tablo 2-9: “1990’larda uygulamalara dönük toplu eylemler”- Rigoli ve 

Dussault (2003)’ten 

Ülke Meslek 

Grubu 

Eylem 

 Arjantin Hekimler Ödeme sistemlerindeki değiĢim ile sağlık göstergeleri arasındaki 

iliĢkiye iĢaret eden gösteriler. 

 Kanada 

(Alberta) 

ÇamaĢırhane 

çalıĢanları 

Bütçe kesintilerine ve yönetimin reorganizasyonuna karĢı 

eylemler. Grev yasağına karĢın çamaĢırhane çalıĢanları iĢ bıraktı 

ve politikaların geri çekilmesini sağladı. 

 Kanada 

(Quebec) 

Hekimler Sağlık bütçesinde indirime gidilmesi sürecinde, tıbbi prosedürler 

için yapılan ödemelerin dondurulmasına karĢı eyleme geçildi. 

 ġili Hekimler  Ödeme sistemlerindeki değiĢim ile sağlık göstergeleri arasındaki 

iliĢkiye iĢaret eden gösteriler. 

Dominik 

Cum. 

 Hekimler  Ödeme sistemlerindeki değiĢim ile sağlık göstergeleri arasındaki 

iliĢkiye iĢaret eden gösteriler. 

 Fransa Sivil 

Hizmetler ve 

Asistan 

Hekimler 

Kamu hizmetlerinin yapısında değiĢiklik yapılması önerisi grev 

ve gösterilere yol açtı. 

Bakım yönetimi ve kiĢisel tıbbi kartlar çıkarılması 

uygulamalarına karĢı stajer doktorlar bir grevle direndi. 

 Almanya HemĢireler ve 

Hekimler 

Hekimler 

HemĢireler 

Hükümetin sağlık harcamalarını frenleme çabalarına karĢı tepki. 

 

Reçete bütçelerinin denetlenmesi üzerine hekimlerden tepki. 

HemĢirelik örgütleri, bakım kalitesindeki sonuçları ve hemĢirelik 

iĢ yükünü ilgilendiren deregülasyonlara karĢı çıktılar. 

 Ġsrail HemĢireler 500 aile sağlığı merkezinin yeterli finansman sağlanmadan 

belediyelere devredilmesi sonucu çıkan anlaĢmazlık üzerine, 

grev örgütlendi. 

 Romanya Sağlık 

Personeli 

 MaaĢ zamları ile enflasyon arasındaki tutarsızlık üzerine 

gösteriler ve grevler örgütlendi. 

 Rusya   Sağlık 

Personeli 

 MaaĢların ödenmemesi üzerine, yerel ve ulusal grevler 

örgütlendi. 

 Güney 

Afrika 

HemĢireler ÇalıĢma koĢullarına ve “Ģemsiye” organizasyonlara karĢı grev 

örgütlendi. 

 Ġsveç HemĢireler ve 

Hekimler 

 Toplu görüĢmelerin iller düzeyinde yapılmasına karĢı hemĢireler 

ve hekimlerin katıldığı  grev örgütlendi. 

2.6.2.1. ÖzelleĢtirme Uygulamalarının Hekimlere Etkisi 

Bu baĢlıkta ABD‟de gerçekleĢtirilen sağlık sigorta sistemine kamunun 

müdahalesini merkeze koyan uygulamalara dönük hekimlerle yapılan çalıĢmalar 

ve değerlendirmler (Fuchs 2009; Ginsburg 2009; Keyhani ve ark. 2009; Relman 2009)   ile 

özelleĢtirme uygulamalarını benimseyen ülke örneklerine ve Türkiye‟deki duruma 

göz atılacaktır. 

Tersinden Bir Örnek Olarak ABD’li Hekimlerin Görüşleri 

Tersinden vurgu ile baĢlamak gerekirse, örneğin ABD‟de özel 

sigortacılığa ve hizmetlerin özel sunumuna yapılacak müdahale ile ilgili hekimler 
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üzerinde yapılan çalıĢmalara değinmek, bu baĢlıkta anlamlı gözükmektedir. 

ABD‟de yapılan çalıĢmalarda hekimlerin, kamu sigorta sisteminin kapsamını 

geniĢletmesi ve kamu ile özel sektörün birarada hizmet vermesi beklenen yeni 

sistemi, ne oranda benimsedikleri belirlenmeye çalıĢılmıĢtır (Fuchs 2009; Ginsburg 

2009; Keyhani ve ark. 2009; Relman 2009). Keyahni ve ark. (2009) tarafından 4936 

hekim ile yapılan çalıĢmada, anket yöntemi ile hekimlerin görüĢleri sorulmuĢtur. 

Primer bakım hekimleri, dahili tıp bilimleri uzmanları, cerrahi tıp bilimleri 

uzmanları ve diğer olarak dört gruba ayrılan hekimlere; sağlık hizmetlerinin 

yalnızca özel sağlık sigortaları tarafından finanse edilmeleri, yalnızca kamu sağlık 

sigortaları tarafından finanse edilmeleri ve kamu-özel karma sistem tarafından 

finanse edilmeleri seçenekleri sunulmuĢtur. Hekimlerin %62,9‟u kamu-özel 

sigorta finansmanının bir arada bulunduğu sistemden yana görüĢ belirtmiĢlerdir. 

Bir baĢka makalede Luft (2009), sistemde yapılacak değiĢikliklerle ve kamunun 

sağlık finansmanına müdahalesiyle, hekimlerin daha bağımsız karar 

alabileceklerine ve daha fazla sorumluluk üstleneceklerine iĢaret etmektedir. 

ABD‟de geçmiĢ yıllarda yapılan çalıĢmalarda da hekimlerin yoksul 

insanlara sağlık hizmeti sunabilmek için, kamunun sağlık sistemine müdahalesini 

onayladıkları belirtilmektedir (Antiel ve ark. 2009; Relman 2009). 

Antiel ve arkadaĢlarının (2009) yaptığı baĢka bir çalıĢmada, hekimler, 

“Toplumsal sağlık politikası baĢlıklarında hekim olarak sorumluluğum vardır” 

ifadesine %78 oranında; “Her hekim profesyonel olarak sigortalıların ve eksik 

sigortalıların tıbbi bakımlarından sorumludur” ifadesine %73 oranında ve “Pahalı 

ilaç ve tedavi prosedürlerine ulaĢamayanlara temel sağlık hizmeti sağlayacaksa, 

kısıtlı kaynaklarla karĢılıksız hizmet verirdim” ifadesine %67 oranında 

katılmıĢlardır.  

Özelleştirme Uygulamalarının Değişik Ülke Örneklerinde Hekimlere Etkileri 

ÖzelleĢtirme uygulamaları ile birlikte hemen hemen tüm ülkelerde 

hekimlerin çalıĢma koĢullarında ve ücretlerinde önemli değiĢiklikler 

yaĢanmaktadır. Örneğin Ġspanya‟da doktorların çalıĢma saatlerinin uzadığı, hatta 

Mayorka‟daki bir hastanede aralıksız 32 saat çalıĢıldığı belirtilmektedir. Yine 

Portekiz ve Ġspanya‟da hekimlerle bireysel sözleĢmeler yapılan çalıĢma usulüne 
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geçildiğine değinilmektedir (Lister 2008). Almanya ve Fransa‟da çalıĢma saatlerinin 

uzunluğuna ve tedavi maliyetlerinin sınırlandırılmasına karĢı ciddi eylemler 

yapıldığı bilinmektedir (Lister 2008).  

Örneğin Ġngiltere‟de bu anlamda bir değiĢim yaĢanmamakla birlikte, 

burada da pratisyen ve uzman doktorların sundukları hizmetin niteliği ve maliyeti 

sıkı bir denetim altına alınmaktadır (Lister 2008). Ġngiltere‟de hekimleri etkileyen 

bir diğer faktör Avrupa Birliği dıĢından ülkelerine gelen hekim sayısının hızla 

artmasıdır (George ve ark. 2007).  Büyük bölümü Hindistan‟dan gelen hekimlerin 

daha yüksek ücret ve daha iyi çalıĢma koĢulları gibi nedenlerle Ġngiltere‟ye 

gelmesi, buradaki hekimlerin ücretlerini de etkileyecektir.  

Uygulamaların hekimlere dönük bir diğer etkisinin, tüm dünyada hekim 

sayısının hızla artırılması olduğu belirtilmektedir. Neolibrealizmin etkisinin 

artması ve sağlık hizmetlerinde özelleĢtirme uygulamalarının yaygınlaĢtırılmasına 

paralel olarak, tıp fakültelerinin her yerde hızlıca açıldığı vurgulanmaktadır (Akar 

ve ark. 2001; Baskan 2001; Aksakoğlu 2006; Soyer 2009). Aksakoğlu (2006) bu 

düzenlemelerle birlikte tıp eğitiminin niteliğinin de düĢtüğüne iĢaret etmektedir. 

Bu hızla tıp fakültelerinin artması neticesinde, hekimler için yakın zamanda 

istihdam sorunları yaĢanabileceğine değinilmektedir. Artan hekim sayısı ile 

hekimler daha düĢük ücretlerle istihdam edilebileceklerdir. Bugünden 

uygulamaların sonuçta hekim iĢsizliğine yolaçabileceğinden sözedilebilmektedir 

(Akar ve ark. 2001; Binbay 2005; Üçkuyu 2009). 

Önemli sonuçlardan birinin de, hekimlerin hastalarla kurdukları güven 

iliĢkisinin zedelenmesi ve hekim-hasta iliĢkisinin, hizmet sağlayıcı-müĢteri 

iliĢkisine dönüĢmesi olduğu belirtilmektedir. Yapılan ideolojik girdilerin 

neticesinde, hekimler hizmet alanlar tarafından, kendi çıkarlarını öncelikli tutan 

meslek üyeleri olarak görülmektedir (Ağartan 2007; Soyer 2009). 

Rigoli ve Dussault (2003), hekimlerin sendikalardan ziyade meslek 

örgütlerine üye olduklarını belirtmektedirler. Bugün mesleki örgütler 

1970‟lerdeki gibi kamu hizmetlerini önceleyen bir yaklaĢım içerisinde değildirler. 

Ancak buna rağmen kimi ülkelerde meslek örgütleri ile hekimler uygulamalara 

direnç göstermektedirler (Homedes ve Ugalde 2005; Soyer ve ark. 20007). 
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Türkiye’de Özelleştirme Uygulamalarının Hekimlere Etkileri 

Türkiye‟deki uygulamaların sonuçları, ülkemiz hekimlerini de benzer 

Ģekilde etkilemektedir. Örneğin 2005 yılından sonra hekimler ilk kez kamu 

kurumlarında sözleĢmeli olarak istihdam edilmiĢtir (Soyer ve ark. 2007). 

Uygulamalar sonucu hekimlerin iĢ yüklerinin çok arttığı, poliklinik sayılarının 

hızla artırıldığı ve hasta baĢına muayene süresinin yedi dakikaya kadar indiği 

belirtilmektedir.  

Yeterli tıbbi sekreterin olmadığı sağlık kurumlarında tüm iĢlemlerin kayıt 

edilmesi zorunluluğu, hekimleri bir nevi kayıt memurlarına dönüĢtürmektedir. 

Hekimler hasta bakmak yerine, kayıt ve dökümantasyonla vakit geçirmektedirler 

(Soyer ve ark. 2007).  

Hekimleri olumsuz etkileyen bir diğer uygulama performansa göre 

ücretleme sistemidir. Hekimlerin hem artan iĢ yüküne direnmelerini engellemek, 

hem de hastaya müĢteri gözü ile bakmalarını sağlamak amacıyla yürülüğe konan 

bir uygulama olan performans sistemi sonucu, hekimler birbirleri ile rekabet eder 

hale gelmektedirler. Performans sistemi ile birlikte hekimlerin eğitim 

hastanelerinde komplike vakalarla eğitim yapmak yerine, basit ama gelir getiren 

vakalara ve operasyonlara yöneldikleri ifade edilmektedir (Pala 2006; Soyer ve ark. 

2007; Üçkuyu 2009). Hekimlerin, performansa göre ücretleme sistemine iliĢkin 

değerlendirmelerinin incelendiği bir çalıĢmada, hasta sirkülasyonunun çok olduğu 

bölgeler dıĢında çalıĢan hekimlerin bu uygulamalardan memnun olmadıkları 

belirtilmektedir. Uygulamalar neticesinde sağlık hizmetinin niteliğini yükseltmek 

yerine maliyetini düĢürmenin öne çıktığı, sonuçta bu uygulamaların sağlık 

hizmetinin kalitesini olumsuz etkilediği vurgulanmaktadır (Forsberg ve ark. 2001).  

Hekim meslek örgütlerinin etkileri, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 

giderek azalmaktadır (Soyer ve ark. 2007). 

 Son olarak yurt dıĢından hekim ithali projesi yarım kalmıĢ olsa da, 

hekimleri tehdit etmeye devam etmektedir (Soyer ve ark. 2007). 
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2.6.2.2. ÖzelleĢtirme Uygulamalarının Diğer Sağlık ÇalıĢanlarına Etkisi 

Süreçte taĢeronlaĢtırma hızla ilerlemeketdir. Tüm dünyada da, ülkemizde 

de sağlık alanında temizlik, yemek dağıtımı, güvenlik gibi hizmetleri takiben 

görüntüleme merkezleri, diyet hizmetleri, hasta bakım hizmetleri, bilgi iĢlem 

hizmetleri özelleĢtirilmiĢtir (Homedes ve Ugalde 2005; Soyer ve ark. 2007). 

TaĢeronlaĢtırma nedeniyle bu sektörlerde çalıĢanlar 

sendikasızlaĢtırılmakta ve karĢılaĢtıkları kimi hukuksuzluklarda bir araya 

gelmekte zorlanmakta, biraraya gelmeyi baĢardıklarında, bu defa seslerini 

duyurmakta güçlük çekmektedirler (ICEM Düzensiz Ġstihdam ve TaĢeron ĠĢçiliği Haber 

Bülteni 2008). 

Bu statüde çalıĢanların bağlı oldukları Ģirketlerce maaĢları ödenmemekte, 

iĢ kanununa bağlı izin, çalıĢma saatleri vb. kimi hakları imzalanan özel 

sözleĢmelerle gaspedilmektedir. SözleĢmeler sık aralıklarla yenilenerek belirsiz 

süreli sözleĢmeye geçiĢleri engellenmekte, ihaleler sonrası bir önceki dönemden 

kalan maaĢ ve izin alacakları bir sonraki Ģirket tarafından sahiplenilmemektedir 

(ICEM Düzensiz Ġstihdam ve TaĢeron ĠĢçiliği Haber Bülteni; 2008). 

2.6.2.3. ÖzelleĢtirme Uygulamalarının HemĢirelere Etkisi 

HemĢirelerin özelleĢtirme uygulamalarından en olumsuz Ģekilde etkilenen 

meslek grubu olduğu, ancak mesleki özellikleri ile de iliĢkili olarak hekimlere 

göre daha geri planda kaldıkları dile getirilmektedir. Bu bölümde hemĢirelerin 

ABD‟deki süreçte, diğer ülkelerde ve Türkiye‟de uygulamalardan nasıl 

etkilendikleri ile ilgili değerlendirmelere yer verilecektir. 

Tersinden Bir Örnek Olarak ABD’li Hemşirelerin Görüşleri 

ABD‟de yeni sistemle birlikte ileri uygulama hemĢirelerinin birincil 

bakım sunucuları olarak tanımlanması önemli görülmektedir. Topluma odaklı 

multidisipliner ekipler içersinde hemĢireler önemli bir pozisyona gelmektedirler 

(Tidwell 2009).  Amerikan HemĢireler Birliği (ANA), süreci “kamu sağlık planı 

oluĢturma” olarak tarif etmekte ve bu durumun “hastaların sağlık bakımı alma 

olanaklarını artıracağını” dile getirmektedir. Sağlık bakım hizmetlerinin kapsamı 

geniĢletilirken, hemĢirelik personelinin geliĢtirilmesine de önem verileceği 

düĢünülmektedir. 
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Beyaz Saray, Mayıs 2009‟da hemĢirelere özel olarak sistemde meydana 

gelecek değiĢiklikleri açıklamak üzere, “Sağlık Sigorta Reformunda HemĢireler- 

Tüm Amerikalılar Ġçin Ġstikrar ve Güvenlik” baĢlıklı bir rapor yayınlamıĢtır          

(The White House 2009). Ancak buna karĢın kimi hemĢirelik örgütü temsilcileri, 

süreç ilerlemekte iken pek çok meslek grubunun ve meslek örgütünün görüĢleri 

alınırken, hemĢirelerin görüĢlerinin sorulmadığından Ģikayetçi olmaktadırlar 

(Green Bay 2009). 

Toplumu kapsayan kamusal sistemin neden gerekli olduğunu topluma en 

iyi kendilerinin anlatabileceğini söyleyen ANA BaĢkanı Rebecca M. Patton: 

“HemĢireler olarak bizler, her gün ülkemizin kusurlu sağlık sisteminin yürek 

burkan sonuçlarını görmekteyiz. Biz hemĢireler hastaları, ihtiyaçları olan bakıma 

eriĢemedikleri, bedelini karĢılayamadıkları durumlarda görüyoruz. Biz, 

hastalarımız sağlık sigortalarının kendileri için gerekli iĢlemi kapsamadığını veya 

ödemeyi reddettiğini öğrendikleri anlarda onların ellerini tutuyoruz. Ve biz bu 

sistemin insani olarak neye mal olduğunu gün be gün, hastalarımızın ve onların 

yakınlarının gözlerinde görüyoruz” demektedir (Green Bay 2009). 

Özelleştirme Uygulamalarının Değişik Ülke Örneklerinde Hemşirelere Etkileri 

Genel değerlendirmelerden biri, ülkelerde sağlık reformu, sağlık bakım 

reformu, özelleĢtirme adlarıyla uygulamaya konan politikaların, hemĢirelerle 

tartıĢılmadan hayata geçirildiğidir (Salvage 1985; Guevera ve Mandidas 2004). En çok da 

bu nedenle, uygulamaların hemĢirelik pratiğini nasıl etkilediğini belirlemek son 

derece önemli görülmektedir (Guevera ve Mendidas 2004). 

Corey Lisle ve arkadaĢları (1999) tarafından hazırlanan ġekil 2-4‟te, 

sürecin özellikle hemĢire insangücü üzerindeki etkilerine yer verilmektedir. 
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ġekil 2-3: “Sağlıkta özelleĢtirmelerin hemĢire insangücü üzerindeki etkileri” - Corey 

Lisle ve ark.  (1999)’dan  

ġekilde, sağlık hizmetlerinin özelleĢtirilmesi doğrultusunda hayata 

geçirilen yasal düzenlemelerin ve kar odaklı uygulamaların, hemĢirelerin çalıĢma 

koĢullarına doğrudan etkileri olduğu ve sonuçta da kimi olumsuz çıktılara yol 

açtığı görülmektedir. Bu olumsuz çıktılar sonrası çalıĢanların motivasyonlarının 

yeniden sağlanması ve özelleĢtirmelere uyum göstermeleri için kimi çalıĢmalar da 

yapılmaktadır (Maynard 2005; Fritzen 2007). 

Uygulamaların hemĢirelere dönük etkileri üzerine, farklı ülke 

deneyimlerine iliĢkin araĢtırmalar yapılmıĢtır. Kolombiya, Çin Nijerya, Uganda, 

Tanzanya ve Filipinler‟i ele alan bir çalıĢmada, ülkelerde sağlık çalıĢanları ve 

hemĢirelerin farklı farklı etkilendiği belirtilmektedir. Pek çok ülkede performansa 

dayalı ücretleme sistemi ile kurumların etkinliği artırılmak istenmiĢtir. Ancak bu 

durum, hastaların ve hizmet alanların daha çok ödeme yapması anlamına 

gelmiĢtir. ÇalıĢmalarda, Filipinler ve Tanzanya gibi ülkelerde çalıĢanların 

uygulamalar sonucu hüsrana uğradıkları rapor edilmektedir (Blas 2004; Fritzen 2007). 

Diğer meslek gruplarına oranla, daha düĢük maaĢlar alındığı ve maaĢların iyi bir 

yaĢam kalitesi için gerekli olanın altında olduğu vurgulanmakatdır. 

Klinik hemĢireleri baz alan bir diğer çalıĢmada, hemĢirelerin uygulamalara 

iliĢkin görüĢlerinin yeterince değerlendirilmediği vurgulanmaktadır (Wynne 2003). 
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Oysaki hemĢirelerin bu yapısal değiĢiklikleri nasıl algıladıklarını belirlemek, 

reformların klinik ortamda ve hemĢirelik hizmetlerinde nasıl bir etki 

oluĢturacağını anlamada önemlidir.  

Ġsveç‟te hemĢirelerin de dahil olduğu bir grupla yapılan kalitatif bir 

çalıĢmada, özelleĢtirme ile birlikte hasta sayısının arttığı, hemĢire sayısının 

azaldığı ve iĢ yükünün arttığı vurgulanmaktadır. Ayrıca çalıĢanların 

geleceklerinden endiĢe ettikleri belirtilmektedir (Engström and Axelsson 2010). 

HemĢire sayısının azaldığı, baĢka çalıĢmalarda da vurgulanmaktadır                

(Kolehmainen-Aitken 2004; Homedes ve Ugalde 2005). Ülkelerin hemen hepsinde 

ücretlerin düĢmesi ve iĢ yükünün artmasına vurgu yapılmaktadır                             

(Vujicic and Zurn 2006).  

Hekimlerde olduğu gibi hemĢireler de dökümantasyon ve kayıtla geçen 

zamanlarının çok fazla arttığına dikkat çekmektedirler. ÇalıĢmalarda hemĢirelerin 

dokümantasyon ve kayıt için harcadıkları zamanı, bakıma ayıramadıklarından 

Ģikayetçi oldukları vurgulanmaktadır (Engström ve Axelsson 2010).  

Segall (2000), geliĢmekte olan ülkelerde özelleĢtirme uygulamaları ile 

birlikte maaĢların düĢtüğünü vurgulamakta, ancak para dıĢındaki sorunlara da 

iĢaret etmektedir. Özellikle toplum sağlığında çalıĢanların demoralizasyonunun 

altını çizmekte ve hizmet sunmaya çalıĢtıkları koĢulların güçlüklerini 

anlatabilecekleri kimseyi bulamadıklarına değinmektedir.  

Kingma (2007), neoliberalizmin etkisini sağlık hizmetlerinde 

göstermesiyle birlikte hemĢireler için ortaya çıkan bir diğer önemli olgunun göç 

olduğunu belirtmektedir. HemĢirelerin az geliĢmiĢ veya geliĢmemiĢ ülkelerden, 

geliĢmiĢ ülkelere doğru kaydığına iĢaret etmektedir.   

Guevera ve Mendidas‟ın yaptığı kalitatif bir çalıĢmada, özelleĢtirme 

uygulamalarının hayata geçirildiği beĢ ülkeden hemĢirelerle görüĢülmüĢtür. 

ÇalıĢmada reformların sonucunda az kiĢi ile daha çok iĢ yapmak gerektiği, 

dökümantasyon iĢlerinin hemĢirelerin çok fazla vaktini aldığı, direk hasta 

bakımına ayrılan sürenin azaldığı, yönetsel görevlerin arttığı, hemĢirelerin 

teknolojik bilgiye taleplerinin arttığı ve eski ismi ile hastaların, yeni ismi ile 

müĢterilerin daha bilgili, eğitimli ve talepkar oldukları ifade edilmektedir.  
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Aynı çalıĢmada hemĢirelerin iĢ memnuniyetsizliklerinin arttığı, ağır 

çalıĢma koĢulları altında stresin arttığı, kurumlar arası hemĢire geçiĢlerinin arttığı, 

hemĢirelere esnek çalıĢmanın dayatıldığı belirtilmektedir. 

Türkiye’de Uygulamaların Hemşireler Üzerindeki Etkileri 

Ülkemizde hemĢirelerin uygulamalardan nasıl etkilendiğine dair 

literatürde yapılan bir çalıĢma bulunamamıĢtır. Ancak yapılan değerlendirmelerde 

vurgulanan kimi baĢlıklara değinmek gerekmektedir.  

Kamuda kadrolu olarak istihdam edilen hemĢireler bu statüde çalıĢmaya 

devam ederken, yeni iĢe baĢlayanlar sözleĢmeli statüde iĢe alınmıĢlardır. TaĢeron 

Ģirketlere bağlı olarak hemĢire istihdamının, bir diğer önemli sorun olduğu göze 

çarpmaktadır.  

Yoğun bakımlarda bebek ölümlerinin araĢtırıldığı bir çalıĢmada bulunan 

sonuçlardan biri, hemĢire personelin devir hızının yüksek bulunmasıdır. Hafta 

sonu ve gece, hemĢire baĢına düĢen hasta sayısının ayrıca arttığı belirtilmektedir 

(Soyer ve ark. 2007). 

Birinci basamağa getirilen Aile hekimliği sisteminde hemĢirelere de aile 

sağlığı elemanı rolü verilmiĢtir (Akağ 2009). Aile Hekimliği Sisteminde çalıĢanlar, 

sistemin ekip anlayıĢını yok ettiğini ve toplum sağlığı merkezlerinde çalıĢanlara 

göre daha düĢük ücret aldıklarını ifade etmektedirler.  

Yalnız ücret açısından değil, aile hekiminin yanında çalıĢacak 

hemĢirelerin görevleri açısından da belirsizlikler bulunmaktadır. Nitekim ilgili 

yönetmelikte aile sağlığı elemanının görevleri sıralanmıĢ ve en son “hekimin 

verdiği her iĢi yapar” ifadesi eklenmiĢtir. Buna paralel olarak HemĢirelik 

Kanunu‟nda yapılan değiĢiklikle de hemĢirelerin aile hekimlerinin yanında aile 

sağlığı elemanı olarak çalıĢmaları, kanun nezdinde ifade edilmiĢtir (Ülker 2009; 

HemĢirelik Kanunu 2007). 

Ülkemizde hemĢirelerin bu uygulamaları nasıl algıladığı yahut nasıl 

değerlendirdiğine iliĢkin verilerin sunulduğu bir çalıĢmaya rastlanmamıĢtır. THD 

dönem dönem bu baĢlıkta hemĢirelere yansıyan olumsuz faktörlere iĢaret 

etmektedir (Ülker 2009). Ancak bu çalıĢma yapılmakta iken özellikle hemĢire 



 81 

grubun özelleĢtirmelere yaklaĢımını, algılarını değerlendiren ülkemizde yapılmıĢ 

herhangi bir çalıĢma sonucuna ulaĢılamamıĢ, bazı ulusalararası çalıĢmalardan 

yararlanılmıĢtır.  
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. ARAġTIRMANIN AMACI  

AraĢtırmanın ana amacı, meslek örgütlerine üye olan ve kamu 

hastanelerinde çalıĢan hemĢirelerin özelleĢtirme uygulamalarına iliĢkin algılarını 

belirlemektir. Ayrıca bu çalıĢma ile hemĢirelerin özelleĢtirmelere iliĢkin algılarını 

belirlemek üzere bir ölçek geliĢtirme çalıĢması yürütülmüĢtür. 

3.2. ARAġTIRMANIN TĠPĠ 

Bu çalıĢma, hemĢirelerin özelleĢtirme uygulamalarına iliĢkin algılarını 

belirlemek üzere tanımlayıcı; hemĢirelerin özelleĢtirme uygulamalarına iliĢkin 

algıları ile bazı sosyo-demografik ve kiĢisel özellikleri arasında iliĢki olup 

olmadığını belirlemek üzere karĢılaĢtırmalı, HemĢirelerin ÖzelleĢtirmelere 

ĠliĢkin Algı Ölçeğini geliĢtirmek üzere metodolojik  nitelikte bir araĢtırmadır.  

3.3.  ARAġTIRMA SORULARI 

AraĢtırma amacına uygun olarak aĢağıda verilen araĢtırma sorularına yanıt 

aranmıĢtır: 

1) HemĢirelerin ÖzelleĢtirmelere ĠliĢkin Algı Ölçeği geçerli ve güvenilir 

midir? 

2) HemĢirelerin, özelleĢtirme uygulamalarına iliĢkin algıları nasıldır? 

3) HemĢirelerin, genel anlamda özelleĢtirme uygulamalarına iliĢkin 

algıları nasıldır? 

4) HemĢirelerin, sağlık hizmetlerinde özelleĢtirme uygulamalarına iliĢkin 

algıları nasıldır? 

5) HemĢirelerin, özelleĢtirme uygulamalarının hemĢireliğe etkilerine 

iliĢkin algıları nasıldır? 

6) HemĢirelerin, özelleĢtirme uygulamalarına iliĢkin algılarını etkileyen 

kiĢisel/örgütsel faktörler nelerdir? 

a) HemĢirelerin özelleĢtirme uygulamalarına iliĢkin algıları, üye 

oldukları mesleki örgüte bağlı olarak değiĢmekte midir? 
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b) HemĢirelerin özelleĢtirme uygulamalarına iliĢkin algıları, iĢle 

ilgili bağımsız değiĢkenlere (kurum, pozisyon, deneyim, statü) 

bağlı olarak değiĢmekte midir? 

c) HemĢirelerin özelleĢtirme uygulamalarına iliĢkin algıları, 

kiĢisel bağımsız değiĢkenlere (yaĢ, eğitim, medeni durum, 

çocuk sayısı, gelir) bağlı olarak değiĢmekte midir?  

d) HemĢirelerin özelleĢtirme uygulamalarına iliĢkin algıları, bir 

sendikaya üye olma durumlarına ve üye oldukları sendikaya 

bağlı olarak değiĢmekte midir?  

3.4.    EVREN VE ÖRNEKLEM SEÇĠMĠ  

AraĢtırmanın evrenini, meslek örgütlerine üye olup, Ġstanbul ilindeki 

Sağlık Bakanlığı (SB) ve üniversite hastanelerinde çalıĢan hemĢireler 

oluĢturmaktadır.  

Örneklem sayısını belirlemek için, öncelikle hemĢirelik alanında faaliyet 

yürüten hemĢirelik derneklerine ulaĢılmıĢtır. Dernek yönetimlerine üyelerinin 

araĢtırmaya katılması yönünde izin almak üzere yazı ile baĢvurulmuĢtur. Bu 

derneklerin altısından kabul yanıtı alınmıĢtır. Kabul yanıtı veren derneklerden 

ikisi üye listelerini beklenen süre içerisinde hazır edemediği için araĢtırma 

dıĢında bırakılmıĢtır. AraĢtırma evrenini oluĢturan dört derneğin üye sayısı 

toplam 973 kiĢidir.  

AraĢtırmada örneklem seçimine gidilmeden izin alınan dört derneğin tüm 

üyelerine (973) ulaĢılması hedeflenmiĢtir. Toplam 973 kiĢi için anket formları 

zarflanmıĢ; üzerlerine alıcıların isimleri ve adresleri yazılmıĢ ve çalıĢtıkları 

kurumlara gidilerek elden dağıtılmıĢtır. HemĢirelerin 267‟sine taĢınma, hastalık, 

gebelik, iĢten ayrılma, tayin, gibi nedenlerle ulaĢılamamıĢtır. Toplam 706 kiĢiye 

zarflanmıĢ ve üzerinde isim ve adres yazılmıĢ anketler elden verilmiĢ, bir hafta 

sonra yine çalıĢtıkları kurumlara gidilerek elden teslim alınmıĢtır. AraĢtırma 

uygun Ģekilde geri dönen 460 anket üzerinde yürütülmüĢtür. Anketlerin geri 

dönüĢ oranı %65,2 olarak belirlenmiĢtir. Literatürde yer alan ve geçerlik, 

güvenirlik analizleri için  ölçek madde sayısının 5-10 kat üzerinde bir 

örneklemle çalıĢılması koĢulu (Yurdugül 2005b) sağlanmıĢtır. 
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ÇalıĢmada analizlerin yapıldığı 460 ankete, pilot çalıĢma için ulaĢılan 30 

kiĢi ve test tekrar test analizinde ulaĢılan 42 kiĢi dahil edilmemiĢtir. 

3.5. ARAġTIRMANIN YAPILDIĞI YER VE ÖZELLĠKLERĠ   

AraĢtırma Ġstanbul ilinde, araĢtırmaya üyelerinin katılmasına onay veren 

ve üye listelerini araĢtırmacıya ileten dört derneğin üyelerinin çalıĢtığı toplam 

23 kurumda çalıĢan hemĢirelerle gerçekleĢtirilmiĢtir. HemĢirelerin çalıĢtığı 

hastanelerden on dördü (14) SB; altısı (6) SSK‟dan SB‟ye devrolan hastane ve 

üçü (3) üniversite hastanesidir.   

3.6. VERĠ TOPLAMA ARAÇLARI  

 KiĢisel Özellikler Bilgi Formu 

 HemĢirelerin ÖzelleĢtirmelere ĠliĢkin Algı Ölçeği (HÖĠAÖ) 

3.6.1. KiĢisel Özellikler Bilgi Formu 

Bilgi formunda, araĢtırmacı tarafından literatürden yararlanılarak  ve 

araĢtırmanın amacı dikkate alınarak belirlenen altı adet açık uçlu, yedi adet kapalı 

uçlu olmak üzere, toplam 13 soruya yer verilmiĢtir (Homedes ve Ugalde 2005a, Rigoli 

ve Dussault 2005). 

Bilgi formunda; katılımcıların çalıĢtığı kuruma, sosyo-ekonomik ve 

demografik özelliklerine, üye oldukları mesleki organizasyon/organizasyonlara, 

sendikal organizasyona üye olma durumlarına ve  çalıĢtıkları statüye iliĢkin 

sorular yer almaktadır (Ek.2). 

3.6.2. HemĢirelerin ÖzelleĢtirmelere ĠliĢkin Algı Ölçeği 

Genel özelleĢtirme, sağlıkta özelleĢtirme ve özelleĢtirmelerin 

hemĢireliğe etkisi olarak üç alt boyutta tasarlanmıĢ olan taslak ölçekte (Ek.3); 1-

14 arasında yer alan ifadeler kamu iĢletmeleri ve kamu hizmetlerinin 

özelleĢtirilmesi ile ilgili; 15-34 arasındaki ifadeler, kamu sağlık hizmetlerinin 

özelleĢtirilmesi ile ilgili ve 35-56 arasındaki ifadeler ise özelleĢtirilmelerin 

hemĢireliğe etkisi ile ilgili maddelerden oluĢturulmuĢtur. Her bir bölümde 

ifadeler geniĢ zaman kipinde yazılmıĢ ve katılımcılara ifadelere katılma 

dereceleri sorulmuĢtur. Buna göre  “kesinlikle katılıyorum” 5 puan, 

“katılıyorum” 4 puan, “fikrim yok” 3 puan, “katılmıyorum” 2 puan, “kesinlikle 
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katılmıyorum” 1 puan olarak puanlanmıĢtır. Maddelerde, tüm alt boyutlarda ve 

ölçeğin bütününde algı puan ortalamalarının yükselmesi, katılımcıların 

özelleĢtirmeleri olumlu algıladıkları, algı puan ortalamalarının düĢmesi ise, 

katılımcıların özelleĢtirmeleri olumsuz algıladıkları yönünde değerlendirilmiĢtir.  

Taslak ölçekte; 5, 10, 11, 12, 13, 14, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 44, 

49, 52, 55, 56 numaralı maddeler olumsuz ifadeler olup, ters yönde 

değerlendirilmiĢ ve puanlamalar da buna göre yapılmıĢtır. 

Ölçek geliĢtirme çalıĢmaları sırasında literartürde beliritildiği gibi ilk 

etapta madde havuzu oluĢturulmuĢtur. Madde havuzunun oluĢturulduğu 

süreçten itibaren ölçek üç alt boyutta tasarlanmıĢ ve bütün geçerlik güvenirlik 

analizleri de bu yapı gözetilerek yapılmıĢtır. Kapsam geçerliği uzman 

görüĢlerine dayanılarak üç alt boyutta ve ölçeğin bütünü için hesaplanmıĢ ve 

uygun görülmeyen maddeler çıkarılmıĢ, 30 kiĢilik bir grup ile pilot uygulama 

yapılmıĢ ve 42 kiĢi ile de ölçeğin zamana göre geçerliğini test etmek üzere test 

tekrar test analizleri yapılmıĢtır. 

Taslak ölçeğe son hali verildiktan sonra katılımcılara uygulanmıĢ ve 

takiben 56 maddeli ölçekte madde-toplam puan korelasyonları 

değerlendirilmiĢtir. Madde-toplam puan korelasyon katsayısı 0,35‟in altında 

olan 7 madde ölçekten çıkarılmıĢ, analiz sonucunda ölçeğin madde sayısı 49‟a 

düĢmüĢtür. Yapı geçerliği analizi Doğrulayıcı Faktör Analizi Kullanılarak 

hesaplanmıĢ (DFA) ve bu aĢamada da taslak ölçekten madde yükü 0,40‟ın 

altında olan 12 madde çıkarılmıĢtır. Cronbach Alfa analizi yapılarak ölçeğin iç 

tutarlık anlizi gerçekleĢtirilmiĢtir.  

Geçerlik güvenirlik analizleri sonucu 37 maddelik “HemĢirelerin 

ÖzelleĢtirmelere ĠliĢkin Algı Ölçeği”nin alt boyutları, alt boyutlarda kalan 

madde sayıları ve maddelerden alınacak puanlar Tablo 3-1‟deki gibidir. 
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Tablo 3-1: HemĢirelerin özelleĢtirmelere iliĢkin algı ölçeği, alt boyutları ve puanları 

*Parantez içindeki ilk numara maddenin taslak ölçekteki numarası, ikinci numara ise son ölçekteki 

numarasıdır. 

**Kalın punto ile yazılanlar, negatif maddelerdir. 

Puan hesaplamalarında ham puan hesaplaması tercih edilmemiĢ, ölçek 

hem alt boyutlarda hem de bütününde 1-5 puan arasında ortalama puanlara göre 

değerlendirilmiĢtir.  

3.7. VERĠLERĠN TOPLANMASI  

AraĢtırma Ekim 2008 – ġubat 2009 tarihleri arasında uygulanmıĢtır. 

Anketlerin üyelerine uygulanmasına onay veren dört derneğin üçünden üye 

listeleri temin edilmiĢtir. THD Ġstanbul ġubesi‟nin hazır üye listeleri 

bulunmadığından, öncelikle on sekiz klasör üye dosyası taranarak üye listesi 

hazırlanmıĢtır. Tüm derneklerin üye listeleri temin edildikten sonra listeler 

tekrar incelenmiĢ, farklı derneklere üye olup aynı kurumda çalıĢan isimler 

biraraya getirildikten sonra, anketler tek tek zarflanmıĢtır. Zarfların üzerinde 

kiĢilerin ad ve soyadları, üye oldukları dernek ve çalıĢtıkları kurum bilgilerine 

yer verilmiĢtir.  

Hazırlanan zarflar, kiĢilerin iĢ yeri adreslerine gidilerek araĢtırmacı 

tarafından araĢtırmanın amacı açıklandıktan sonra çalıĢmaya katılmaya kabul 

edenlere elden teslim edilmiĢ ve bir hafta sonra tekrar çalıĢtıkları kurumlara 

HÖİAÖ Alt 
Boyutları 

Taslak Madde Numaraları – 
Yeni Madde Numaraları*  

Madde 
Sayısı 

Minimum 
Puan 

Maksimum 
Puan 

Genel Özelleştirme (1)-1, (3)-2,(4)-3,(6)-4,          
(8)-5,(9)-6,(10)-7,(13)-8** 

8 1 5 

Sağlık 
Hizmetlerinde 
 Özelleştirme 

(15)-9,(16)-10,(17)-11,(18)-
12, (20)-13, (21)-14, (22)-15, 
(23)-16,(24)-17,(25)-18,(27)-
19, (28)-20, (31)-21, (33)-22 

14 1 5 

Özelleştirmelerin  
Hemşirelere Etkisi 

(35)-23, (36)-24, (37)-25, 
(41)-26,( 42)-27, (43)-
28,(44)-29, (45)-30, (46)-31, 
(47)-32,(48)-33, (50)-34, 
(51)-35,(53)-36,(54)-37 

15 1 5 

Toplam 1den 37'ye kadar 37 1 5 
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gidilerek  kiĢilerden toplanmıĢtır. Bu iĢlem listelenen katılımcı adaylarının 

tümüne ulaĢıncaya dek sürdürülmüĢtür.   

3.8. VERĠLERĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

  Elde edilen veriler SPSS 10.0 (Statistical Package of Social Science) 

paket programı kullanılarak istatistiksel olarak analiz edilmiĢtir. Ayrıca 

doğrulayıcı faktör analizi için LĠSREL 8.7 programı kullanılmıĢtır. Tablo 3-2‟de 

verilerin değerlendirilmesinde kullanılan yöntemler görülmektedir (Yurdugül 2005a; 

Ural ve Kılıç 2005; Akgül 2005; Aksakoğlu 2006).  

Tablo 3-2: Verilerin değerlendirilmesinde kullanılan istatistiksel yöntemler 

 

İncelenen Özellik İstatistiksel Yöntemler 

Taslak Ölçeğin Kapsam Geçerliği Lawshe tekniği ile KGO ve 

KGĠ hesaplama 

Taslak Ölçeğin test- tekrar test ve uyumluluk analizi Bağımlı gruplarda t-testi 

Pearson momentler çarpımı 

korelasyon analizi 

Taslak Ölçeğin Yapı Geçerliği Doğrulayıcı Faktör Analizi 

Taslak Ölçek ve altboyutları için madde toplam puan 

analizi 

Pearson momentler çarpımı 

korelasyon analizi 

Ölçeğin ve alt boyutların iç tutarlılığı Cronbach alfa katsayısı 

Sosyo-ekonomik ve demografik özellikler Sayı, yüzde, ortalama 

Sendikal ve  mesleki örgütlere üyelik durumu Sayı yüzde 

 

HemĢirelerin özelleĢtirmelere iliĢkin algı ölçeği madde 

puan ortalamalarının, bağımsız değiĢkenlerle 

karĢılaĢtırılması 

Tek yönlü varyans analizi 

Kruskal-Wallis 

t Testi 

Mann Whitney U Testi 

Tukey HSD Testi 

 

 



 88 

AraĢtırma sorularına yanıt bulmak için araĢtırmanın bağımlı ve 

bağımsız değiĢkenleri aĢağıdaki gibidir. 

3.8.1. Bağımlı DeğiĢkenler; 

 HemĢirelerin genel özelleĢtirme alt boyutundaki algı puan 

ortalamaları. 

 HemĢirelerin sağlıkta özelleĢtirme alt boyutundaki algı puan 

ortalamaları. 

 HemĢirelerin özelleĢtirmelerin hemĢireliğe etkisi alt boyutundaki 

algı puan ortalamaları. 

 HemĢirelerin ölçeğin bütünündeki algı puan ortalamaları. 

3.8.2. Bağımsız DeğiĢkenler 

 ÇalıĢılan kurum   Pozisyon 

 Deneyim    Ġstihdam Biçimi 

 YaĢ     Eğitim durumu 

 Medeni durum    Çocuk sayısı 

 Aylık gelir    Sendikaya üye olma durumu 

 Üye olunan sendika   Üye olunan mesleki örgüt 

3.9. ARAġTIRMANIN SINIRLILIKLARI  

 AraĢtırma dört meslek örgütüne üye, Ġstanbul ilinde yer alan kamu 

hastanelerinde çalıĢan hemĢirelerden oluĢturulan örneklemi ile sınırlıdır. 

 AraĢtırma bulguları, ölçek maddeleri ile sınırlıdır. 

 AraĢtırma bulguları ve geçerlik güvenirlik analizleri, ulaĢılabilen 

katılımcı sayısının azlığı nedeniyle aynı gruptan elde edilen verilerin analizi ile 

elde edilmiĢtir. 

3.10. ARAġTIRMANIN GÜÇLÜKLERĠ 

 ÖzelleĢtirme konusunun hassasiyeti nedeniyle bazı birimlerde 

hemĢireler anketi “politik” nitelikte olduğunu ifade ederek yanıtlamamıĢlardır. 

 AraĢtırma konusunun hassasiyeti nedeniyle ilgili araĢtırmaya 

baĢlamak için gerekli izin yazılarına yanıtlar, planlanandan daha uzun bir sürede 

alınabilmiĢtir.  
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 Birden fazla derneğe üye olan kiĢiler nedeniyle örneklem sayısının 

netleĢtirilmesinde güçlük yaĢanmıĢtır. 

3.11. ETĠK KONULAR 

AraĢtırmaya baĢlamadan önce;  

 Ġstanbul Üniversitesi‟ne bağlı iki Tıp Fakültesi‟nin etik kurullarına 

baĢvurularak etik  onay alınmıĢtır (Ek.4-5). 

 Ġlgili meslek örgütlerine yazı ile baĢvurulmuĢ ve çalıĢmanın 

üyelerine uygulanmasını kabul eden dört derneğin üçünden yazılı, birinden sözlü 

olarak izin alınmıĢ ve dört derneğin üye listeleri ve bilgilerine ulaĢılmıĢtır.  

AraĢtırma verilerinin toplanması süresince; 

 Veri toplama aracına  bilgilendirilmiĢ onam formu eklenmiĢ        

(Ek.6), kiĢilerin ad ve soyadlarına  göre hazırlanan özel zarflar, iĢ yeri 

adreslerinde kendilerine araĢtırmacı tarafından bizzat ulaĢtırılmıĢ ve araĢtırmanın 

amacı açıklandıktan sonra çalıĢmaya katılmayı kabul edenlere verilmiĢtir. 

AraĢtırma sonunda; 

 Mesleki derneklerden bazıları araĢtırmaya izin verirken sonuçların 

kendilerine ulaĢtırılmasını talep etmiĢlerdir. ÇalıĢmanın sonunda araĢtırma 

sonuçları bu derneklerle paylaĢılacaktır. 
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4. BULGULAR 

AraĢtırmaya ait bulgular dört baĢlık altında toplanmaktadır: 

1. Ölçek geliĢtirme çalıĢmasına iliĢkin bulgular. 

2. Katılımcıların sosyoekonomik ve demografik özelliklerine ait bulgular. 

3.HemĢirelerin özelleĢtirme uygulamalarına iliĢkin algılarını gösterir 

bulgular. 

4. HemĢirelerin ÖzelleĢtirmelere ĠliĢkin Algı Ölçeği ve alt boyut puan 

ortalamaları ile bağımsız değiĢkenlerin karĢılaĢtırılmasına iliĢkin bulgular. 

4.1.  ÖLÇEK GELĠġTĠRME ÇALIġMASINA ĠLĠġKĠN 

BULGULAR 

AraĢtırmada ölçek geliĢtirme çalıĢmasında izlenmesi gereken aĢağıdaki 

adımlar yerine getirilmiĢtir: 

 Literatür bilgisi doğrultusunda madde havuzunun oluĢturulması 

 OluĢturulan madde havuzunun kapsam geçerliği, dil ve ifade uygunluğu, 

likert dereceleme tipi açısından uzman görüĢüne sunulması 

 Ġfadelerin anlaĢılırlığının değerlendirilmesi için örneklem grubuna benzer 

grup üzerinde pilot çalıĢma yapılması 

 Maddeler arasındaki uyumluluğun değerlendirilmesi için test tekrar test ve 

korelasyon analizlerinin yapılması 

 Güvenirlik çalıĢması için madde toplam puan analizlerinin yapılması 

 Yapı geçerliğini değerlendirmek üzere faktör analizi yapılması 

 Güvenirlik çalıĢması için madde toplam puan analizlerinin  tekrarlanması 

 Güvenirlik analizi için Cronbach alfa katsayısının belirlenmesi 

4.1.1. Madde Havuzunun Literatür Bilgisi EĢliğinde OluĢturulması 

HemĢirelerin ÖzelleĢtirmelere ĠliĢkin Algı Ölçeği‟nin madde havuzu ve alt 

boyutları oluĢturulurken özellikle Latin Amerika‟da gerçekleĢtirilen sağlıkta 

özelleĢtirme uygulamalarının çalıĢanlara ve sağlık hizmetlerine etkilerine ve 

sağlık çalıĢanlarının sürece gösterdikleri dirence yer veren çalıĢmalardan 

yararlanılmıĢtır (Guevera ve Mendidas 2002; Homedes ve Ugalde 2005a; Homedes ve Ugalde 
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2005b).  Madde havuzu oluĢturulurken yararlanılan bir diğer kaynak, Corey-Lisle 

ve arkadaĢları (1999) tarafından yapılan, sağlık bakım reformunun hemĢirelere 

etkisini sorgulayan çalıĢmadır. Bu çalıĢmada hemĢirelere yöneltilen sorular ve 

hemĢirelerin yaptıkları yorumlar madde havuzunun oluĢturulmasında dikkate 

alınmıĢtır.  

4.1.2. Kapsam Geçerliği 

Ölçek ve maddeleri üç alt boyuttan oluĢacak Ģekilde tasarlanmıĢtır. 

HemĢirelerin ÖzelleĢtirmelere ĠliĢkin Algı Ölçeği‟nin madde havuzu hemĢirelikte 

yönetim, hastane ve sağlık kuruluĢları yönetimi, halk sağlığı, maliye ve tıp 

alanlarından konu ile ilgili 10 uzmanın görüĢlerine sunulmuĢ (Ek.7) ve 

değerlendirmeleri istenmiĢtir. Uzmanlar maddelerin uygunluğunu madde 

hedeflenen yapıyı ölçüyor-1, madde yapı ile iliĢkili ancak gereksiz-2, madde 

hedeflenen yapıyı ölçmeye uygun değil-3 Ģeklinde kodlamıĢlardır.  Puanlamalar 

Lawshe tekniğine uygun olarak değerlendirilmiĢ ve maddeler için kapsam 

geçerlilik oranları (KGO) ve her bir alt boyut için de Kapsam Geçerlik Ġndeksi 

(KGĠ) hesaplanmıĢtır (Yurdugül 2005). Literatürde belirtildiği üzere 10 uzmandan 

görüĢ alındığı için kapsam geçerlik ölçütü 0,62 olarak belirlenmiĢ (Yurdugül 2005), 

KGO 0,62 den küçük olan 6 madde atılmıĢ ve taslak ölçek toplam 56 maddeden 

oluĢturulmuĢtur  (Ek.4). Taslak ölçeğin alt boyutları için kapsam geçerlik indeksi 

sırasıyla “Genel ÖzelleĢtirme” alt boyutu için 0,88, “Sağlıkta ÖzelleĢtirme” alt 

boyutu  için 0,84 ve “ÖzelleĢtirmelerin HemĢireliğe Etkisi” alt boyutu için 0,96 

olarak bulunmuĢtur. Ölçeğin tümünde kapsam geçerlik indeksi 0,89 olarak 

hesaplanmıĢtır. 

Uzmanlardan ayrıca ölçeğin düzeni, ifadesi, dili, maddelerin amaca uygun 

ve yeterli olma durumu, likert derecelemesi hakkında görüĢ alınmıĢtır. Literatüre 

göre (BaĢ 2006) yedi dereceli likert tipinde  hazırlanan ölçek, uzmanların 

uygulamayı kolaylaĢtıracağı görüĢleri doğrultusunda beĢ dereceli likerte 

dönüĢtürülmüĢtür. Ayrıca dil, ifade ve düzene iliĢkin getirilen öneriler 

doğrultusunda gerekli değiĢiklikler yapılmıĢtır.  
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4.1.3. Pilot Uygulama 

Örneklem grubuyla aynı özellikleri taĢıyan 30 kiĢilik bir hemĢire grubu 

üzerinde, ölçek ifadelerinin anlaĢılırlığını değerlendirmek amacıyla pilot 

uygulama gerçekleĢtirilmiĢ ve kiĢilerden ölçek maddelerinin anlaĢılır olduğuna 

dair geribildirim alınmıĢtır. Tasak ölçeğe tez izleme komitesinin önerileri 

doğrultusunda son Ģekli verilmiĢtir. 

4.1.4. Taslak Ölçeğin Test-Tekrar Test Analizi 

Meslek örgütüne üye hemĢirelerden oluĢan 42 kiĢiye, HemĢirelerin 

ÖzelleĢtirmelere ĠliĢkin Algı Ölçeği taslağı iki hafta arayla uygulanmıĢtır. 

Analizler sonrası taslak ölçeğin ve alt boyutlarının test-tekrar test puan 

ortalamalarının karĢılaĢtırılması ve korelasyonları Tablo 4-1‟de verildiği gibidir. 

Tablo 4-1: HemĢirelerin özelleĢtirmelere iliĢkin algı ölçeği ve alt boyutlarının test-

tekrar test puan ortalamalarının karĢılaĢtırılması ve korelasyonları (N:42). 

Ölçek ve Alt Boyutlar 

Ġlk 

Uygulama 

 SS 

Ġkinci 

Uygulama 

 SS 

t* p r p 

Ölçek (Toplam) 2,24 ± ,49 2,22 ± ,50 1,173 ,248 ,98 ,000 

1.Genel Özelleştirme                            2,70 ± ,44 2,67 ± ,49 1,136 ,262 ,94 ,000 

2.Sağlıkta Özelleştirme  2,01 ± ,60 1,99 ± ,58 ,919 ,364 ,97 ,000 

3.Özelleştirmelerin 

Hemşireliğe Etkisi  
2,20 ± ,51 2,19 ± ,52 ,283 ,779 ,96 ,000 

* Bağımlı gruplarda t testi: serbestlik derecesi = 41   

  

         HemĢirelerin  ÖzelleĢtirmelere ĠliĢkin Algı Ölçeği ve altboyutlarının zamana 

göre değiĢmezliğini değerlendirmek için güvenirlik analizi olarak test ve tekrar 

testten elde edilen puan ortalamaları bağımlı gruplarda t testi ile 

karĢılaĢtırıldığında, 2 hafta ara ile yapılan iki ölçümün puan ortalamaları arasında 

(t=1,173; p=0,248) istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı saptanmıĢtır           

(p>0,05; Tablo 4-1). 

          HemĢirelerin  ÖzelleĢtirmelere ĠliĢkin Algı Ölçeğinin güvenirlik analizi 

olarak ilk ve ikinci uygulamadan elde edilen puanlar arasındaki iliĢki Pearson 

korelasyon analizi ile incelendiğinde; iki hafta ara ile yapılan iki ölçüm puanları 

arasında (r=0,98; p=,000) pozitif yönde, çok güçlü ve istatistiksel olarak ileri 

düzeyde anlamlı bir iliĢki olduğu saptanmıĢtır (p<0,001; Tablo 4-1). 
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4.1.5. Madde Analizi 

HemĢirelerin ÖzelleĢtirmelere ĠliĢkin Algı Ölçeği taslağının ve alt 

boyutlarının güvenirlik analizi için yapılan madde toplam puan korelasyon 

analizleri sonucu elde edilen korelasyon değerleri Tablo 4-2‟de verildiği gibidir.  

Tablo 4-2: Ölçeğin birinci aĢamadaki madde toplam puan korelasyonları (N:460) 

Maddeler (56 Madde) 

Madde-

Toplam Puan 

Korelasyon 

Katsayısı 

r p 

Genel ÖzelleĢtirme 

1. Kamu iĢletmeleri ve kamu hizmetlerinin özelleĢtirilmesi, kamunun ekonomik anlamda 

refahına hizmet eder. 
,62 ,000 

2. Kamu iĢletmelerinde ve kamu hizmetlerinde özelleĢtirmelerin, sadece sanayi sektöründe 

yapılması gerekir. 
,23* ,000 

3.  Kamu iĢletmeleri ve kamu hizmetleri, devlete ekonomik yük getirir. ,59 ,000 

4.  Kamu iĢletmelerinde ve kamu hizmetlerinde, gereğinden fazla insan çalıĢtırılır. ,45 ,000 

5. Kamu iĢletmeleri ve kamu hizmetlerinin özelleĢtirilmesi, ülkenin güvenliğini ve 

bağımsızlığını tehdit eder.** 
,42 ,000 

6. Kamu iĢletmelerine ve kamu hizmetlerine gereğinden fazla yatırım yapılır. ,55 ,000 

7. Kamu iĢletmeleri ve kamu hizmetleri, verimsiz çalıĢtırılır. ,06 ,197 

8. Kamu iĢletmeleri ve kamu hizmetleri, özelleĢtirmeler ile daha verimli çalıĢtırılır. ,65 ,000 

9. Kamu iĢletmelerinde ve kamu hizmetlerinde, özelleĢtirmeler ile daha nitelikli hizmet üretilir. ,65 ,000 

10. Kamu iĢletmelerinin ve kamu hizmetlerinin özelleĢtirilmesi, ülkeyi dıĢa bağımlı kılar. ,44 ,000 

11. Kamu iĢletmeleri ve kamu hizmetleri,  özelleĢtirmelerle yerli sermayeye satılır. ,13 ,004 

12. Kamu iĢletmeleri ve kamu hizmetleri, özelleĢtirmeler ile yabancı sermayeye satılır. ,39 ,000 

13. Kamu iĢletmeleri ve kamu hizmetlerinin özelleĢtirilmesi, yabancı finans kuruluĢları 

tarafından, ülkemiz yönetimlerinden talep edilir.  
,48 ,000 

14. Kamu iĢletmeleri ve kamu hizmetlerinin özelleĢtirilmesi, Avrupa Birliği tarafından 

talep edilir. 
,39 ,000 

Sağlıkta ÖzelleĢtirme 

15. Kamu sağlık kurumlarının özelleĢtirilmesi toplumun yararınadır. ,68 ,000 

16. Kamu sağlık kurumlarında gereğinden fazla insan çalıĢtırılır. ,55 ,000 

17. Kamu sağlık kurumlarına gereğinden fazla yatırım yapılır. ,55 ,000 

18. Kamu sağlık kurumları özelleĢtirilirken, tüm toplum sosyal güvenlik sistemine dahil edilir. ,45 ,000 

19. Kamu sağlık kurumları verimsiz çalıĢtırılır. ,13 ,006 

20. Kamu sağlık kurumlarından sadece üniversiteye ait olanların özelleĢtirilmesi gerekir. ,46 ,000 

21. Kamu sağlık kurumlarının özelleĢtirilmesi sonucu çalıĢan personel sayısı artırılır. ,48 ,000 

22. Kamu sağlık kurumlarının özelleĢtirilmesiyle, sağlık hizmetlerine ulaĢımda eĢitlik sağlanır. ,67 ,000 

23. Kamu sağlık kurumlarının özelleĢtirilmesiyle, sağlık çalıĢanları daha yüksek ücret alır. ,62 ,000 

24. Kamu sağlık kurumlarından sadece sağlık bakanlığına bağlı olanların özelleĢtirilmesi 

gerekir. 
,65 ,000 

25. Kamu sağlık kurumlarının özelleĢtirilmesi ile üretilen sağlık hizmetinin niteliği yükseltilir. ,68 ,000 

26. Kamu sağlık kurumlarının özelleĢtirilmesi ile sağlık personelinin geliri azalır. ,39 ,000 

27. Kamu sağlık kurumlarının özelleĢtirilmesi ile daha fazla insan sağlık hizmetlerinden 

yararlanabilir. 
,62 ,000 

28. Kamu sağlık kurumlarında,  ana hizmet olan sağlık hizmeti dıĢındaki hizmetlerin 

özelleĢtirilmesi gerekir. 
,45 ,000 

29. Kamu sağlık kurumlarının özelleĢtirilmesi ile yoksul insanlar sağlık hizmetlerine 

ulaĢamazlar. 
,38 ,000 

30. Kamu sağlık kurumlarının özelleĢtirilmesi ile ülkenin sağlık harcamaları artar. ,37 ,000 

31. Kamu sağlık kurumlarının özelleĢtirilmesi ile hastaneler daha verimli çalıĢtırılır. ,74 ,000 
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Tablo 4-2’nin Devamı 

32. Kamu sağlık kurumlarının tamamen özel sektöre devredilmemesi gerekir. ,12 ,009 

33. Kamu sağlık kurumlarının özelleĢtirilmesi ile sağlığa ayrılan bütçe artırılır. ,44 ,000 

34. Kamu sağlık kurumlarının özelleĢtirilmesi ile sağlık çalıĢanları, iĢ sağlığı ve güvenliği 

açısından daha riskli ortamlarda çalıĢmak zorunda kalır. 
,44 ,000 

ÖzelleĢtirmelerin HemĢireliğe Etkisi   

35. Kamu sağlık kurumlarının özelleĢtirilmesi ile hemĢirelik iĢinin değeri artırılır. ,69 ,000 

36. Kamu sağlık kurumlarının özelleĢtirilmesi ile üretilen hemĢirelik hizmetinin niteliği yükselir. ,66 ,000 

37. Kamu sağlık kurumlarının özelleĢtirilmesi ile daha fazla hemĢire istihdam edilir. ,57 ,000 

38. Kamu sağlık kurumlarının özelleĢtirilmesi ile hemĢireler aile hekimlerinin yanında 

ücretli olarak çalıĢtırılır. 
,17 ,000 

39. Kamu sağlık kurumlarının özelleĢtirilmesi ile çalıĢma süreleri uzatılır. ,42 ,000 

40. Kamu sağlık hizmetlerinin özelleĢtirilmesi ile hemĢirelik hizmeti üretirken, malzeme 

temininde yaĢanan sıkıntı azalır. 
,38 ,000 

41. Kamu sağlık kurumlarının özelleĢtirilmesi ile hemĢirelerin memuriyete bağlı sosyal 

kazanımları korunur. 
,61 ,000 

42. Kamu sağlık kurumlarının özelleĢtirilmesi hemĢireliğin meslekleĢmesi sürecini olumlu 

etkiler. 
,64 ,000 

43. Kamu sağlık kurumlarının özelleĢtirilmesi ile alanda çalıĢanlar arasında yaĢanan çatıĢmalar 

azaltılır. 
,62 ,000 

44. Kamu sağlık kurumlarının özelleĢtirilmesi ile hemĢireler iĢ güvencesiz çalıĢtırılır. ,58 ,000 

45. Kamu sağlık kurumlarının özelleĢtirilmesi ile hastalar ve hemĢireler daha az karĢı karĢıya 

gelir. 
,54 ,000 

46. Kamu sağlık kurumlarının özelleĢtirilmesi ile özel dal hemĢireliği geliĢtirilir. ,51 ,000 

47. Kamu sağlık kurumlarının özelleĢtirilmesi ile hemĢirelik yönetiminin karar verme yetkisi 

artar. 
,65 ,000 

48. Kamu sağlık kurumlarının özelleĢtirilmesi ile hemĢirelik mesleğinin statüsü yükselir. ,72 ,000 

49. Kamu sağlık kurumlarının özelleĢtirilmesi ile hizmetten yararlananlara müĢteri gözü 

ile bakılır. 
,47 ,000 

50. Kamu sağlık kurumlarının özelleĢtirilmesi ile hemĢireler daha eğitimli olmak zorunda 

bırakılır. 
,43 ,000 

51. Kamu sağlık kurumlarının özelleĢtirilmesi ile hemĢireler daha adil ücretlendirilir. ,72 ,000 

52. Kamu sağlık kurumlarının özelleĢtirilmesi ile hemĢireler çalıĢtıkları birimlerden 

hizmet satın almak durumunda kalırlar. 
,38 ,000 

53. Kamu sağlık kurumlarının özelleĢtirilmesi ile hemĢirelik mesleği daha fazla profesyonelleĢir. ,60 ,000 

54. Kamu sağlık kurumlarının özelleĢtirilmesi, hemĢireliği daha güçlü bir konuma taĢır. ,64 ,000 

55. Kamu sağlık kurumlarının özelleĢtirilmesi, hemĢireliği tedaviye odaklı bir hizmete 

dönüĢtürür. 
,07 ,112 

56. Kamu sağlık kurumlarının özelleĢtirilmesi, hemĢireliğin toplum sağlığına iliĢkin 

rollerinin geri plana itilmesine neden olur. 
,46 ,000 

*Kalın puntolarla yazılan r değerleri 0,35‟in altındaki değerlerdir. 

**Kalın puntolarla yazılan maddeler ters çevrilerek puanlanan maddelerdir. 

Ölçek taslağının güvenirlik çalıĢması için 56 maddenin madde-toplam 

puan korelasyonlarına bakıldığında, 49 maddenin korelasyon güvenirlik 

katsayılarının (Pearson korelasyonu/Pearson Momentler Çarpımı Korelasyonu)  

r=0,37 ile 0,74 arasında, pozitif yönde ve istatistiksel olarak  ileri düzeyde anlamlı 

olduğu saptanmıĢtır (p<0,01). Ġki maddenin (madde 7 ve 55) güvenirlik 

katsayılarının istatistiksel olarak anlamsız (p>0,05), beĢ maddenin de (madde 2, 
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11, 19, 32, 38) anlamlı (p<0,01) olmakla birlikte korelasyon katsayılarının r=0,06 

ile 0,23 arasında ve düĢük düzeyde olduğu saptanmıĢtır  (Tablo 4-2).  

Taslak ölçeğin güvenirliği için yapılan madde analizi sonrasında              

madde-toplam puan korelasyon katsayısı 0,35‟in altında olan 7 madde ölçekten 

çıkarılmıĢ, analiz sonucunda ölçeğin madde sayısı 49‟a düĢmüĢtür.   

4.1.6. Yapı Geçerliği 

HemĢirelerin ÖzelleĢtirmelere ĠliĢkin Algı Ölçeği taslağının yapı geçerliği 

için teorik bilgiye dayalı olarak oluĢturulan alt boyutların uyumunu doğrulamak 

amacıyla doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıĢtır (Tablo 4-3).  

Tablo 4-3: Ölçeğin doğrulayıcı faktör analizi uyumluluk değerleri 

DFA Uyumluluk Değerleri Sonuçlar 

Ki-kare / p değeri 1555,76 /p = 0.00 

(p<.05) 

Serbestlik Derecesi 623 

Ki-kare değeri:serbestlik derecesi 1555,76:623= 

2,50 

RMSEA (Tahminin Ortalama Karekök Hatası) / p 0,057 (p< 0,05) 

SRMR (Standart Temel Ortalama Düzeltmesi Sonucu) 0,048 

CFI (KarĢılaĢtırmalı Uyum Ġndeksi) 0,98 

NNFI (BiçimlendirilmemiĢ Uyum Ġndeksi) 0,98 

GFI (Uyum Ġyiliği Ġndeksi) 0,85 

AGFI (DüzeltilmiĢ Uyum Ġyiliği Ġndeksi) 0,83 

Toplam 49 madde ile yapılan ilk doğrulayıcı faktör analizinde RMSEA, 

AGFI ve GFI uyum değerlerinin istendik düzeyde olmadığı görülmüĢtür. Taslak 

ölçekteki “Genel ÖzelleĢtirme” alt boyutundan 5, 12 ve 14. maddeler, “Sağlıkta 

ÖzelleĢtirme” alt boyutundan 26, 29 ve 30. maddeler, “ÖzelleĢtirmelerin 

HemĢireliğe Etkisi” alt boyutundan da 34, 39, 40, 49, 52 ve 56. maddeler faktör 

yükleri 0,40‟ın altında olduğu için çıkarılmıĢtır. Kalan 37 madde ile doğrulayıcı 

faktör analizi tekrar yapılmıĢtır (ġekil 4-1). Modifikasyon önerileri doğrultusunda 

8. ile 9., 4 ile 16. ve 50. ile 53. maddelerin hata varyansları arasında modifikasyon 

yapıldıktan sonra elde edilen doğrulayıcı faktör analizi sonucunda, uyum 

indeksleri yeterli düzeyde (Tablo 4-3) ve tüm maddelerin kendi boyutu ile olan 

faktor yükleri 0,46 ile 0,82 arasında bulunmuĢtur (ġekil 4-1). 
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ġekil 4-1: HemĢirelerin özelletirmelere iliĢkin algı ölçeği, madde faktör yükleri  
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4.1.7. Alt Boyutların Madde Analizi 

HemĢirelerin ÖzeleĢtirmelere ĠliĢkin Algı Ölçeği Taslağının yapı geçerliği 

analizinden sonra ölçek alt boyutları Tablo 4-4‟deki gibi oluĢturulmuĢtur. 

Tablo 4-4: HemĢirelerin özelleĢtirmelere iliĢkin algı ölçeği alt boyutları  (N: 460) 

       Ölçek ve Alt boyutları 
Madde 

Sayısı 
Maddeler 

A
lt

  
B

o
y
u

tl
a
r 

HÖĠAÖ (Toplam)  37 Tüm maddeler 

1.Genel Özelleştirme                            8 1-1*, 3-2, 4-3, 6-4, 8-5, 9-6, 10-7, 13-8 

2.Sağlıkta Özelleştirme  
14 

15-9, 16-10, 17-11, 18-12, 20-13, 21-14, 22-15, 

23-16, 24-17, 25-18, 27-19, 28-20, 31-21, 33-22 

3.Özelleştirmelerin 

Hemşireleiğe Etkisi  15 

35-23, 36-24, 37-25, 41-26, 42-27, 43-28, 44-29, 

45-30, 46-31, 47-32, 48-33, 50-34, 51-35, 53-36, 

54-37 

*Kalın punto ile yazılanlar, yapı geçerliği analizlerinden sonraki yeni madde numaralarıdır. 

Ölçeğin ve 3 alt boyutunun madde toplam puan korelasyonları                   

Tablo 4-5‟de verilmiĢtir. 

Tablo 4-5: HemĢirelerin özelleĢtirmelere iliĢkin algı ölçeği ve alt boyutlarının ikinci 

aĢamadaki madde-toplam puan korelasyonları (N: 460) 

 

Ölçek Maddeleri (37 madde ile) 
Madde-Toplam 

Korelasyonları 

Madde-Alt 

Boyut 

Korelasyonları 

r p r p 

1. Genel ÖzelleĢtirme                                
1.  Kamu iĢletmeleri ve kamu hizmetlerinin özelleĢtirilmesi, 

kamunun ekonomik anlamda refahına hizmet eder. 
,62 ,000 ,69 ,000 

3. Kamu iĢletmeleri ve kamu hizmetleri, devlete ekonomik yük 

getirir. 
,60 ,000 ,73 ,000 

4. Kamu iĢletmelerinde ve kamu hizmetlerinde, gereğinden fazla 

insan çalıĢtırılır. 
,46 ,000 ,60 ,000 

6. Kamu iĢletmelerine ve kamu hizmetlerine gereğinden fazla yatırım 

yapılır. 
,56 ,000 ,62 ,000 

8. Kamu iĢletmeleri ve kamu hizmetleri, özelleĢtirmeler ile daha 

verimli çalıĢtırılır. 
,67 ,000 ,78 ,000 

9. Kamu iĢletmelerinde ve kamu hizmetlerinde, özelleĢtirmeler ile 

daha nitelikli hizmet üretilir. 
,67 ,000 ,76 ,000 

10. Kamu iĢletmelerinin ve kamu hizmetlerinin özelleĢtirilmesi, 

ülkeyi dıĢa bağımlı kılar. 
,41 ,000 ,58 ,000 

13. Kamu iĢletmeleri ve kamu hizmetlerinin özelleĢtirilmesi, 

yabancı finans kuruluĢları tarafından, ülkemiz 

yönetimlerinden talep edilir.  

,45 ,000 ,56 ,000 

2. Sağlıkta ÖzelleĢtirme     

15. Kamu sağlık kurumlarının özelleĢtirilmesi toplumun yararınadır. ,69 ,000 ,69 ,000 

16. Kamu sağlık kurumlarında gereğinden fazla insan çalıĢtırılır. ,56 ,000 ,61 ,000 
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Tablo 4-5’in devamı 

17. Kamu sağlık kurumlarına gereğinden fazla yatırım yapılır. ,55 ,000 ,63 ,000 
18. Kamu sağlık kurumları özelleĢtirilirken, tüm toplum sosyal 

güvenlik sistemine dahil edilir. 
,46 ,000 ,55 ,000 

20. Kamu sağlık kurumlarından sadece üniversiteye ait olanların 

özelleĢtirilmesi gerekir. 
,49 ,000 ,58 ,000 

21. Kamu sağlık kurumlarının özelleĢtirilmesi sonucu çalıĢan 

personel sayısı artırılır. 
,48 ,000 ,52 ,000 

22. Kamu sağlık kurumlarının özelleĢtirilmesiyle, sağlık hizmetlerine 

ulaĢımda eĢitlik sağlanır. 
,68 ,000 ,74 ,000 

23. Kamu sağlık kurumlarının özelleĢtirilmesiyle, sağlık çalıĢanları 

daha yüksek ücret alır. 
,63 ,000 ,65 ,000 

24. Kamu sağlık kurumlarından sadece sağlık bakanlığına bağlı 

olanların özelleĢtirilmesi gerekir. 
,67 ,000 ,71 ,000 

25. Kamu sağlık kurumlarının özelleĢtirilmesi ile üretilen sağlık 

hizmetinin niteliği yükseltilir. 
,71 ,000 ,74 ,000 

27. Kamu sağlık kurumlarının özelleĢtirilmesi ile daha fazla insan 

sağlık hizmetlerinden yararlanabilir. 
,65 ,000 ,68 ,000 

28. Kamu sağlık kurumlarında,  ana hizmet olan sağlık hizmeti 

dıĢındaki hizmetlerin özelleĢtirilmesi gerekir. 
,47 ,000 ,57 ,000 

31. Kamu sağlık kurumlarının özelleĢitrilmesi ile hastaneler daha 

verimli çalıĢtırılır. 
,75 ,000 ,73 ,000 

33. Kamu sağlık kurumlarının özelleĢtirilmesi ile sağlığa ayrılan 

bütçe artırılır. 
,48 ,000 ,55 ,000 

3. ÖzelleĢtirmelerin HemĢireliğe Etkisi     

35. Kamu sağlık kurumlarının özelleĢtirilmesi ile hemĢirelik iĢinin 

değeri artırılır. 
,72 ,000 ,74 ,000 

36. Kamu sağlık kurumlarının özelleĢtirilmesi ile üretilen hemĢirelik 

hizmetinin  niteliği yükselir.  
,69 ,000 ,73 ,000 

37. Kamu sağlık kurumlarının özelleĢtirilmesi ile daha fazla hemĢire 

istihdam edilir. 
,59 ,000 ,61 ,000 

41. Kamu sağlık kurumlarının özelleĢtirilmesi ile hemĢirelerin 

memuriyete bağlı sosyal kazanımları korunur. 
,62 ,000 ,67 ,000 

42. Kamu sağlık kurumlarının özelleĢtirilmesi hemĢireliğin 

meslekleĢmesi sürecini olumlu etkiler. 
,67 ,000 ,74 ,000 

43. Kamu sağlık kurumlarının özelleĢtirilmesi ile alanda çalıĢanlar 

arasında yaĢanan çatıĢmalar azaltılır. 
,63 ,000 ,66 ,000 

44. Kamu sağlık kurumlarının özelleĢtirilmesi ile hemĢireler iĢ 

güvencesiz çalıĢtırılır. 
,54 ,000 ,58 ,000 

45. Kamu sağlık kurumlarının özelleĢtirilmesi ile hastalar ve 

hemĢireler daha az karĢı karĢıya gelir. 
,55 ,000 ,61 ,000 

46. Kamu sağlık kurumlarının özelleĢtirilmesi ile özel dal hemĢireliği 

geliĢtirilir. 
,54 ,000 ,62 ,000 

47. Kamu sağlık kurumlarının özelleĢtirilmesi ile hemĢirelik 

yönetiminin karar verme yetkisi artar. 
,68 ,000 ,73 ,000 

48. Kamu sağlık kurumlarının özelleĢtirilmesi ile hemĢirelik 

mesleğinin statüsü yükselir. 
,74 ,000 ,82 ,000 

50. Kamu sağlık kurumlarının özelleĢtirilmesi ile hemĢireler daha 

eğitimli olmak zorunda bırakılır. 
,48 ,000 ,57 ,000 

51. Kamu sağlık kurumlarının özelleĢtirilmesi ile hemĢireler daha 

adil ücretlendirilir. 
,72 ,000 ,75 ,000 

53. Kamu sağlık kurumlarının özelleĢtirilmesi ile hemĢirelik mesleği 

daha fazla profesyonelleĢir. 
,64 ,000 ,73 ,000 

54. Kamu sağlık kurumlarının özelleĢtirilmesi, hemĢireliği daha 

güçlü bir konuma taĢır. 
,68 ,000 ,74 ,000 
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HemĢirelerin ÖzelleĢtirmelere ĠliĢkin Algı Ölçeğinin doğrulayıcı faktör 

analizi sonrasında ölçekte kalan 37 madde ile yapılan güvenirlik çalıĢmasında 

madde analizleri tekrar yapılmıĢtır. Tüm maddelerin madde-toplam puan 

korelasyon analizinde (Pearson korelasyonu/Pearson Momentler Çarpımı 

Korelasyonu) güvenirlik katsayılarının r=0,41 ile 0,75 arasında, pozitif yönde ve 

istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı  olduğu saptanmıĢtır                                   

(p<0,001; Tablo 4-5).  

HemĢirelerin ÖzelleĢtirmelere ĠliĢkin Algı Ölçeğinin üç alt boyutunun 

güvenirlik çalıĢması için madde analizleri yapılmıĢtır. Alt boyut maddeleri ile alt 

boyut toplam puanları Pearson korelasyon analizi ile incelendiğinde, güvenirlik 

katsayıları genel özelleĢtirme alt boyutunda r=0,56 ile 0,78, sağlıkta 

özelleĢtirme alt boyutunda r=0,52 ile 0,74, özelleĢtirmelerin hemĢireliğe etkisi 

alt boyutunda ise r=0,57 ile 0,82 arasında olmak üzere pozitif yönde ve 

istatistiksel olarak çok ileri düzeyde anlamlı bulunmuĢtur (p<0,000; Tablo 4-5).   

4.1.8. Ölçek ve Alt Boyutlarının Ġç Tutarlılık Analizi 

Taslak ölçeğin ve  madde analizleri ile  yapı geçerliği analizleri sonrası 

oluĢan ölçeğin alt boyutlarının iç tutarlılık analizlerinde elde edilen Cronbach α 

değerleri tablo 4-6‟daki gibidir. 

Tablo 4-6: HemĢirelerin  özelleĢtirmelere iliĢkin algı ölçeği ve alt boyutlarının 

cronbach alfa güvenirlik katsayıları (N:460) 

Ölçek ve Alt boyutları 

56 Maddeli Taslak 

Ölçek Ġçin 

 

37 Maddeli Ölçek 

için 

 

HÖĠAÖ ,94 ,95 

A
lt

  

B
o
y
u

tl
a
r 1.Genel Özelleştirme                            ,77 ,82 

2.Sağlık Alanında Özelleştirme  ,84 ,89 

3.Özelleştirmenin Hemşireliğe Etkisi  ,90 ,92 

HemĢirelerin ÖzelleĢtirmelere ĠliĢkin Algı Ölçeğinin ve alt boyutlarının 

güvenirlik göstergelerinden biri olan iç tutarlılığı test etmek için yapılan analizde 

Cronbach alfa güvenirlik katsayısı tüm ölçek için =0,95 bulunmuĢtur              

(Tablo 4-6).   
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Ölçeğin güvenirlik katsayıları; genel özelleĢtirmeye iliĢkin algı alt 

boyutunda  =0,82; sağlıkta özelleĢtirmeye iliĢkin algı alt boyutunda =0,89; 

özelleĢtirmelerin hemĢireliğe etkisi alt boyutunda =0,92 olarak bulunmuĢtur 

(Tablo 4-6).   

Ayrıca Tablo 4-7‟de ölçek alt boyutlarının toplam ölçekler korelasyonuna 

yer verilmiĢtir. 

Tablo 4-7: ÖzelleĢtirmelere iliĢkin algı ölçeğinin alt boyut puanlarının toplam ölçek 

puanları ile korelasyonları (N: 460) 

Ölçek Alt Boyutları 

Toplam Ölçekle 

Korelasyon Katsayıları 

(56 maddelik) 

r                       p 

Korelasyon Katsayıları 

(37 maddelik) 

r                       p 

1.  Genel ÖzelleĢtirmeye ĠliĢkin 

Algı 
,84 ,000 ,84 ,000 

2.  Sağlıkta ÖzelleĢtirmeye ĠliĢkin 

Algı 
,93 ,000 ,92 ,000 

3.  ÖzelleĢtirmelerin HemĢireliğe 

Etkisine ĠliĢkin Algı 
,92 ,000 ,92 ,000 

   

 HÖĠAÖ alt boyutlarının toplam ölçekle korelasyonları incelendiğinde, 

güvenirlik katsayılarının r=0,84 ile 0,92 arasında, pozitif yönde, güçlü ve 

istatistiksel olarak çok ileri düzeyde anlamlı bir iliĢki olduğu saptanmıĢtır 

(p<0,001; Tablo 4-7).  

 

Otuz yedi maddeden ve üç alt boyuttan oluĢan ölçeğin son Ģekli Ek.8‟de 

verilmiĢtir. 
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4.2. KATILIMCILARIN SOSYOEKONOMĠK VE DEMOGRAFĠK 

ÖZELLĠKLERĠNE AĠT BULGULAR  

AraĢtırmada katılımcılarının sosyo ekonomik ve demografik özelliklerine 

iliĢkin bulgular “hemĢirelerin tanımlayıcı özelliklerine göre dağılımları” ve 

“hemĢirelerin meslekleri ile ilgili özelliklere göre dağılımları” olarak iki baĢlıkta 

incelenmiĢtir. HemĢirelerin tanımlayıcı özelliklerine göre dağılımları                

Tablo 4-8‟deki gibidir. 

Tablo 4-8: HemĢirelerin tanımlayıcı özelliklerine göre dağılımları (N:460) 

 

  n % 

YaĢ 

<30 166 36,1 

30-39 194 42,2 

40 ve üstü 100 21,7 

Medeni Durum 
Evli 239 52 

Bekar 221 48 

Çocuk Sayısı 

Yok 256 55,7 

1 çocuk 111 24,1 

2 ve üzeri 93 20,2 

Eğitim 

SML 49 10,7 

Önlisans 168 36,5 

Lisans 189 41,1 

Yüksek lisans ve üzeri 54 11,7 

Gelir Durumu 

1500 ve altı 164 35,7 

1501-2500 171 37,2 

2501 ve üstü 125 27,2 

 

ÇalıĢmaya katılan hemĢirelerin yaĢ ortalaması 33,13 ±7,68 olup 

%42,2‟si 30-39 yaĢ aralığındadır. Katılımcıların %52‟sinin evli, 

%55,7‟sinin çocuksuz, %41,1‟inin lisans mezunu olduğu belirlenmiĢtir. 

Evlerine giren toplam aylık gelirin %37,2 oranında 1501-2500 TL 

aralığında olduğu tespit edilmiĢtir (Tablo 4-8).  

 Tablo 4-9‟da katılımcıların meslekleri ile ilgili özelliklerine yer 

verilmiĢtir.         
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Tablo 4-9: HemĢirelerin mesleki özelliklere göre dağılımları (N:460) 

  n % 

Meslek Örgütü 

Türk HemĢireler Derneği 222 48,3 

Özel Dal Derneği 98 21,3 

Kurumsal Dernekler 73 15,9 

Birden fazla derneğe üye 67 14,6 

Kurumlar 

SSK‟dan SB‟ye devrolan 

hastane 68 14,8 

Üniversite 327 71,1 

SB 65 14,1 

Statü 

657 377 82 

657-4B 22 4,8 

TaĢeron 61 13,3 

Deneyim 

5 yıl ve altı 112 24,3 

6-10 yıl 101 22 

11 yıl ve üstü 247 53,7 

Pozisyon 

Servis hemĢiresi 236 51,3 

Yönetici HemĢire 98 21,3 

Diğer 126 27,4 

Sendika 
Üye 148 32,2 

Üye değil 312 67,8 

Üye Oldukları 

Sendika (n:148) 

SES 120 81,1 

Diğer Sendikalar 28 18,9 

 

Tablo 4-9‟da katılımcıların meslekleri ile ilgili tanımlayıcı 

özellikleri incelendiğinde %48,4‟ünün THD‟ye üye olduğu, %71,1‟inin 

üniversite hastanesinde çalıĢtığı, %82‟sinin 657 sayılı yasaya tabi olduğu ve 

%53,7‟sinin 11 yıl  üzeri deneyime sahip olduğu belirlenmiĢtir.  

Katılımcıların %51,3‟ünün servis hemĢiresi olarak çalıĢtığı, 

%68‟inin sendikaya üye olmadığı ve sendikaya üye olanların da büyük 

çoğunlukla (%81,1) SES‟e üye oldukları saptanmıĢtır.   
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4.3. HEMġĠRELERĠN ÖZELLEġTĠRME UYGULAMALARINA 

ĠLĠġKĠN ALGILARINI GÖSTERĠR BULGULAR 

HemĢirelerin özelleĢtirme uygulamalarına iliĢkin algılarını gösterir 

bulgular bu baĢlıkta incelenecektir.  

4.3.1. HemĢirelerin ÖzelleĢtirmelere ĠliĢkin Algı Ölçeği ve Alt Boyut Puan 

Ortalamalarının Dağılımı 

 Otuz yedi maddeden oluĢan HemĢirelerin ÖzelleĢtirmelere ĠliĢkin Algı 

Ölçeğinin Maddelere göre tanımlayıcı istatistikleri tablo 4-10‟daki  gibidir. 

Tablo 4-10: HemĢirelerin özelleĢtirmelere iliĢkin algı ölçeği ve alt boyutlarının algı 

puan ortalamaları (N:460)  

Ölçek ve Alt boyutları 
En DüĢük 

Puan 

En Yüksek 

Puan 
Ortalama SS 

A
lt

  
B

o
y
u

tl
a
r HÖĠAÖ (Toplam) 1,00 3,73 2,16 ,57 

1.Genel Özelleştirme 1,00 4,50 2,20 ,66 

2.Sağlıkta Özelleştirme 1,00 4,07 2,10 ,59 

3.Özelleştirmelerin Hemşireliğe 

Etkisi 
1,00 4,00 2,21 ,65 

  

Tablo 4-10‟da, hemĢirelerin özelleĢtirmelere iliĢkin algı ölçeği puan 

ortalaması 2,16±0,57, genel özelleĢtirme alt boyutu algı puan ortalaması 

2,20±0,66, sağlıkta özelleĢtirme alt boyutu algı puan ortalaması 2,10±0,59 ve 

özelleĢtirmelerin hemĢireliğe etkisi alt boyutunda da algı puan ortalaması 

2,21±0,65 olarak bulunmuĢtur (Tablo 4-10).  

4.3.2.  HemĢirelerin ÖzelleĢtirmelere ĠliĢkin Algı Ölçeği Madde Puan 

Ortalamaları ve Dağılımları 

AraĢtırmada katılımcıların ölçeğin genel özelleĢtirme, sağlıkta 

özelleĢtirme ve özelleĢtirmelerin hemĢireliğe etkisi alt boyutlarında yer alan 

maddelere verdikleri yanıtlar ve maddelerin puan ortalamaları Tablo 4-11‟deki 

gibidir. 

 

 

 

 



 104 

Tablo 4-11: HemĢirelerin özelleĢtirmelere iliĢkin algı ölçeği madde puan 

ortalamaları ve dağılımları (N:460) 

 

 

HemĢirelerin ÖzelleĢtirmelere ĠliĢkin Algı 

Ölçeği Maddeleri K
es

in
li

k
le

 

k
a

tı
lı

y
o

ru
m

 

K
a

tı
lı

y
o

ru
m

 

F
ik
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m

 y
o

k
 

K
a

tı
lm
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o

ru
m

 

K
es

in
li

k
le

 

k
a

tı
lm

ıy
o

ru
m

 

x  SS 

Genel ÖzelleĢtirme %   n %   n %   n %   n %    n  

1 Kamu iĢletmeleri ve kamu hizmetlerinin özelleĢtirilmesi, 

kamunun ekonomik anlamda refahına hizmet eder. 

1,5  

(7) 

8,7 

(40) 

9,3 

(43) 

48,9 

(225) 

31,5 

(145) 
2 ,95 

2 Kamu iĢletmeleri ve kamu hizmetleri, devlete ekonomik 

yük getirir. 

2     

(9) 

14,3 

(66) 

10 

(46) 

49,8 

(229) 

23,9 

(110) 
2,21 1,02 

3 Kamu iĢletmelerinde ve kamu hizmetlerinde, gereğinden 

fazla insan çalıĢtırılır. 
4,6 

(21) 

23,3 

(107) 

7,8 

(36) 

41,1 

(189) 

23,3 

(107) 
2,45 1,21 

4 Kamu iĢletmelerine ve kamu hizmetlerine gereğinden 

fazla yatırım yapılır. 

1,7  

(8) 

6,7 

(31) 

11,7 

(54) 

55,4 

(255) 

24,3 

(112) 
2,06 ,89 

5 Kamu iĢletmeleri ve kamu hizmetleri, özelleĢtirmeler ile 

daha verimli çalıĢtırılır. 

1,3  

(6) 

15,7 

(72) 

13,3 

(61) 

46,7 

(215) 

23 

(106) 
2,25 1,02 

6 Kamu iĢletmelerinde ve kamu hizmetlerinde, 

özelleĢtirmeler ile daha nitelikli hizmet üretilir. 

1,3  

(6) 

16,1 

(74) 

14,3 

(66) 

47,6 

(219) 

20,7 

(95) 
2,30 1,01 

7 Kamu iĢletmelerinin ve kamu hizmetlerinin 

özelleĢtirilmesi, ülkeyi dıĢa bağımlı kılar. 

26,3 

(121) 

46,5 

(214) 

12,4 

(57) 

2,8 

(59) 
2 (9) 2,18 1,02 

 8 Kamu iĢletmeleri ve kamu hizmetlerinin 

özelleĢtirilmesi, yabancı finans kuruluĢları 

tarafından, ülkemiz yönetimlerinden talep edilir.  

22,4 

(103) 

49,8 

(229) 

19,6 

(90) 

7,6 

(35) 

0,7    

(3) 
2,14 ,87 

Sağlıkta ÖzelleĢtirme %   n %   n %   n %   n %    n  

9 Kamu sağlık kurumlarının özelleĢtirilmesi toplumun 

yararınadır. 

0,4  

(2) 

8,3 

(38) 

8,7 

(40) 

49,3 

(227) 

33,3 

(153) 
1,93 ,89 

10 Kamu sağlık kurumlarında gereğinden fazla insan 

çalıĢtırılır. 

1,5  

(7) 

9,8 

(45) 

7,2 

(33) 

48,5 

(223) 

33 

(152) 
1,98 ,97 

11 Kamu sağlık kurumlarına gereğinden fazla yatırım 

yapılır. 

0,7  

(3) 

3,5 

(16) 

6,3 

(29) 

54,6 

(251) 

35 

(161) 
1,80 ,76 

12 Kamu sağlık kurumları özelleĢtirilirken, tüm toplum 

sosyal güvenlik sistemine dahil edilir. 

2,2 

(10) 

17,6 

(81) 

29,6 

(136) 

35 

(161) 

15,7 

(72) 
2,56 1,02 

13 Kamu sağlık kurumlarından sadece üniversiteye ait 

olanların özelleĢtirilmesi gerekir. 

0,4  

(2) 

5,7 

(26) 

12,4 

(57) 

52,4 

(241) 

29,1 

(134) 
1,96 ,82 
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Tablo 4-11’in devamı  

HemĢirelerin ÖzelleĢtirmelere ĠliĢkin Algı 

Ölçeği Maddeleri 

K
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a
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o
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x  SS 

%   n %   n %   n %   n %    n  

14 Kamu sağlık kurumlarının özelleĢtirilmesi sonucu 

çalıĢan personel sayısı artırılır. 
1,5  

(7) 

9,3 

(43) 

17,8 

(82) 

45,2 

(208) 

26,1 

(120) 
2,15 ,96 

15 Kamu sağlık kurumlarının özelleĢtirilmesiyle, sağlık 

hizmetlerine ulaĢımda eĢitlik sağlanır. 

0,7  

(3) 

3,5 

(16) 

6,3 

(29) 

54,6 

(251) 

35 

(161) 
1,93 ,88 

16 Kamu sağlık kurumlarının özelleĢtirilmesiyle, sağlık 

çalıĢanları daha yüksek ücret alır. 

0,9 (4) 
8,3 

(38) 

15,4 

(71) 

39,8 

(183) 

35,7 

(164) 
1,99 ,96 

 

17 Kamu sağlık kurumlarından sadece sağlık bakanlığına 

bağlı olanların özelleĢtirilmesi gerekir. 

0     

(0) 

3,9 

(18) 

14,8 

(68) 

49,3 

(227) 

32 

(147) 
1,91 ,79 

18  Kamu sağlık kurumlarının özelleĢtirilmesi ile üretilen 

sağlık hizmetinin niteliği yükseltilir. 

1,3  

(6) 

11,7 

(54) 

12,6 

(58) 

46,1 

(212) 

28,3 

(130) 
2,12 ,99 

19 Kamu sağlık kurumlarının özelleĢtirilmesi ile daha fazla 

insan sağlık hizmetlerinden yararlanabilir. 

1,3  

(6) 

7,4 

(34) 

15,4 

(71) 

47,8 

(220) 

28 

(129) 
2,06 1,08 

20 Kamu sağlık kurumlarında,  ana hizmet olan sağlık 

hizmeti dıĢındaki hizmetlerin özelleĢtirilmesi 

gerekir. 

18,5 

(85) 

46,5 

(214) 

18,3 

(84) 

14,8 

(68) 

2 

(9) 
2,35 1,01 

21Kamu sağlık kurumlarının özelleĢtirilmesi ile hastaneler 

daha verimli çalıĢtırılır. 

0,4  

(2) 

15 

(69) 

14,3 

(66) 

48,7 

(224) 

21,5 

(99) 
2,24 ,97 

22Kamu sağlık kurumlarının özelleĢtirilmesi ile sağlığa 

ayrılan bütçe artırılır. 

2,6 

(12) 

14,8 

(68) 

26,5 

(122) 

37 

(170) 

19,1 

(88) 
2,45 1,04 

ÖzelleĢtirmelerin HemĢireliğe Etkisi %   n %   n %   n %   n %    n  

23Kamu sağlık kurumlarının özelleĢtirilmesi ile hemĢirelik 

iĢinin değeri artırılır. 

1,1  

(5) 

8,5 

(39) 

14,6 

(67) 

46,3 

(213) 

29,6 

(136) 
2,05 ,94 

24 Kamu sağlık kurumlarının özelleĢtirilmesi ile üretilen 

hemĢirelik hizmetinin niteliği yükselir.  

1,1  

(5) 

10,9 

(50) 

15,2 

(70) 

47 

(216) 

25,9 

(119) 
2,14 ,96 

25Kamu sağlık kurumlarının özelleĢtirilmesi ile daha fazla 

hemĢire istihdam edilir. 

0,4  

(2) 

10,7 

(49) 

19,1 

(88) 

45,2 

(208) 

24,6 

(113) 
2,17 ,94 

26 Kamu sağlık kurumlarının özelleĢtirilmesi ile 

hemĢirelerin memuriyete bağlı sosyal kazanımları 

korunur. 

1,5  

(7) 

6,5 

(30) 

23,3 

(107) 

42,2 

(194) 

26,5 

(122) 
2,14 ,94 

 27 Kamu sağlık kurumlarının özelleĢtirilmesi hemĢireliğin 

meslekleĢmesi sürecini olumlu etkiler. 

1,1  

(5) 

9,1 

(42) 

20,4 

(94) 

43,7 

(201) 

25,7 

(118) 
2,16 ,95 
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Tablo 4-11’in Devamı 

 

Katılımcıların genel özelleĢtirme alt boyutundaki maddelere verdikleri 

yanıtların dağılımına bakıldığında (Tablo 4-11); “Kamu iĢletmeleri ve kamu 

hizmetlerinin özelleĢtirilmesi, kamunun ekonomik anlamda refahına hizmet eder” 

ifadesini, katılımcıların %49,8‟inin “katılmıyorum”, %31,5‟inin de  “kesinlikle 

katılmıyorum” Ģeklinde yanıtladığı saptanmıĢtır.  

Aynı alt boyutta “Kamu iĢletmelerine ve kamu hizmetlerine gereğinden 

fazla yatırım yapılır” ifadesini, katılımcıların %55,4‟ünün “katılmıyorum”, 

%24,3‟ünün de “kesinlikle katılmıyorum” Ģeklinde yanıtladığı belirlenmiĢtir.  

 

HemĢirelerin ÖzelleĢtirmelere ĠliĢkin Algı 

Ölçeği Maddeleri 
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x  SS 

%   n %   n %   n %   n %    n  

 28 Kamu sağlık kurumlarının özelleĢtirilmesi ile alanda 

çalıĢanlar arasında yaĢanan çatıĢmalar azaltılır. 

1,3    

(6) 

7,4 

(34) 

20 

(92) 

44,8 

(206) 

26,5 

(122) 
2,12 ,93 

29 Kamu sağlık kurumlarının özelleĢtirilmesi ile 

hemĢireler iĢ güvencesiz çalıĢtırılır. 

25,2 

(116) 

43 

(198) 

14,8 

(68) 

13,7 

(63) 

3,3  

(15) 
2,27 1,08 

 30 Kamu sağlık kurumlarının özelleĢtirilmesi ile hastalar 

ve hemĢireler daha az karĢı karĢıya gelir. 

0,9  

(4) 

8,5 

(39) 

15 

(69) 

46,7 

(235) 

28,9 

(133) 
2,06 ,92 

31 Kamu sağlık kurumlarının özelleĢtirilmesi ile özel dal 

hemĢireliği geliĢtirilir. 

1,3  

(6) 

22 

(101) 

25,9 

(119) 

37 

(170) 

13,9 

(64) 
2,60 1,02 

 32 Kamu sağlık kurumlarının özelleĢtirilmesi ile 

hemĢirelik yönetiminin karar verme yetkisi artar. 

1,5  

(7) 

6,5 

(30) 

20 

(92) 

44,3 

(204) 

27,6 

(127) 
2,10 ,93 

33  Kamu sağlık kurumlarının özelleĢtirilmesi ile 

hemĢirelik mesleğinin statüsü yükselir. 

0,4  

(2) 

7,2 

(33) 

15,7 

(72) 

49,6 

(228) 

27,2 

(125) 
2,04 ,87 

 34 Kamu sağlık kurumlarının özelleĢtirilmesi ile 

hemĢireler daha eğitimli olmak zorunda bırakılır. 

6,3 

(29) 

30 

(138) 

16,3 

(75) 

35,4 

(163) 

12   

(55) 
2,83 ,97 

35 Kamu sağlık kurumlarının özelleĢtirilmesi ile hemĢireler 

daha adil ücretlendirilir. 

1,7  

(8) 

7,2 

(33) 

15 

(69) 

42,6 

(196) 

33,5 

(154) 
2,01 ,96 

36 Kamu sağlık kurumlarının özelleĢtirilmesi ile hemĢirelik 

mesleği daha fazla profesyonelleĢir. 

1,5  

(7) 

15,2 

(70) 

15,7 

(72) 

47 

(216) 

20,7 

(95) 
2,30 1,01 

37 Kamu sağlık kurumlarının özelleĢtirilmesi, hemĢireliği 

daha güçlü bir konuma taĢır. 

15 

(7) 

7,8 

(36) 

13,9 

(64) 

50,2 

(231) 

26,5 

(122) 
2,08 ,92 
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 “Kamu iĢletmeleri ve kamu hizmetlerinde gereğinden fazla insan 

çalıĢtırılır” ifadesine,  katılımcıların %4,6‟sının “kesinlikle katılıyorum”, 

%23,2‟sinin “katılıyorum” Ģeklinde yanıt verdiği saptanmıĢtır (Tablo 4-11). 

Katılımcıların sağlıkta özelleĢtirme alt boyutundaki maddelere katılımları 

incelendiğinde de; “Kamu sağlık kurumlarına gereğinden fazla yatırım yapılır” 

maddesini, katılımcıların %54,6‟sının “katılmıyorum” ve % 35‟inin de “kesinlikle 

katılmıyorum” Ģeklinde yanıtladığı belirlenmiĢtir (Tablo 4-11).  

“Kamu sağlık kurumlarının özelleĢtirilmesiyle, sağlık hizmetlerine 

ulaĢımda eĢitlik sağlanır” ifadesini, katılımcıların %54,6‟sının “katılmıyorum” ve 

%35‟inin de “kesinlikle katılmıyorum” Ģeklinde yanıtladığı saptanmıĢtır       

(Tablo 4-11). 

 “Kamu sağlık kurumları özelleĢtirilirken, tüm toplum sosyal güvenlik 

sistemine dahil edilir” maddesine katılımcıların %2,2‟si “kesinlikle katılıyorum”, 

%17,6‟sı “katılıyorum” Ģeklinde; “Kamu sağlık kurumlarının özelleĢtirilmesi ile 

sağlığa ayrılan bütçe artırılır” maddesine de katılımcıların %2,6‟sı “kesinlikle 

katılıyorum”, %14,8‟i de “katılıyorum” Ģeklinde  yanıt vermiĢlerdir 

Katılımcıların özelleĢtirmelerin hemĢireliğe etkisi alt boyutundaki 

maddelere katılma dereceleri incelendiğinde; “Kamu sağlık kurumlarının 

özelleĢtirilmesi ile hemĢireler daha adil ücretlendirilir” maddesine  katılımcıların  

%42,6‟sının “katılmıyorum” ve %33,5‟inin de “kesinlikle katılmıyorum” 

dedikleri belirlenmiĢtir. Aynı alt boyutta katılımcıların “Kamu sağlık kurumlarının 

özelleĢtirilmesi ile hemĢirelik mesleğinin statüsü yükselir” ifadesine %49,6 

oranında “katılmıyorum”, %27,2 oranında “kesinlikle katılmıyorum” dedikleri 

saptanmıĢtır (Tablo 4-11). 

“Kamu sağlık kurumlarının özelleĢtirilmesi ile hemĢireler daha eğitimli 

olmak zorunda bırakılır” ifadesine katılımcıların %6,3‟ü kesinlikle katılıyorum,  

%30‟u “katılıyorum” Ģeklinde yanıt vermiĢlerdir. “Kamu sağlık kurumlarının 

özelleĢtirilmesi ile özel dal hemĢireliği geliĢtirilir” ifadesinde de katılımcıların 

%13,3‟ü “kesinlikle katılıyorum”, %22‟si “katılıyorum” seçeneğini tercih 

etmiĢlerdir (Tablo 4-11). 
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4.4. HEMġĠRELERĠN ÖZELLEġTĠRMELERE ĠLĠġKĠN ALGI 

ÖLÇEĞĠ VE ALT BOYUT ALGI PUAN ORTALAMALARI 

ĠLE BAĞIMSIZ DEĞĠġKENLERĠN 

KARġILAġTIRILMASINA ĠLĠġKĠN BULGULAR 

Bu baĢlıkta HÖĠAÖ ve ölçek alt boyutlarından alınan algı puan 

ortalamaları ile bağımsız değiĢkenlerin karĢılaĢtırılmasına iliĢkin bulgulara yer 

verilmektedir. 

4.4.1. HemĢirelerin ÖzelleĢtirmelere ĠliĢkin Algı Ölçeği Puan 

Ortalamalarının, Üye Oldukları Mesleki Örgüte Göre KarĢılaĢtırılması  

Katılımcıların üye oldukları mesleki örgüte göre HemĢirelerin 

ÖzelleĢtirmelere ĠlĢikin Algı ölçeğinden aldıkları algı puan ortalamalarının 

değiĢip değiĢmediği Tablo 4-12‟de gösterildiği gibidir. 

Tablo 4-12: HemĢirelerin özelleĢtirmelere iliĢkin algı ölçeği puan 

ortalamalarının, üye oldukları mesleki örgüte göre karĢılaĢtırılması (N:460) 

sd; gruplararası: 3, grup içi: 456, toplam: 459                                                                        *p<0,050 

HemĢirelerin üye oldukları mesleki örgüte göre, özelleĢtirmelere iliĢkin 

algı ölçeğinden ve alt boyutlarından aldıkları algı puan ortalamaları bağımsız 

gruplarda tek yönlü varyans analizi ile karĢılaĢtırıldığında; yalnızca genel 

Mesleki Örgüt  

Ölçek Altboyutları 

Toplam 

Ölçek Puanı 

 

Genel 

ÖzelleĢtirme 

Sağlıkta 

ÖzelleĢtirme 

ÖzelleĢtirmelerin 

HemĢireliğe Etkisi 

 ± SS  ± SS  ± SS  ± SS 

THD
a
 (n: 222) 2,20 ± ,60 2,10 ± ,58 2,21 ± ,66 2,17 ± ,56 

Özel dal derneği
b
 (n: 98) 2,28 ± ,75 2,17 ± ,63 2,24 ± ,69 2,22 ± ,61  

Kurumsal dernek
c
 (n:73) 2,26 ± ,64 2,14 ± ,48 2,30 ± ,63 2,23 ± ,51 

Birkaç dernek
d
 (n: 67) 2,00 ± ,73 1,95 ± ,65 2,04 ± ,63 2,00 ± ,61 

    Test Değeri (F) 2,667 2,165 1,952 2,595 

     p  ,047* ,091 ,120 ,052 

     Anlamlı Fark b > d    



 109 

özelleĢtirme alt boyutunda algı puan ortalamaları arasında anlamlı fark olduğu 

saptanmıĢtır (p<0,05; Tablo 4-12).  

  Üye oldukları mesleki örgüte göre, genel özelleĢtirme alt boyutunda algı 

puan ortalamaları arasındaki farkın hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek 

için, Tukey ileri analizinde gruplar ikili olarak karĢılaĢtırıldığında; özel dal 

derneğine üye olan hemĢirelerin puan ortalamalarının birkaç derneğe üye olan 

hemĢirelerden anlamlı olarak farklı olduğu (p<0,05), diğer ikili grupların puan 

ortalamaları arasındaki farkın anlamlı olmadığı saptanmıĢtır (p>0,05; Tablo 4-12).   

4.4.2. HemĢirelerin ÖzelleĢtirmelere ĠliĢkin Algı Ölçeği Puan Ortlamalarının, 

KiĢisel Özelliklere ĠliĢkin DeğiĢkenlere (YaĢ, Eğitim, Medeni Durum, Çocuk 

Sayısı, Gelir) Göre KarĢılaĢtırılması  

HemĢirelerin ÖzelleĢtirmelere ĠliĢkin Algı Ölçeğinden ve alt 

boyutlarından aldıkları algı puan ortalamaları kiĢisel bağımsız değiĢkenler ile 

karĢılaĢtırılmıĢ ve edinilen bulgular sırasıyla Tablo 4-13, Tablo 4-14, Tablo 4-15, 

Tablo 4-16, Tablo 4-17 de verilmiĢtir. 

Tablo 4-13: HemĢirelerin özelleĢtirmelere iliĢkin algı ölçeği puan ortalamalarının, 

yaĢ gruplarına göre karĢılaĢtırılması (N:460) 

Serbestlik derecesi (sd); gruplararası: 2, grup içi: 457, toplam: 459                                        *p<0,01 

YaĢ Grupları 

Ölçek Altboyutları 

Toplam Ölçek 

Puanı 

 

Genel 

ÖzelleĢtirme 

Sağlık 

Alanında 

ÖzelleĢtirme 

ÖzelleĢtirmenin 

HemĢireliğe 

Etkisi 

± SS ± SS ± SS ± SS 

<30 YaĢ
a 
(n: 166) 2,12 ± ,59 2,11 ± ,59 2,22 ± ,64 2,15 ± ,54 

30-39 YaĢ
b
  (n: 194) 2,17 ± ,67 2,07 ± ,59 2,16 ± ,69 2,13± ,59 

40 ve üstü
c
 (n: 100) 2,39 ± ,74 2,17 ± ,60 2,27 ± ,63 2,26 ± ,57 

    Test Değeri   (F) 5,583 ,934 ,933 1,734 

     p  ,004* ,394 ,394 ,178 

     Anlamlı Fark a,b < c    
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HemĢirelerin yaĢ gruplarına göre, HemĢirelerin ÖzelleĢtirme 

Uygulamalarına ĠliĢkin Algı Ölçeğinden ve alt boyutlarından aldıkları algı puan 

ortalamaları bağımsız gruplarda tek yönlü varyans analizi ile karĢılaĢtırıldığında; 

grupların genel özelleĢtirmeye iliĢkin algı puan ortalamaları arasında istatistiksel 

olarak ileri düzeyde anlamlı fark olduğu (p<0,01), sağlıkta özelleĢtirme, 

özelleĢtirmelerin hemĢireliğe etkisi ve toplam puan ortalamaları arasında ise 

anlamlı fark olmadığı saptanmıĢtır (p>0,05; Tablo 4-13). 

YaĢ gruplarına göre genel özelleĢtirme alt boyutunda, algı puan 

ortalamaları arasındaki farkın hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek için 

yapılan Tukey ileri analizinde gruplar ikili olarak karĢılaĢtırıldığında; 40 yaĢ ve 

üzerinde olan hemĢirelerin algı puan ortalamalarının, hem 30 yaĢ altındaki,          

hem de 30-39 yaĢ grubundaki hemĢirelerden ileri düzeyde anlamlı olarak farklı 

olduğu belirlenmiĢtir (p<0,01; Tablo 4-13). 

Tablo 4-14: HemĢirelerin özelleĢtirmelere iliĢkin algı ölçeği puan ortalamalarının, 

eğitim durumuna göre karĢılaĢtırılması (N:460) 

sd; gruplararası: 3, grup içi: 456, toplam: 459 

HemĢirelerin eğitim durumuna göre HemĢirelerin ÖzelleĢtirme 

Uygulamalarına ĠliĢkin Algı Ölçeğinden ve alt boyutlarından aldıkları algı puan 

ortalamaları, bağımsız gruplarda tek yönlü varyans analizi ile karĢılaĢtırıldığında; 

Eğitim Durumu  

Ölçek Altboyutları 

Toplam Ölçek 

Puanı 

 

Genel 

ÖzelleĢtirme 

Sağlıkta 

ÖzelleĢtirme 

ÖzelleĢtirmelerin 

HemĢireliğe 

Etkisi 

 ± SS  ± SS  ± SS  ± SS 

 SML (n: 49) 2,18 ± ,73 2,05 ± ,68 2,13 ± ,73 2,11 ± ,65 

 Ön Lisans (n: 168) 2,26 ± ,62 2,14 ± ,57 2,25 ± ,62 2,21 ± ,54 

 Lisans (n: 189) 2,16 ± ,64 2,08 ± ,57 2,21 ± ,67 2,15 ± ,56 

Yüksek Lisans (n: 54) 2,13 ± ,81 2,10 ± ,63 2,13 ± ,67 2,12 ± ,64 

    Test Değeri   (F) ,922 ,503 ,733 ,696 

     p  ,430 ,681 ,533 ,555 
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grupların algı puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

olmadığı saptanmıĢtır (p>0,05; Tablo 4-14).  

Tablo 4-15: HemĢirelerin özelleĢtirmelere iliĢkin algı ölçeği puan 

ortalamalarının, medeni duruma göre karĢılaĢtırılması (N:460) 

sd;grup içi :458, toplam: 459                                                                                                    *p<0,05 

HemĢirelerin medeni duruma göre HemĢirelerin ÖzelleĢtirme 

Uygulamalarına ĠliĢkin Algı Ölçeğinden ve alt boyutlarından aldıkları algı puan 

ortalamaları, bağımsız gruplarda t testi ile karĢılaĢtırıldığında; grupların sağlıkta 

özelleĢtirme, özelleĢtirmelerin hemĢireliğe etkisi alt boyutlarından ve ölçeğin 

toplamından aldıkları puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farkın 

olmadığı saptanmıĢtır (p>0,05; Tablo 4-15). Grupların genel özelleĢtirmeye 

iliĢkin algı puan ortalamaları arasında ise fark olduğu, bekarların evlilere göre bu 

alt boyutta istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha düĢük puan aldıkları 

belirlenmiĢtir (p<0,05; Tablo 4-15).   

 

 

 

 

 

Medeni Durum 

Ölçek Altboyutları 

Toplam Ölçek 

Puanı 

 

Genel 

ÖzelleĢtirme 

Sağlık 

Alanında 

ÖzelleĢtirme 

ÖzelleĢtirmenin 

HemĢireliğe 

Etkisi 

 ± SS  ± SS  ± SS  ± SS 

Evli (n: 239) 2,27 ± ,68 2,11 ± ,59 2,21 ± ,66 2,19 ± ,58 

Bekar (n: 221) 2,12 ± ,63 2,09 ± ,60 2,20 ± ,66 2,14 ± ,57 

    Test Değeri   (t) 2,463 ,481 ,276 ,930 

     p (sd: 458) ,014* ,630 ,783 ,353 
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Tablo 4-16: HemĢirelerin özelleĢtirmelere iliĢkin algı ölçeği puan 

ortalamalarının, çocuk sahibi olma durumuna göre karĢılaĢtırılması (N:460) 

 

Çocuk Sahibi Olma 

Durumu  

Ölçek Altboyutları 

Toplam Ölçek 

Puanı 

 

Genel 

ÖzelleĢtirme 

Sağlıkta 

ÖzelleĢtirme 

ÖzelleĢtirmelerin 

HemĢireliğe 

Etkisi 

 ± SS  ± SS  ± SS  ± SS 

 Çocuk Yok
a
 (n: 256) 2,10 ± ,62 2,07 ± ,59 2,17 ± ,65 2,12 ± ,56 

 1 Çocuk
b
 (n: 111) 2,20 ± ,69 2,06 ± ,57 2,15 ± ,67 2,13 ± ,57 

 2 ve 3 Çocuk
c
 (n: 93) 2,45 ± ,68 2,24 ± ,61 2,38 ± ,67 2,34 ± ,58 

    Test Değeri   (F) 9,813 3,258 4,141 5,764 

     p  ,000*** ,039* ,017* ,003** 

    Anlamlı Fark a,b < c a < c a,b < c a,b < c 

sd; gruplararası: 2, grup içi: 457, toplam: 459                                      *p<0,05   **p<0,01  ***p<0,001 

HemĢirelerin çocuk sahibi olma durumuna göre HemĢirelerin 

ÖzelleĢtirme Uygulamalarına ĠliĢkin Algı Ölçeğinden ve alt boyutlarından 

aldıkları algı puan ortalamaları, bağımsız gruplarda tek yönlü varyans analizi ile 

karĢılaĢtırıldığında; grupların puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark olduğu saptanmıĢtır (p<0,05; Tablo 4-16).  

Puan ortalamaları arasındaki farkın hangi gruplardan kaynaklandığını 

belirlemek için Tukey ileri analizi ile gruplar ikili olarak karĢılaĢtırılmıĢtır;  

- Genel özelleĢtirme, özelleĢtirmelerin hemĢireliğe etkisi olmak üzere iki alt 

boyutta ve özelleĢtirmeye iliĢkin algı puanlarında, çocuk sahibi olmayan ve tek 

çocuk sahibi olan hemĢirelerin algı puan ortalamalarının, iki-üç çocuğa sahip olan 

hemĢirelerin puan ortalamalarından sırasıyla istatistiksel olarak çok ileri düzeyde 

anlamlı olarak düĢük olduğu (p<0,001), anlamlı düzeyde düĢük olduğu (p<0,05) 

ve ileri düzeyde anlamlı olarak düĢük olduğu (p<0,01) saptanmıĢtır.  

- Sağlıkta özelleĢtirme alt boyutunda ise çocuk sahibi olmayan hemĢirelerin puan 

ortalamalarının iki-üç çocuğa sahip olan hemĢirelerden anlamlı olarak düĢük 
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olduğu (p<0,05), diğer grupların puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark olmadığı belirlenmiĢtir (p> 0,05).   

Tablo 4-17: HemĢirelerin özelleĢtirmelere iliĢkin algı ölçeği puan 

ortalamalarının, gelir durumuna göre karĢılaĢtırılması (N:460) 

 

Gelir Durumu 

Ölçek Altboyutları 

Toplam Ölçek 

Puanı 

 

Genel 

ÖzelleĢtirme 

Sağlıkta 

ÖzelleĢtirme 

ÖzelleĢtirmelerin 

HemĢireliğe 

Etkisi 

 ± SS  ± SS  ± SS  ± SS 

 1500 TL ve altı
a 
(n:163) 2,08 ± ,64 2,03 ± ,57 2,13 ± ,62 2,08 ± ,54 

 1501-2500 TL
b
 (n: 172) 2,26 ± ,63 2,16 ± ,59 2,25 ± ,67  2,22 ± ,57 

 2501 TL ve üstü
c
(n:125) 2,26 ± ,71 2,12 ± ,62 2,24 ± ,70 2,20 ± ,61 

    Test Değeri   (F) 4,129 2,104 1,512 2,676 

     p  ,017* ,123 ,221 ,070 

    Anlamlı Fark a < b,c    

sd; gruplararası: 2, grup içi: 457, toplam: 459                                                                        * p<0,05 

HemĢirelerin gelir durumuna göre HemĢirelerin ÖzelleĢtirme 

Uygulamalarına ĠliĢkin Algı Ölçeğinden ve alt boyutlarından aldıkları algı puan 

ortalamaları, bağımsız gruplarda tek yönlü varyans analizi ile karĢılaĢtırıldığında; 

grupların genel özelleĢtirmeye iliĢkin algı puan ortalamaları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı fark olduğu (p<0,05), sağlıkta özelleĢtirme, özelleĢtirmelerin 

hemĢireliğe etkisi ve toplam puan ortalamaları arasında ise anlamlı fark olmadığı 

(p>0,05) saptanmıĢtır (Tablo 4-17).   

HemĢirelerin gelir durumuna göre genel özelleĢtirmeye iliĢkin algı puanı 

ortalamaları arasındaki farkın hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek için 

yapılan Tukey ileri analizinde gruplar ikili olarak karĢılaĢtırıldığında; geliri 1500 

TL ve altında olan hemĢirelerin puan ortalamalarının hem 1501-2500 TL geliri 

olanlardan (p<0,05), hem de 2501 TLve üzerinde geliri olanlardan (p<0,05) 

anlamlı olarak düĢük olduğu belirlenmiĢtir.  
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4.4.3. HemĢirelerin ÖzelleĢtirmelere ĠliĢkin Algı Puan Ortlamalarının, ĠĢle 

Ġlgili Bağımsız Değikenlere (Kurum, Pozisyon, Deneyim, Statü) Göre 

KarĢılaĢtırılması 

HemĢirelerin iĢle iligli bağımsız değiĢkenlere göre, özelleĢtirmelere iliĢkin 

algı ölçeğinden ve alt boyutlarından aldıkları algı puan ortalamalarının 

karĢılaĢtırılması sonucu edinilen bulgular sırasıyla Tablo 4-18, Tablo 4-19, Tablo 

4-20 ve Tablo 4-21‟deki gibidir. 

Tablo 4-18: HemĢirelerin özelleĢtirmelere iliĢkin algı ölçeği puan 

ortalamalarının, çalıĢtıkları kuruma göre karĢılaĢtırılması (N:460) 

 

            Kurum  

Ölçek Altboyutları 

Toplam Ölçek 

Puanı 

 

Genel 

ÖzelleĢtirme 

Sağlıkta 

ÖzelleĢtirme 

ÖzelleĢtirmelerin 

HemĢireliğe 

Etkisi 

 ± SS  ± SS  ± SS  ± SS 

Sağlık Bakanlığı
a
 (n: 65) 2,11 ± ,64 2,00 ± ,63 1,95 ± ,68 2,00 ± ,59 

SSK‟dan Devir
b
 (n: 68) 2,04 ± ,61 1,96 ± ,48 2,12 ± ,62 2,04 ± ,48 

Üniversite
c
 (n: 327) 2,25 ± ,67 2,15 ± ,60 2,28 ± ,65 2,22 ± ,58 

    Test Değeri  (F) 3,543 4,068 7,663 6,016 

     p  ,030* ,018* ,001** ,003** 

     Anlamlı Fark b < c b < c a < c a,b < c 

sd; gruplararası: 2, grup içi: 457, toplam: 459                                                       *p<0,05   **p<0,01 

HemĢirelerin çalıĢtıkları kuruma göre HemĢirelerin ÖzelleĢtirme 

Uygulamalarına ĠliĢkin Algı Ölçeğinden ve alt boyutlarından aldıkları algı puan 

ortalamaları, bağımsız gruplarda tek yönlü varyans analizi ile karĢılaĢtırıldığında; 

grupların puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu 

saptanmıĢtır (p<0,05; Tablo 4-18).  

ÇalıĢtıkları kuruma göre puan ortalamaları arasındaki farkın hangi 

gruplardan kaynaklandığını belirlemek için Tukey ileri analizi ile gruplar ikili 

olarak karĢılaĢtırılmıĢtır;  
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- Genel özelleĢtirme ve sağlıkta özelleĢtirme alt boyutlarında, SSK‟dan devredilen 

hastanelerde çalıĢan hemĢirelerin puan ortalamalarının üniversite hastanelerinde 

çalıĢan hemĢirelerin puan ortalamalarından anlamlı olarak farklı olduğu (her iki 

alt boyut için p<0,05), SSK‟dan devredilen hastanelerde çalıĢanların puan 

ortalamalarının ünvirsetede çalıĢanlardan daha düĢük olduğu, diğer grupların puan 

ortalamaları arasında anlamlı fark olmadığı (p> 0,05) belirlenmiĢtir.  

- ÖzelleĢtirmelerin hemĢireliğe etkisi alt boyutunda, SB hastanelerinde çalıĢan 

hemĢirelerin algı puan ortalamalarının üniversite hastanelerinde çalıĢan 

hemĢirelerden ileri düzeyde anlamlı olarak farklı olduğu (p<0,01), SB 

hastanelerinde çalıĢanların puan ortalamalarının daha düĢük olduğu, diğer 

grupların puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı 

(p>0,05) saptanmıĢtır. 

- Toplam ölçek puanında ise üniversite hastanelerinde çalıĢan hemĢirelerin puan 

ortalamalarının SB hastanesinde  çalıĢan hemĢirelerin puan ortalamalarından  ileri 

düzeyde anlamlı olarak farklı olduğu (p<0,01); SB hastanelerinde çalıĢanların 

puan ortalamalarının daha düĢük olduğu saptanmıĢtır. Üniversite hastanelerinde 

çalıĢan hemĢirelerin puan ortalamalarının SSK‟dan devredilen hastanelerde 

çalıĢan hemĢirelerin puan ortalamalarından da anlamlı olarak farklı olduğu 

(p<0,05) SSK‟dan devrolan hastanelerde çalıĢanların puan ortalamalarının daha 

düĢük olduğu belirlenmiĢtir. Devlet hastanesi ve SSK‟dan devredilen hastanelerde 

çalıĢanların algı puan ortalamaları arasında ise anlamlı fark bulunmamıĢtır 

(p>0,05). 
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Tablo 4-19: HemĢirelerin özelleĢtirmelere iliĢkin algı ölçeği puan 

ortalamalarının, pozisyonlarına göre karĢılaĢtırılması (N:460) 

 

Pozisyon 

Ölçek Altboyutları 

Toplam Ölçek 

Puanı 

 

Genel 

ÖzelleĢtirme 

Sağlıkta 

ÖzelleĢtirme 

ÖzelleĢtirmelerin 

HemĢireliğe 

Etkisi 

 ± SS  ± SS  ± SS  ± SS 

Servis hemĢiresi (n:236) 2,18 ± ,63 2,10 ± ,58 2,22 ± ,61 2,17 ± ,54 

 Sorumlu-yönetici 

hemĢire (n: 98) 
2,28 ± ,70 2,16 ± ,58 2,33 ± ,69 2,26 ± ,58 

 Diğer (n: 126) 2,16 ± ,69 2,06 ± ,62 2,09 ± ,70 2,09 ± ,62 

    Test Değeri (F) ,927 ,861 3,873 2,254 

     p  ,397 ,423 ,021* ,106 

     Anlamlı Fark   c<b  

sd; gruplararası: 2, grup içi: 457, toplam: 459                                                                          *p<0,05 

HemĢirelerin pozisyonlarına göre, HemĢirelerin ÖzelleĢtirme 

Uygulamalarına ĠliĢkin Algı Ölçeğinden ve alt boyutlarından aldıkları algı puan 

ortalamaları, bağımsız gruplarda tek yönlü varyans analizi ile karĢılaĢtırıldığında; 

grupların genel özelleĢtirme ve sağlıkta özelleĢtirme alt boyutları ve toplam ölçek 

puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farkın olmadığı (p>0,05), 

özelleĢtirmelerin hemĢireliğe etkisi boyutunda grupların puan ortalamaları 

arasında ise anlamlı farkın olduğu saptanmıĢtır (p<0,05; Tablo 4-19).  

  ÖzelleĢtirmelerin hemĢireliğe etkisi alt boyutunda puan ortalamaları 

arasındaki farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için Tukey ileri 

analizinde gruplar ikili olarak karĢılaĢtırıldığında; sorumlu-yönetici olarak çalıĢan 

hemĢirelerin puan ortalamalarının diğer grubundakilerden anlamlı olarak farklı  

(p<0,05) olduğu, diğer grubundakilerin puan ortalamalarının daha düĢük olduğu 

belirlenmiĢtir. Diğer ikili grupların puan ortalamaları arasında anlamlı fark 

olmadığı saptanmıĢtır (p>0,05).   
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Tablo 4-20: HemĢirelerin özelleĢtirmelere iliĢkin algı ölçeği puan 

ortalamalarının, deneyim süresine göre karĢılaĢtırılması (N:460) 

 

Deneyim Süresi 

Ölçek Altboyutları 

Toplam Ölçek 

Puanı 

 

Genel 

ÖzelleĢtirme 

Sağlıkta 

ÖzelleĢtirme 

ÖzelleĢtirmelerin

HemĢireliğe 

Etkisi 

 ± SS  ± SS  ± SS  ± SS 

5 Yıl ve altı 
a
 (n: 112) 2,15 ± ,63 2,17 ± ,59 2,27 ± ,69 2,21 ± ,57 

6-10 Yıl 
b
 (n: 101) 1,98 ± ,55 1,94 ± ,55 2,05 ± ,56 1,99 ± ,49 

11 Yıl ve üstü 
c
 (n: 247) 2,31 ± ,70 2,14 ± ,60 2,24 ± ,67 2,22 ± ,60 

    Test Değeri (F) 9,171 5,080 3,682 5,860 

     P ,000*** ,007** ,026* ,003** 

     Anlamlı Fark b < c b < a,c  b < a,c b < a,c 

sd; gruplararası: 2, grup içi: 457, toplam: 459                                       *p<0,05  **p<0,01  ***p<0,001  

HemĢirelerin deneyim süresine göre HemĢirelerin ÖzelleĢtirme 

Uygulamalarına ĠliĢkin Algı Ölçeğinden ve alt boyutlarından aldıkları algı puan 

ortalamaları, bağımsız gruplarda tek yönlü varyans analizi ile karĢılaĢtırıldığında; 

grupların puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu 

saptanmıĢtır (p<,05; Tablo 4-20).  

Deneyim süresine göre puan ortalamaları arasındaki farkın hangi 

gruplardan kaynaklandığını belirlemek için Tukey ileri analizi ile gruplar ikili 

olarak karĢılaĢtırıldığında;  

- Genel özelleĢtirme alt boyutunda, deneyim süresi 6-10 yıl olan hemĢirelerin 

puan ortalamalarının 11 yıl ve üzerinde olan hemĢirelerden çok ileri düzeyde 

anlamlı olarak farklı olduğu (p<0,001), 6-10 yıl deneyime sahip olanların puan 

ortalamalarının daha düĢük olduğu, diğer ikili grupların puan ortalamaları 

arasında anlamlı fark olmadığı (p>0,05) belirlenmiĢtir. 

- Sağlık alanında özelleĢtirme, özelleĢtirmelerin hemĢireliğe etkisi alt 

boyutlarında ve toplam ölçek puanında ise, deneyim süresi 6-10 yıl olan 
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hemĢirelerin puan ortalamalarının hem 5 yıl ve altında olan hemĢirelerden 

(p<0,01) hem de 11 yıl ve üzerinde olan hemĢirelerden (p<0,01) anlamlı olarak ileri 

düzeyde farklı olduğu, 6-10 yıl deneyime sahip olanların puan ortalamalarının daha 

düĢük olduğu,  diğer ikili grupların puan ortalamaları arasında anlamlı fark olmadığı 

(p>0,05) saptanmıĢtır.   

Tablo 4-21: HemĢirelerin özelleĢtirmelere iliĢkin algı ölçeği puan 

ortalamalarının, istihdam biçimlerine göre  karĢılaĢtırılması (N:460) 

 

Ġstihdam Biçimi 

Ölçek Altboyutları 

Toplam Ölçek 

Puanı 

 

Genel 

ÖzelleĢtirme 

Sağlıkta 

ÖzelleĢtirme 

ÖzelleĢtirmelerin 

HemĢireliğe 

Etkisi 

 ± SS  ± SS  ± SS  ± SS 

657 
a
(n: 377) 2,21 ± ,67 2,09 ± ,59 2,18 ± ,65 2,15 ± ,57 

657-4b 
b
 (n: 22) 1,93 ± ,54 1,81 ± ,55 1,98 ± ,46 1,91 ± ,44 

TaĢeron 
c
 (n: 61) 2,22 ± ,64 2,30 ± ,54 2,42 ± ,72 2,33 ± ,56 

    Test Değeri   (KW) 3,377 13,070 8,581 9,441 

     p  ,185 ,001* ,014* ,009* 

     Anlamlı Fark p değeri; 

05/3=,017’dir 

 a,b < c a,b < c b < c 

sd; gruplararası: 2, grup içi: 457, toplam: 459       *p<0,017   

HemĢirelerin istihdam biçimlerine göre HemĢirelerin ÖzelleĢtirme 

Uygulamalarına ĠliĢkin Algı Ölçeğinden ve alt boyutlarından aldıkları algı puan 

ortalamaları Kruskal Wallis analizi ile karĢılaĢtırıldığında; sağlıkta özelleĢtirme 

ve özelleĢtirmelerin hemĢireliğe etkisi altboyutlarında ve toplam ölçekte puan 

ortalamaları arasında anlamlı fark olduğu saptanmıĢtır (p<0,05, Tablo 4-21).  

Ġstihdam biçimlerine göre, puan ortalamaları arasındaki farkın hangi 

gruplardan kaynaklandığını belirlemek için ileri analiz olarak Bonferroni 

düzeltmeli Mann Whitney U ve t testi ile gruplar ikili olarak karĢılaĢtırılmıĢtır;  
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- Sağlıkta özelleĢtirme ve özelleĢtirmelerin hemĢireliğe etkisi alt boyutlarında, 

657 ve 657 4b kadrosu ile çalıĢan hemĢirelerin puan ortalamalarının taĢeron firma 

kadrosunda çalıĢan hemĢirelerden anlamlı olarak farklı olduğu (p<0,017), 

taĢerondan çalıĢan hemĢirelerin puan ortalamalarının daha yüksek oludğu 

saptanmıĢtır. Diğer gruplar arasındaki farkın anlamlı olmadığı belirlenmiĢtir. 

- Toplam ölçek puanında ise 657 4b kadrosunda çalıĢan hemĢirelerin puan 

ortalamalarının taĢeron firma kadrosunda çalıĢan hemĢirelerden anlamlı olarak 

farklı olduğu (p<0,017), taĢerondan çalıĢan hemĢirelerin puan ortlalamalarının 

daha yüksek olduğu belirlenmiĢtir. Diğer ikili gruplar arasında anlamlı fark 

olmadığı saptanmıĢtır. 

4.4.4. HemĢirelerin ÖzelleĢtirmelere ĠliĢkin Algı Ölçeği Puan 

Ortalamalarının, Sendikaya Üye Olmalarına ve Üyesi Oldukları Sendikaya 

Göre, KarĢılaĢtırılmasına ĠliĢkin Bulgular 

HemĢirelerin bir sendikal örgüte üyeliklerine ve üye oldukları sendikal 

örgüte göre HemĢirelerin ÖzelleĢtirme Uygulamalarına ĠliĢkin Algı Ölçeğinden 

aldıkları algı puan ortalamalarının karĢılaĢtırılması sonucu edinilen bulgular tablo 

4-22 ve tablo 4-23‟de verildiği gibidir. 

Tablo 4-22: HemĢirelerin özelleĢtirmelere iliĢkin algı ölçeği puan ortalamalarının, 

sendikaya üye olma durumuna göre karĢılaĢtırılması (N:460) 

Sendika Üyeliği 

Ölçek Altboyutları 

Toplam Ölçek 

Puanı 

 

Genel 

ÖzelleĢtirme 

Sağlıkta 

ÖzelleĢtirme 

ÖzelleĢtirmelerin 

HemĢireliğe 

Etkisi 

 ± SS  ± SS  ± SS  ± SS 

 Evet (n: 148) 2,01 ± ,64 1,89 ± ,51 2,01 ± ,62 1,97 ± ,52 

 Hayır (n: 312) 2,29 ± ,66 2,20 ± ,60 2,30 ± ,66 2,26 ± ,58  

    Test Değeri   (t) 4,226 5,675 4,372 5,215 

     p (sd: 458) ,000* ,000* ,000* ,000* 

sd; grup  içi: 458, toplam: 459                     *p<0,001
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HemĢirelerin sendikaya üye olma durumuna göre HemĢirelerin 

ÖzelleĢtirmelere ĠliĢkin Algı Ölçeğinden ve alt boyutlarından aldıkları puan 

ortalamaları bağımsız gruplarda t testi ile karĢılaĢtırıldığında; grupların hem 

ölçekten, hem de üç alt boyuttan aldıkları algı puan ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak çok ileri düzeyde anlamlı fark olduğu (p<0,001; Tablo 4-22), 

sendikaya üye olanların puan ortalamalarının daha düĢük olduğu saptanmıĢtır. 

Tablo 4-23: HemĢirelerin özelleĢtirmelere iliĢkin algı ölçeği puan 

ortalamalarının, üye oldukları sendikaya göre karĢılaĢtırılması 

(N:460) 

Üye Oldukları Sendika  

Ölçek Altboyutları 

Toplam Ölçek 

Puanı 

 

Genel 

ÖzelleĢtirme 

Sağlıkta 

ÖzelleĢtirme 

ÖzelleĢtirmelerin 

HemĢireliğe 

Etkisi 

 ± SS  ± SS  ± SS  ± SS 

SES (n: 120) 1,93 ± ,63 1,82 ± ,50 1,95 ± ,59 1,90 ± ,50 

Diğer sendika (n: 28) 2,37 ± ,57 2,20 ± ,46 2,30 ± ,66 2,28 ± ,50 

    Test Değeri   (U) 1003,000 960,500 1148,000 953,000 

     p  ,001* ,000** ,009* ,000** 

                   *p<0,05 **p<0,001 

HemĢirelerin üye oldukları sendikaya göre HemĢirelerin ÖzelleĢtirme 

Uygulamalarına ĠliĢkin Algı Ölçeğinden ve alt boyutlarından aldıkları algı puan 

ortalamaları Mann Whitney U testi ile karĢılaĢtırıldığında; grupların hem toplam 

ölçekten hem de sağlıkta özelleĢtirme alt boyutundan aldıkları algı puan 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak çok ileri düzeyde anlamlı fark olduğu 

(p<0,001), SES‟e üye olanların puan ortalamalarının daha düĢük olduğu  

saptanmıĢtır. 

Genel özelleĢtirme ve özelleĢtirmelerin hemĢireliğe etkisi alt boyutlarından 

alınan algı puan ortalamalarında üye olunan sendikaya göre istatistiksel olarak 

ileri düzeyde anlamlı fark olduğu (p<0,01), SES‟e üye olanların puan 

ortalamalarının daha düĢük olduğu  belirlenmiĢtir (Tablo 4-23).  
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5. TARTIġMA 

Sağlık hizmetlerinde özelleĢtirme uygulamaları hem endüstriyel ülkelerde, 

hem de Türkiye gibi geliĢmekte olan ülkelerde, kapitalizmin yetmiĢli yıllarda 

içine girdiği krize verdiği önemli yanıtlardan biri olarak değerlendirilmektedir 

(Scarpaci 1989; Eyles 1989; Aktan 1992; Gökçay 1995; Belek ve Soyer 1995;  Pollock 2005; 

Homedes ve Ugalde 2005b; Lister 2008). ÖzelleĢtirmelerde ve özel olarak da sağlık 

hizmetlerinin özelleĢtirilmesinde hükümetler, 1980‟li yıllardan itibaren alt yapıyı 

hazırlamaya çalıĢmıĢ ve yıllar içerisinde de özelleĢtirme programlarını 

uygulamaya koymuĢlardır (Scarpaci 1989; Tüsiad 1993; Belek ve Soyer 1995; Kafaoğlu 

1995; Keyder 2007; Acar 2010; ÖĠB 2010). Tüm bu uygulamalar hayata geçirilirken, bu 

alanda çalıĢanların katılımına açık süreçler iĢletilmemektedir. Ayrıca 

özelleĢtirmelerin ve sağlık hizmetlerinde özelleĢtirmelerin hayata geçirilmesi 

sırasında, bu kararlardan etkilenecek, bu kurumlarda çalıĢan insanların 

görüĢlerinin ve düĢüncelerinin gözardı edildiği çeĢitli kaynaklarda belirtilmektedir 

(Rigoli ve Dussault 2003; Homedes ve Ugalde 2005 a; Homedes ve Ugalde 2005b; Guevera ve 

Mendidas 2002; Kaplan 2001d; Kolehmainen Aitken 2004).  

Ülkemizde de sağlık hizmetlerinin özelleĢtirilmesi süreci, Sağlıkta 

Refrom, Sağlıkta DönüĢüm gibi değiĢik adlar altında paket programlar olarak 

uygulamaya sokulmaktadır (Belek ve Soyer 1995; Gökçay 1995; Atun 2001; Hayran ve Sur 

2005; Ataay 2005; Soyer ve ark. 2007; Üstündağ ve Yoltar 2007). Sağlık hizmetlerinde 

çalıĢanların bu kararların alınması sırasında süreçlere uzak tutulması; kararlar 

alındıktan ve uygulamaya konduktan sonra çalıĢanlara duyurulması hem meslek 

örgütlerince, hem de bu alana özgü çalıĢan uzmanlarca önemli bir sorun olarak 

dile getirilmektedir (Belek ve Soyer 1995; Kaplan 2001d, Sarp ve ark. 2001; Pala 2005-

2006THD 2006, TTB 2005; Soyer ve ark. 2007). Kaplan (2001d), SB‟de çalıĢan yüksek 

eğitimli sağlık çalıĢanlarının özelleĢtirmelere iliĢkin görüĢlerini değerlendirmeye 

yönelik çalıĢmasında, bu baĢlıkta daha farklı çalıĢmalar yapılması gerektiğini 

vurgulamıĢtır. Bu bağlamda araĢtırmanın temel amacı; meslek örgütüne üye, 

kamuda çalıĢan hemĢirelerin özelleĢtirmelere iliĢkin algılarını ve bu algılarını 

etkileyen iliĢkili faktörleri değerlendirmektir. Ayrıca bu araĢtırma ile hemĢirelerin 

özelleĢtirmelere iliĢkin algı ölçeğinin geliĢtirilmesi, geçerlik ve güvenirlik 
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analizlerinin yapılarak baĢka alanlarda ve örneklemlerde de uygulanabilen bir 

araç oluĢturulması da amaçlanmıĢtır. Bu doğrultuda araĢtırma verileri, 

HemĢirelerin ÖzelleĢtirmelere ĠliĢkin Algı Ölçeği‟nin geçerlik ve güvenirliği ile 

hemĢirelerin özelleĢtirme uygulamalarına iliĢkin algıları ve bunu etkileyen  

faktörlerle birlikte değerlendirilmesi olmak üzere iki baĢlık altında tartıĢılacaktır. 

5.1. HEMġĠRELERĠN ÖZELLEġTĠRMELERE ĠLĠġKĠN ALGI 

ÖLÇEĞĠNĠN GEÇERLĠK VE GÜVENĠRLĠĞĠ 

Ölçek geliĢtirme çalıĢmaları süresince ölçek geliĢtirilecek konuya iliĢkin 

literatürü tüm planlamanın en baĢında taramak önemli görülmektedir. Bu aĢamada 

literatür taramanın yanı sıra uzman görüĢlerinden yararlanmak, bu görüĢler 

doğrultusunda ölçeği yeniden Ģekillendirmek gerekmektedir. Madde havuzu 

oluĢturulurken de ölçekte kalması öngörülen madde sayısının üzerinde madde 

hazırlanması önerilmektedir (Çimen 2003; TavĢancıl 2002; BaĢ 2006; Büyüköztürk ve ark. 

2010).  

Bu çalıĢamda kalması öngörülen madde sayısı 30-35 olarak düĢünülmüĢ 

ve üç alt boyutta toplam 62 maddeden oluĢan madde havuzu literatür (Guevera ve 

Mendidas 2002; Homedes ve Ugalde 2005a; Kolehmainen Aitken 2004; Rigali ve Dussault 2003) 

ve uzman görüĢü doğrultusunda  hazırlanmıĢtır.  

Kapsam Geçerliği: Ölçek geliĢtirme çalıĢmalarında “Kapsam Geçerliği” 

ile ölçek maddelerinin, ölçülmek istenen alanı kapsayıp kapsamadığı 

değerlendirilmektedir (Aksayan ve ark. 2002; Yurdugül 2005a; Öner 2008; Büyüköztürk ve 

ark. 2010). HemĢirelerin ÖzelleĢtirmelere ĠliĢkin Algı Ölçeğinin maddelerinin 

uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla Maliye, Hastane Yönetimi, 

HemĢirelikte Yönetim, Halk Sağlığı ve Tıp alanlarında uzman 10 kiĢiden görüĢ 

alınmıĢ ve bu görüĢler doğrultusunda ölçekte bazı değiĢiklikler yapılmıĢır. 

Toplam 6 madde uzmanlarca uygun görülmediği için ölçekten çıkarılmıĢtır. Genel 

ÖzelleĢtirme alt boyutunda her maddenin baĢında yer alan “kamu iktisadi 

teĢeküllerinin” ifadesi çıkarılıp yerine “kamu iĢletmeleri ve kamu hizmetlerinin” 

ifadesi konmuĢtur.  Mastarla biten maddeler uzmanların önerileri doğrultusunda 

geniĢ zaman kipinde yazılmıĢtır. Tablo Ģeklinde hazırlanan ölçek, metin olarak 

formüle edilmiĢ ve yine uzmanların önerileri doğrultusunda likert derecelemesi 

yediden beĢe indirilmiĢtir.  
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Pilot Uygulama: Ölçeğin anlaĢılırlığının değerlendirilmesi aĢamasında 

örneklemle benzer özellikleri taĢıyan bir gruba pilot uygulama yapılması 

gerekmektedir (BaĢ 2006; Aksayan ve ark. 2002, Aksakoğlu 2005; Akgül 2005). Bu 

çalıĢmada örneklemle benzer özellikler taĢıyan 30 hemĢireye pilot uygulama 

yapılarak, maddelerin anlaĢılırlığını değerlendirmeleri istenmiĢtir. Pilot uygulama 

sonrası tez izleme komitesince son bir değerlendirme yapılarak ölçek taslağının 

kapsam geçerliği iĢlemleri tamamlanmıĢtır. 

Zamana Göre Geçerlik, Test -Tekrar Test Analizi: Ölçek geliĢtirilirken 

ölçeğin zamana göre geçerliği ve güvenirik analizi 15 gün - 1 ay gibi aralıklarla, 

ölçeğin aynı grupla test edilmesi ile değerlendirilmektedir (Aksayan ve ark. 2002; 

Yurdugül 2005b; BaĢ 2006). Burada 15 gün - 1 ay arayla uygulanan ölçekten alınan 

puanlar veya ortalama puanlar Pearson Momentler çarpımı korealsyon analizi ile 

hesaplanmaktadır. Elde edilen katsayı, ölçeğin değiĢmezlik göstergesi olarak 

kabul edilmektedir ve bu puanın en az 0,70 olması gerekmektedir (Aksayan ve ark. 

2002; Yurdagül 2005b; BaĢ 2006). Bu çalıĢmada test-tekrar test uygulaması 15 gün 

arayla yapılmıĢtır. Test tekrar test güvenirlik katsayısı, genel özelleĢtirme alt 

boyutu için 0,94; sağlıkta özelleĢtirme alt boyutu için 0,97, özelleĢtirmelerin  

hemĢireliğe etkisi alt boyutu için 0,96 ve ölçeğin bütünü için de 0,98 olarak 

bulunmuĢtur. Bu sonuca göre ölçeğin yüksek güvenirliğe sahip olduğu 

söylenebilir.  

Test-tekrar test uygulamasından sonra katılımcıların 15 gün arayla 

verdikleri yanıtlar doğrultusunda ölçekten aldıkları puan ortalamalarının 

karĢılaĢtırılması ve her iki uygulamada benzer yanıtlar verdiklerinin gösterilmesi, 

iki uygulamada alınan puanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı farkın 

olmaması gerekemektedir (Aksayan ve ark. 2002; Seren 2005; BaĢ, 2006). Bu çalıĢmada 

da iki uygulamada katılımcıların ölçekten aldıkları puan ortalamaları arasında 

yapılan karĢılaĢtırmada arada istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıĢtır 

(t:1,173; p:0,248). Tekrarlanan ölçümlerde fark olmaması ölçeğin güvenilir 

olduğuna iĢaret etmektedir. 

Madde Analizleri Ve Madde Toplam Puan Korelasyonlarının 

Hesaplanması: Ölçeğin iç tutarlık göstergesi olarak, ölçek alt boyutları ile toplam 
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ölçek puanı arasındaki korelasyon iliĢkisi değerlendirilmektedir. Korelasyon 

katsayısının yüksek olması, o maddenin ölçülen teorik yapıya uygun olduğunun 

göstergesi olarak kabul edilmektedir. Korelasyon katsayılarının alt sınırı değiĢik 

kaynaklarda 0,20; 0,25; 0,30 olarak verilebilmektedir (Aksayan ve ark 2002; Çimen 

2003; Yurdaül 2005b;). Bu çalıĢmada taslak ölçeğin (56 madde) güvenirliği için 

yapılan madde analizi sonrasında, madde-toplam puan korelasyon katsayısı 

0,35‟in altındaki 7 madde (2, 7, 11, 19, 32, 38, 55) ölçekten çıkarılmıĢtır.  Kalan 

49 maddenin korelasyon güvenirlik katsayılarının (Pearson korelasyonu/Pearson 

Momentler Çarpımı Korelasyonu) r=0,37 ile 0,74 arasında ve istatistiksel olarak 

çok ileri düzeyde anlamlı olduğu saptanmıĢtır (Tablo 4-2). Ölçeğin güvenirliğinin 

daha güçlü olması için, alt sınır olarak 0,35 değeri alınmıĢtır. 

Yapı Geçerliği: Geçerlik güvenirlik analizlerinde ölçeğin yapı geçerliğini 

test etmek için en sık kullanılan yöntem, faktör analizidir. Bu yöntem, ölçeğin 

neyi ne kadar isabetli ölçtüğü ile iliĢkili bir kavramdır (Öner 2008; Büyköztürk ve ark. 

2010).  

Bu çalıĢmada, HemĢirelerin ÖzelleĢtirmelere ĠliĢkin Algı Ölçeği taslağının 

yapı geçerliği için teorik bilgiye dayalı olarak oluĢturulan alt boyutların uyumunu 

doğrulamak amacıyla doğrulayıcı faktör analizi yapılmıĢtır. Madde toplam puan 

korelasyon analizi sonucunda güvenirlik katsayıları 0,35‟in altında olan yedi 

madde çıkarılarak kalan 49 madde ile yapılan ilk doğrulayıcı faktör analizinde 

RMSEA, AGFI ve GFI uyum değerlerinin istendik düzeyde olmadığı 

görülmüĢtür. Taslak ölçekte, genel özelleĢtirme alt boyutundan/ 1. faktörden 5, 12 

ve 14. maddeler, sağlıkta özelleĢtirme alt boyutundan/ 2. faktörden 26, 29 ve 30. 

maddeler, özelleĢtirmelerin hemĢireliğe etkisi alt boyutundan/ 3. faktörden 34, 39, 

40, 49, 52 ve 56. maddeler faktör yükleri 0,40‟ın altında olduğu için çıkarılmıĢtır. 

Ġlgili maddeler çıkarıldıktan sonra kalan 37 madde ile doğrulayıcı faktör analizi 

tekrar yapılmıĢtır (ġekil 4-1). Modifikasyon önerileri doğrultusunda 8. ile 9., 4 ile 

16. ve 50. ile 53. maddelerin hata varyansları arasında modifikasyon yapıldıktan 

sonra elde edilen doğrulayıcı faktör analizi sonucunda uyum indeksleri yeterli 

düzeyde bulunmuĢtur.  

Alt boyut ile maddeler arasındaki yer alan okların üzerindeki değerler 

faktör yüküne eĢdeğer yüklerdir, en az 0,30 ve üzerinde olması önerilir. Bu ölçek 



 125 

çalıĢmasında tüm maddelerin yükleri 0,30‟un üzerinde (0,46 ile 0,82 arasında) 

bulunmuĢtur (ġekil 4-1).  

Doğrulayıcı faktör analizinde uyum iyiliği istatistiklerinin de istenilen 

düzeyde olması gerekir. Uyum istatistiği değerleri olarak adlandırılan değerler 

aĢağıdaki gibidir: 

Ki-kare uyum istatistiği: Bir modelin kabul edilebilir olması için ki-kare 

değerinin anlamlı çıkmaması beklenir, ancak uygulamada genelde anlamlı çıktığı 

görülür, çünkü bu değer örneklem büyüklüğüne çok duyarlıdır. Bunun yerine ki-

kare değeri serbestlik derecesine bölünür ve çıkan değerin iki ya da altında olması 

modelin iyi bir model olduğunu, beĢ ya da daha altında olması modelin kabul 

edilebilir bir uyum iyiliğine sahip olduğunu gösterir (ġimĢek 2007; Harrington 2009). 

Bu çalıĢmada  HemĢirelerin ÖzelleĢtirmelere IliĢkin Algı Ölçeği taslağının 

doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre bu değer; 2,50 olarak bulunmuĢtur 

(Tablo 4-3). Bu değer modelin kabul edilebilir bir model olduğunu  göstermiĢtir. 

Sık kullanılan diğer uyum iyiliği testleri, Tahminin Ortalama Karekök 

Hatası-Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA), Standart Temel 

Ortalama Düzeltme Sonucu-Standardized Root-Mean-Square Residual (SRMR), 

KarĢılaĢtırmalı Uyum Ġndeksi-Comparative Fit Index (CFI), BiçimlendirilmemiĢ 

Uyum Ġndeksi-Non-Normed Fit Index (NNFI),  Uyum Ġyiliği Ġndeksi-Goodness of 

Fit Index, (GFI) ve DüzeltilmiĢ Uyum Ġyiliği Ġndeksi-Adjusted Goodness of Fit 

Index (AGFI)’dir (ġimĢek 2007; Harrington 2009). RMSEA‟nın 0,080‟e eĢit ya da 

küçük olması ve istatistiksel olarak anlamlı olması (p<0,05) uyumun iyi olduğunu 

göstermektedir (ġimĢek 2007; Harrington 2009). Bu çalıĢmada RMSEA değerinin 

anlamlı ve 0,080‟den küçük bulunması uyumun iyi olduğunu göstermiĢtir           

(Tablo 4-3).  

SRMR‟nin 0,10‟dan küçük olması (Harrington 2009), CFI, NNFI değerlerinin 

0,90‟a eĢit ya da üstünde olması, AGFI‟nin 0,80‟e eĢit ya da üstünde olması 

uyumun olduğunu gösterir (ġimĢek 2007; Harrington 2009). GFI değerinin 0,85‟e eĢit 

ya da üstünde olması uyumun olduğunu gösterir (ġimĢek 2007; Harrington 2009). Bu 

çalıĢmada elde edilen SRMR, CFI, NNFI, GFĠ ve AGFĠ değerlerine göre uyumun 
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olduğu görülmüĢtür (Tablo 4-3). Bu sonuç, HemĢirelerin ÖzelleĢtirmelere ĠliĢkin 

Algı Ölçeği‟nin yapı geçerliğinin uygun olduğunu göstermektedir. 

Madde Toplam Puan Analizleri: Ölçeğin ve alt boyutlarının geçerlik 

güvenirlik analizlerinin her bir alt boyut için ayrı yapılması gerektiği literatürde 

yer almaktadır (Aksayan ve ark. 2002; Çimen 2003). DFA sonrası 37 maddeye düĢen ve 

üç alt boyuttan oluĢan ölçeğin bütünü ve her bir alt boyutu için madde toplam 

puan analizleri tekrar yapılmıĢtır. Yapılan analizler sonrası tüm alt boyutlarda çok 

ileri düzeyde anlamlılık bulunmuĢtur (Tablo 4-5). Sonuçlar ölçekteki her alt 

boyutta, her maddeden alınan puanların, toplam puanla uygun korelasyon 

gösterdiğini, alt boyutların ölçeğin tamamıyla iliĢkili olduğunu ve her bir alt 

boyutun güvenilir olduğunu göstermektedir.  

 Ġç Tutarlık Analizi (Cornbach α Analizi ile): Ölçek geliĢtirme 

çalıĢmalarında, ölçekte yer alan maddelerin iç tutarlığını test etmek gerekmektedir 

(Öner 2008). DeğiĢik iç tutarlılık analiz yöntemleri olmakla birlikte en yaygın 

olarak özellikle Likert tipi ölçeklerde Cronbach α analizleri kullanılmaktadır. Bu 

katsayının 0,40‟ın altında olması ölçeğin “güvenilir olmadığını”, 0,40-0,59 

arasında olması ölçeğin “düĢük güvenirlikte” olduğunu, 0,60-0,79 arasında olması 

ölçeğin “güvenilir” olduğunu ve “0,80-1,00” arasında olması da ölçeğin yüksek 

güvenirlikte olduğunu göstermektedir (Çimen 2003; Yurdugül 2005b). HemĢirelerin 

ÖzelleĢtirmelere ĠliĢkin Algı Ölçeği taslağının iç tutarlılık analizinde cronbach α 

güvenirlik katsayısı, ölçeğinin bütünü için 0,95 olarak bulunmuĢtur (Tablo 4-7). 

Bu sonuç, ölçek maddelerinin birbirleriyle yüksek iç tutarlığa ve yüksek 

güvenirliğe sahip olduğunu göstermektedir. 

Üç alt boyutun her biri için ayrı ayrı iç tutarlılık analizleri yapıldığında, 

genel özelleĢtirme  alt boyutunda cronbach α güvenirlik katsayısının 0,82, sağlıkta 

özelleĢtirme alt boyutu için 0,89 ve özelleĢtirmelerin hemĢireliğe etkisi alt 

boyutunda 0,92 olduğu belirlenmiĢtir (Tablo 4-7). Bu sonuçlar her üç alt boyutun 

güvenilir olduğunu ortaya koymaktadır.  
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5.2. HEMġĠRELERĠN ÖZELLEġTĠRMELERE ĠLĠġKĠN ALGISI 

HemĢirelerin HÖĠAÖ’den aldıkları puanlar incelendiğinde          

(Tablo 4-10); ölçek toplamında ortalama 2,16±0,57 puan aldıkları belirlenmiĢtir. 

HemĢirelerin ölçeğin bütününde özelleĢtirmeleri olumsuz algıladıkları 

söylenebilir. Alt ölçek puan ortalamaları incelendiğinde; algı puan ortalamalarının 

genel özelleĢtirmede 2,20±0,66; sağlıkta özelleĢtirmede 2,10±59 ve son olarak 

özelleĢtirmelerin hemĢireliğe etkisinde 2,21±0,65 olduğu görülmüĢtür. Buna göre 

hemĢireler özelleĢtirmeleri her üç alt boyutta da olumsuz algılamaktadırlar, ancak 

sağlıkta özelleĢtirme alt boyutu, ortalama puanın en düĢük olduğu alt boyut olarak 

öne çıkmaktadır (Tablo 4-10). 

Literatürde bu baĢlıkta yapılmıĢ kalitatif çalıĢmalarda ve derleme 

yayınlarda da benzer sonuçlar elde edilmiĢ; özellikle hemĢirelerin sağlıkta 

özelleĢtirme ve özelleĢtirmelerin hemĢireliğe etkisi baĢlıklarında özelleĢtirme 

uygulamalarını olumsuz değerlendirdikleri belirtilmiĢtir (Shindul-Rotshild ve ark.1996; 

Corey- Lisle ve ark. 1999; Homedes ve Ugalde 2005b). Kaplan‟ın (2001d); Sağlık 

Bakanlığı hastanelerinde çalıĢan yüksek eğitimli personelle yaptığı çalıĢmasında 

hemĢireleri ayrı bir kategoride değerlendirmemekle birlikte, sağlık çalıĢanlarının 

özelleĢtirmelere iliĢkin görüĢlerini değerlendirmiĢtir. Kaplan‟ın çalıĢmasında 

sağlık çalıĢanları, genel özelleĢtirme olarak kodlayabileceğimiz KĠT‟lerin 

özelleĢtirilmesi fikrini büyük çoğunlukla benimserken, sadece yarısından azı 

hastanelerin özelleĢtirilmesini benimsediklerini belirtmiĢlerdir. Bu çalıĢmada ise 

katılımcıların hem genel özelleĢtimeleri hem de sağlıkta özelleĢtirmeyi olumsuz 

algıladıkları saptanmıĢtır. Bu fark yıllar içerisinde özelleĢtirme uygulamalarının 

ortaya çıkan sonuçlarıyla iliĢkilendirilebilir. Son on yılda özelleĢtirmeler 

sonucunda bu kurumlarda çalıĢan iĢçilerin kurumlar özelleĢtiriledikten sonra 

yaĢadıkları sorunlar ve hak kayıpları belirgin bir Ģekilde ortaya çıkmaktadır. 

Ülkemizde 2010 yılı baĢında yaĢanan Tekel direniĢi, özelleĢtirmeler sonrasında 

bu kurumlarda çalıĢanların yaĢadıkları sıkıntıların somut bir örneği olarak göze 

çarpmaktadır (Yeldan 2010). 

HemĢirelerin ölçek alt boyutlarında maddelerden aldıkları algı puan 

ortalamaları incelendiğinde (Tablo 4-11); Genel özelleĢtirme alt boyutunda 

katılımcıların en fazla “Kamu iĢletmeleri ve kamu hizmetlerinin özelleĢtirilmesi, 
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kamunun ekonomik anlamda refahına hizmet eder” ifadesine katılmadıkları 

saptanmıĢtır. Literatürde sağlık çalıĢanlarına iliĢkin yapılan bir değerlendirmede, 

çalıĢanların uygulamalar sonucu ortaya çıkan tablodan yola çıkarak 

özeleĢtirmelerin toplumun refahına hizmet edeceği tezlerine inançlarını yitirdikleri 

belirtilmektedir (Herzlinger 1997; Corey Lisle ve ark. 1999; Homedes ve Ugalde 2005a; 

Homedes ve Ugalde 2005b). 

“Kamu iĢletmelerine ve kamu hizmetlerine gereğinden fazla yatırım 

yapılır” maddesi, katılımcıların en yüksek oranda “katılmıyorum” seçeneğini 

tercih ettikleri ikinci maddedir (Tablo 4-11). Bu bulgu, özelleĢtirmelerin önemli 

argümanlarından biri olan kamusal alanlara gereksiz yatırım tezinin (Aktan 1992; 

Bayraktutan 2003; Aktan 2006), hemĢireler açısından inandırıcı olmadığını 

göstermektedir.  

Katılımcıların en fazla “Kamu iĢletmeleri ve kamu hizmetlerinde 

gereğinden fazla insan çalıĢtırılır” maddesine katıldıkları tespit edilmiĢtir             

(Tablo 4-11). ÖzelleĢtirmeler hayata geçirilirken ve gerekçelendirilirken, kamu 

iĢletmeleri ve hizmetlerinde gereksiz istihdam baĢlığı en önemli argümanlardan 

biri olarak iĢlenmiĢtir (Aktan 1992; Yayla 2001; Yıldızhan 2001). HemĢirelerin genel 

olarak katılmamakla birlikte, az da olsa bu argümanlardan etkilendikleri 

söylenebilir. 

Sağlıkta özelleĢtirme alt boyutunda katılımcıların en fazla; “Kamu sağlık 

kurumlarına gereğinden fazla yatırım yapılır” maddesine katılmadığı saptanmıĢtır 

(Tablo 4-11). HemĢireler Ġngiltere, Amerika gibi geliĢmiĢ ülkelerde de ve Latin 

Amerika ülkeleri gibi geliĢmekte olan ülkelerde de kamu sağlık kurumlarına fazla 

yatırım yapıldığı, ayrılan pay yüzünden bütçede yük oluĢtuğu gibi benzer tezlere 

katılmamaktadırlar (Shindul-Rotshild ve ark. 1996; Guevera  ve Mendidas 2002; Homedes ve 

Ugalde 2005b; Pollock 2005).  

“Kamu sağlık kurumlarının özelleĢtirilmesiyle, sağlık hizmetlerine 

ulaĢımda eĢitlik sağlanır” ifadesi, hemĢirelerin “katılmıyorum” ve “kesinlikle 

katılmıyorum” seçeneğini en fazla tercih ettikleri ikinci maddedir (Tablo 4-11). 

Literatürde ABD‟de izlenen liberal sağlık politikaları sonucu sağlık hizmetlerine 

ulaĢmada eĢitsizliklerin arttığını gösteren çalıĢmalara yer verilmektedir (Herzlinger 
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1997; Terzi 2006; Herzlinger 2007; Ezekiel 2008). Türkiye‟de reform ve özelleĢtirmelerin 

sonuçlarını bu anlamda değerlendiren bir çalıĢma bulunmamakla birlikte, özellikle 

coğrafi bölgeler arasında sağlık göstergeleri açısından eĢitsizliklerin arttığına 

vurgu yapılmaktadır (Hamzaoğlu 2006). Yine Latin Amerika‟da uygulamaların 

hayata geçirildiği bazı ülkelerde  yoksulların sağlık hizmetlerine ulaĢımında 

sorunlar yaĢandığına iĢaret edilmektedir (Homedes ve Ugalde 2005a; Lister 2007). Sağlık 

bakımını sunan ve bu esnada hizmet sunduğu toplamın yaĢadığı sıkıntılara tanık 

olan hemĢirelerin (Green Bay 2009), uygulamalarla birlikte halkın sağlık 

hizmetlerine ulaĢmasında eĢitlik, hakkaniyet sağlanacağı tezini destekler bir tablo 

ile karĢılaĢmadığı söylenebilir. 

Katılımcıların en fazla “Kamu sağlık kurumları özelleĢtirilirken, tüm 

toplum sosyal güvenlik sistemine dahil edilir” maddesine “kesinlikle katılıyorum” 

ve “katılıyorum” Ģeklinde yanıt verdikleri saptanmıĢtır (Tablo 4-11).  Buna 

rağmen katılıyorum ve kesinlikle katılıyorum seçeneklerini iĢaretleyenler 

toplamda %19,8 oranında kalmıĢtır. Reform sürecinin önemli adımlarından biri 

olan SSGSS yasası yakın zamanda geçmiĢ olmasına karĢın, bu ifadeye katılım 

derecesi hemĢirelerin mevcut yasanın tüm toplumu sosyal güvenlik sistemine 

dahil edeceğine ikna olmadıklarını göstermektedir. Literatürde de benzer 

değerlendirmelere rastlanmaktadır (KurtulmuĢ Kıroğlu 2006; Soyer ve ark. 2007; Sarı 

2009).  KurtulmuĢ Kıroğlu (2006) ve Sarı (2009), mevcut düzenlemelerle birlikte 

kapsam dıĢında kalacak pek çok kiĢi olacağını ve bu kiĢilerin sosyal güvencesiz 

kalacağını ifade etmektedir. HemĢirelerin bu tezlerden etkilendiği söylenebilir.   

Katılımcıların ikinci olarak “Kamu sağlık kurumlarının özelleĢtirilmesi ile 

sağlığa ayrılan bütçe artırılır” maddesine katıldıkları saptanmıĢtır (Tablo 4-11). 

HemĢirelerin özellikle diğer ülkelerde olduğu gibi reform, dönüĢüm 

programlarının baĢlangıcında gözle görülür Ģekilde artan sağlık harcamalarından 

yola çıkarak böyle bir değerlendirme yaptıkları düĢünülmektedir (Homedes ve 

Ugalde 2005b; Pollock 2005).  Nitekim Türkiye‟nin de bütçeden sağlığa ayırdığı pay, 

özelleĢtirmeler hayata geçirildiğinden bu yana yıldan yıla artmaktadır 

(Mollahaliloğlu ve ark. 2010). 
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ÖzelleĢtirmelerin hemĢireliğe etkisi alt boyutunda katılımcıların en fazla 

(%76,8) “Kamu sağlık kurumlarının özelleĢtirilmesi ile hemĢirelik mesleğinin 

statüsü yükselir” ifadesine “katılmıyorum” ve “kesinlikle katılmıyorum” yanıtı 

verdikleri belirlenmiĢtir (Tablo 4-11). Literatürde hemĢirelerin benzer 

değerlendirmelerde bulundukları saptanmıĢtır. Shindul-Rotshild ve arkadaĢları 

tarafından (1996) yapılan çalıĢmada, hemĢireler artık kontratlarla çalıĢtıklarını, 

kendi yerlerine yardımcıların çalıĢtırıldığını ve hemĢirelik bakımına zaman 

ayıramadıklarını, tüm bunların sonucunda statülerini kaybettiklerini, meslekten ve 

iĢten ayrılmayı düĢündüklerini belirtmektedirler.   

Ġkinci olarak (%76,1) “Kamu sağlık kurumlarının özelleĢtirilmesi ile 

hemĢireler daha adil ücretlendirilir” maddesine katılmadıkları belirlenmiĢtir 

(Tablo 4-11). Literatürde, özelleĢtirme uygulamalarının hayata geçirildiği 

ülkelerin neredeyse tümünde hemĢirelerin, ücretlerinin düĢmesinden Ģikayetçi 

oldukları belirtilmektedir (Shindul-Rotshild ve ark. 1996; Corey-Lisle ve ark. 1999; Guevera  

ve Mendidas 2002; Rigoli ve Dussault 2003; Lister 2007). Bazı yayınlarda ise hemĢirelerin 

görüĢ ve düĢünceleri olarak belirtilmemekle birlikte, özelleĢtirmeler neticesinde 

hemĢirelerin ve sağlık çalıĢanlarının ücretlerinin düĢtüğü saptaması yapılmaktadır 

(Segall 2000;Kolehmainen-Aitken 2004; Homedes ve Ugalde 2005b; Pollock 2005; Vujicic ve 

Zurn 2006).  

Katılımcıların en fazla (%36,3) “Kamu sağlık kurumlarının özelleĢtirilmesi 

ile hemĢireler daha eğitimli olmak zorunda bırakılır” maddesine katıldıkları tespit 

edilmiĢtir (Tablo 4-11). Benzer Ģekilde Shindul-Rotshild ve arkadaĢları tarafından 

(1996) yapılan çalıĢmada da bazı hemĢirelerin uygulamalar sonucunda eğitime ve 

kendilerini geliĢtirmeye yöneldiklerini belirttikleri saptanmıĢtır. ÖzelleĢtirmeler 

sonrası hemĢirelerin daha eğitimli olmaya ve kendilerini geliĢtirmeye dönük 

faaliyetlere yöneldikleri farklı çalıĢmalarda da yer almaktadır (Corey-Lisle ve ark. 

1999). Bunun nedenlerinden birinin özelleĢtirme uygulamaları ile birlikte lisans 

mezunu hemĢirelerin ayrıcalıklarını yitirmesi olduğu düĢünülmektedir. Bu 

uygulamaların en erken etkilediği ABD‟de 1996‟da yapılan bir çalıĢmada (Shindul-

Rotshild 1996) hemĢireler, kliniklerde yardımcı personellerin lisanslı hemĢireler 

yerine istihdam edildiğini belirtmektedirler. Bu durum ülkemizde de benzerdir. 

HemĢirelerin daha iyi koĢullarda istihdam edilebilmek için kendilerinde fark 
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yaratmaya çalıĢtıkları söylenebilir. Yine bu tablonun hemĢireleri daha eğitimli, 

bilgili olmaya veya belirli bir alanda uzmanlaĢmaya ittiği düĢünülebilir. 

Katılımcılar ikinci olarak (%35,3), “Kamu sağlık kurumlarının 

özelleĢtirilmesi ile özel dal hemĢireliği geliĢtirilir” ifadesinde “kesinlikle 

katılıyorum” ve “katılıyorum” seçeneğini tercih etmiĢlerdir (Tablo 4-11). Bir 

önceki maddede olduğu gibi uygulamaların etkilerinden kaçınmak için 

hemĢirelerin farklı ve özel uzmanlık alanlarına yöneldikleri söylenebilir. Tıpta 

olduğu gibi hemĢirelikte de uzmanlaĢma tercih edilmektedir.  

HemĢirelerin sosyo-ekonomik ve demografik özellikleri 

incelendiğinde; katılımcıların yaĢ ortalamasının 33,13±7,68 olup, çoğunluğunun 

30-39 yaĢ aralığında, evli (%52), çocuksuz (%55,7) ve lisans mezunu (%41,1) 

olduğu belirlenmiĢtir. Evlerine giren toplam aylık gelir aralığının çoğunlukla 

1501-2500 TL aralığında olduğu tespit edilmiĢtir (Tablo 4-8). Türk-ĠĢ Temmuz 

2010‟da yayınladığı açlık ve yoksulluk sınır raporunda 4 kiĢilik aile için 

yoksulluk sınırını 2,676,42 TL olarak açıklamıĢtır. Tez verilerinin toplandığı 

dönemde aylık olarak açıklanan yoksulluk sınırı rakamları ise 2,395,95 ila 

2,416,66 TL arasında değiĢmektedir (Türk-ĠĢ 2010). Dört kiĢilik aile üzerinden, aylık 

olarak tespit edilen bu rakamlara göre; bekar olanların, hiç çocuğu olmayanların 

yahut tek çocuğu olanların oranları dikkate alındığında, hemĢirelerin çoğunlukla 

yoksulluk sınırının üzerinde gelire sahip olduğu söylenebilir. 

 Katılımcıların meslekleri ile ilgili tanımlayıcı özellikleri Tablo 4-9‟da 

incelendiğinde, çoğunlukla (%48,4) THD‟ye üye oldukları, üniversite 

hastanesinde çalıĢtıkları (%71,1), 657 sayılı yasaya tabi oldukları ve 11 yıl üzeri 

deneyime sahip oldukları belirlenmiĢtir. Harmancı ve Baykal‟ın (2004) 

hemĢirelerin mesleki ve sendikal örgütlere üyelikleri ile ilgili yaptıkları çalıĢmada 

hemĢirelerin en fazla özel dal derneklerine üye olduğu, THD‟ye üye olanların 

ikinci sırada olduğu bulunmuĢtur. Bu çalıĢmada ilk iki grup yer değiĢtirmiĢtir. 

Burada etkili bir faktörün, bazı özel dal derneklerinin, üyelerinin bu çalıĢmanın 

örneklemine girmesi için gerekli izin baĢvurularına yanıt vermemesi, yahut 

olumsuz yanıt vermesi olduğu düĢünülmektedir. Bir diğer faktörün de 2003 

yılındaki çalıĢma sırasında THD‟nin Ġstanbul‟da bir Ģubesi olmaması ve üyelikle 
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ilgili iĢlemlerin Ankara merkezli yürütülmesi, bugün ise üye olmak isteyenlerin 

Ġstanbul Ģubesi ile doğrudan bağlantı kurabilmesi sonucu üyeliklerin artması 

olduğu söylenebilir.  

Katılımcıların büyük çoğunlukla (%51,3) servis hemĢiresi olarak çalıĢtığı, 

sendikaya üye olmadığı (%68) ve sendikaya üye olanların da büyük çoğunlukla 

(%81,1) SES‟e üye oldukları saptanmıĢtır (Tablo 4-9). Harmancı ve Baykal‟ın 

(2004) hemĢirelerin mesleki ve sendikal örgütlere üyelikleri ile ilgili yaptıkları 

çalıĢmada da hemĢirelerin %77,7‟sinin sendikaya üye olmadığı saptanmıĢtır. 

Buradaki farkın bu çalıĢmanın örneklemine dahil edilen gurubun mesleki 

örgütlere üye; dolayısı ile örgütlenme konusunda daha bilinçli olmasından 

kaynaklandığı düĢünülebilir. 

HemĢirelerin özelleĢtirmelere iliĢkin algı puan ortalamaları, mesleki 

örgüte göre incelendiğinde (Tablo 4-12); katılımcıların mesleki örgütlerine göre 

genel özelleĢtirme alt boyutundan aldıkları algı puan ortalamalarında anlamlı fark 

saptanmıĢtır. Buna göre birkaç derneğe üye olan hemĢirelerin özel dal derneğine 

üye olanlara oranla genel özelleĢtirmeleri daha olumsuz algılamaktadırlar. Burada 

birkaç derneğe üye olanların örgütlenme bilincinin daha yüksek olduğu 

söylenebilir. Ayrıca özelleĢtirmeler ile birlikte hemĢirelerin uzmanlaĢmaya 

yöneldikleri (Shindul Rotshild ve ark. 1996; Corey Lisle ve ark 1999) ve özel dal 

derneklerinde daha ziyade uzmanlaĢmıĢ hemĢirelerin yer aldıkları 

düĢünüldüğünde, özelleĢtirmeleri olumsuz algılamakla birlikte bu grubun puan 

ortalamalarının daha yüksek çıkması anlaĢılırdır.  

HemĢirelerin özelleĢtirmelere iliĢkin algı puan ortalamaları, yaĢ 

gruplarına göre incelendiğinde (Tablo 4-13); katılımcıların yaĢ gruplarına göre 

genel özelleĢtirme alt boyutundan aldıkları algı puan ortalamalarında ileri düzeyde 

anlamlı fark saptanmıĢtır. Buna göre 30 yaĢın altındakiler ile 30-39 yaĢ 

aralığındakiler 40 yaĢın üzerindekilere oranla genel özelleĢtirmeleri daha olumsuz 

algılamaktadırlar. Burada 40 yaĢın üzerindeki grubun emekliliğe daha yakın 

olduğu, hayatlarını belli bir standartta sürdürdüğü ve bu nedenle mevcut 

değiĢikliklerden çok fazla etkilenmedikleri söylenebilir. Örneğin daha olumsuz 

düĢünen 39 yaĢ altı gruptakilerin özelleĢtirme uygulamalarına paralel olarak 
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yapılan  düzenlemeler sonucunda emekli olmak için çalıĢmaları gereken yıl sayısı 

artmıĢtır (KurtulmıĢ Kıroğlu 2006). Burada etkili kimi özel faktörlerin de sözkonusu 

olabileceği düĢünülmektedir. 

HemĢirelerin özelleĢtirmelere iliĢkin algı  ölçeği puan ortalamaları,  

eğitim durumlarına göre incelendiğinde (Tablo 4-14); ölçek bütününde ve alt 

boyutlardan alınan algı puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık bulunmamıĢtır (p>0,05). Her eğitim düzeyinden katılımcı özelleĢtirmeleri 

tüm alt boyutlarda olumsuz algılamıĢtır. Shindul-Rotshild ve arkadaĢaları 

tarafından yapılan çalıĢmada (1996), lisanslı hemĢirelerin uygulamalardan daha 

olumsuz etkilendiğine iliĢkin değerlendirmelere yer verilmektedir. Bu çalıĢmada 

ise her eğitim düzeyinden hemĢireler özelleĢtirmeleri olumsuz algılamıĢlar ve 

aralarında fark çıkmamıĢtır. 

HemĢirelerin özelleĢtirmelere iliĢkin algı  ölçeği puan ortalamaları,  

medeni durumlarına göre incelendiğinde (Tablo 4-15); bekar olanların genel 

özelleĢtirme alt boyutundan aldıkları algı puan ortalamalarında anlamlı fark 

saptanmıĢtır. Buna göre bekar olanlar evli olanlara göre genel özelleĢtirmeleri 

daha olumsuz algılamaktadırlar. Literatürde bu tarz karĢılaĢtırmalı çalıĢmalara 

rastlanmamıĢtır. Ancak bekar olanların yalnızca kendi gelirleri ile geçindiği 

varsayılırsa genel özelleĢtirmelerin hayatlarına etkisini daha olumsuz algıladıkları 

düĢünülebilir.  

HemĢirelerin özelleĢtirmelere iliĢkin algı  ölçeği puan ortalamaları,  

çocuk sahibi olma durumlarına göre incelendiğinde (Tablo 4-16); genel 

özelleĢtirme alt boyutundan alınan algı puan ortalamaları arasında çocuk sayısına 

göre istatistiksel olarak çok ileri düzeyde anlamlı fark olduğu (p<0,001), çocuksuz 

ve tek çocuğu olanların, 2 ve 3 çocuğu olanlara oranla genel özelleĢtirmeleri daha 

olumsuz algıladıkları   saptanmıĢtır. Ölçek bütününde çocuğu olmayanların ve tek 

çocuğu olanların algı puan ortalamaları ile 2 ve 3 çocuklu olanların algı puan 

ortalamaları arasında  ileri düzeyde anlamlı (p<0,01) fark saptanmıĢ, çocuksuz ve 

tek çocuğu olanların özelleĢtirmeleri daha olumsuz algıladıkları belirlenmiĢtir. 

ÖzelleĢtirmelerin hemĢireliğe etkisi alt boyutunda çocuğu olmayanların ve tek 

çocuğu olanların, 2 ve 3 çocuklu olanlardan istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 
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daha düĢük puan aldıkları, yani özelleĢtirmelerin hemĢireliğe etkisini daha 

olumsuz algıladıkları saptanmııĢtır. Sağlıkta özelleĢtirme alt boyutunda ise çocuğu 

olmayanaların puan ortalamalarının 2 ve 3 çocuklu olanlardan istatistiksel olarak 

anlamlı düzeyde düĢük olduğu saptanmıĢtır. Burada tek çocuğu olanların da puan 

ortalamaları düĢük bulunmuĢ ancak bu gruptaki katılımcı sayısının azlığı 

nedeniyle yapılan karĢılaĢtırmalarda anlamlılık bulunamamamıĢtır.  

Bu baĢlıkta çocuğu olmayanların ve tek çocuğu olanların, 2 ve daha fazla 

çocuk sahibi olanlara göre  özelleĢtirmeleri daha olumsuz algıladıkları 

söylenebilir.  Burada 2-3 çocuklu hemĢirelerin gelir durumunun diğer gruplardan 

daha yüksek olduğu için özelleĢtirmeleri daha az olumsuz algıladıkları 

söylenebilir. 

HemĢirelerin özelleĢtirmelere iliĢkin algı  ölçeği puan ortalamaları, 

evlerine giren aylık gelir durumlarına göre incelendiğinde (Tablo 4-17); genel 

özelleĢtirme alt boyutundan alınan algı puan ortalamaları arasında aylık gelir 

durumlarına göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık saptanmıĢtır. Aylık 

geliri 1500 TL ve altı olan grubun diğer gruplara oranla genel özelleĢtirmeleri 

daha olumsuz algıladıkları söylenebilir. Bu durum her alanda gerçekleĢtirilen  

özelleĢtirmelerin sonuçlarının, düĢük gelir grubundakileri daha fazla etkilemesi ile 

açıklanabilir. Benzer Ģekilde yapılan çalıĢmalarda düĢük gelire sahip olanların 

uygulamalardan daha olumsuz etkilendiği belirtilmektedir (Müftüoğlu 1996).  

Clark ve arkadaĢları tarafından (2001) yapılan benzer bir çalıĢmada 

hemĢirelerin gelir düzeyleri ile  uygulamalara iliĢkin görüĢleri arasında fark 

olmadığı belirlenmiĢtir. Ancak Clark‟ın çalıĢmasında en düĢük gelir düzeyi yılda 

30,000-34,999 dolar olarak belirlenmiĢtir. Ülkemizde alınan ücretler bu ülkelerede 

alınanlarla karĢılaĢtırılamayacak kadar düĢüktür. Bu nedenle ülkemizde aylık 

gelirin düĢmesi ile genel özelleĢtirme alt boyutunda anlamlı farklılık oluĢması 

anlaĢılır görülmektedir.   

HemĢirelerin özelleĢtirmelere iliĢkin algı ölçeği puan ortalamaları, 

çalıĢtıkları kurumlara göre incelendiğinde (Tablo 4-18); ölçeğin bütününden 

ve alt boyutlarından aldıkları algı puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark olduğu saptanmıĢtır (p<0,05; Tablo 4-18). Genel özelleĢtirme alt 
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boyutunda, SSK‟dan devredilen hastanelerde çalıĢan hemĢirelerin puan 

ortalamalarının üniversite hastanelerinde çalıĢan hemĢirelerden anlamlı olarak 

farklı olduğu, dolayısıyla bu alt boyutta özelleĢtirmeleri daha olumsuz 

algıladıkları söylenebilir. SSK‟dan devrolan hastanelerde çalıĢanlar 2005 yılında 

yaĢanan devir iĢlemi sonrası ortaya çıkan tablodan memnun olmadıkları için daha 

olumsuz algılamıĢ olabilir. O dönemde SSK‟ların devrine çalıĢanların karĢı çıktığı 

belirtilmektedir (KurtulmuĢ Kıroğlu 2006; Özdemir ve Yücesan Özdemir 2006).  Engström 

ve Axelsson‟un (2010) kalitatif çalıĢmalarında da, özelleĢtirme deneyiminden 

sonra çalıĢanların daha fazla güvensizlik ve umutsuzluk ifade ettikleri, kurumun 

daha iyi iĢleyeceğine iliĢkin beklentilerinin karĢılanmadığını belirttikleri 

vurgulanmıĢtır.  

Yine bir baĢka çalıĢmada, özelleĢtirme veya reform sürecini bizzat 

yaĢayan kurumlarda ve henüz uygulamaları deneyimlemeyen kurumlarda çalıĢan 

hemĢirelerin algıları incelenmiĢ ve beĢ alt boyutta yapılan incelemede alt 

boyutların her birinde reformları deneyimleyen hemĢirelerin daha olumsuz 

algıladıkları saptanmıĢtır (Clark 2001).  

Sağlıkta özelleĢtirme alt boyutunda da benzer Ģekilde SSK‟dan devrolan 

hastanelerde çalıĢan hemĢirelerin özelleĢtirmeleri üniversitede çalıĢan 

hemĢirelerden daha olumsuz algıladıkları söylenebilir (p<0,05; Tablo 4-18). Bu 

durum da benzer Ģekilde SSK‟ların devri sonrasında bu hastanelerde çalıĢanların 

uygulamanın sonuçlarından rahatsız olmaları ile iliĢkilendirilebilir.  

ÖzelleĢtirmelerin hemĢireliğe etkisi alt boyutunda bu kez Sağlık Bakanlığı 

hastanelerinde çalıĢanların üniversitede çalıĢanlara göre ileri düzeyde anlamlı 

olarak daha olumsuz algıladıkları belirlenmiĢtir (p<0,01; Tablo 4-18). Burada son 

sekiz yıldır bakanlık hastanelerinde yaĢanan dönüĢüm süreçlerinin etkili olduğu 

söylenebilir (Dedeoğlu 2003; Pala 2006; Sarı 2009). SSK‟ların devri ve sonrasında SB 

hastanelerinde gerçekleĢtirilen uygulamalardan hemĢirelerin olumsuz 

etkilendikleri ve bu nedenle hemĢireliğe etkisi alt boyutunda süreci daha olumsuz 

algıladıkları düĢünülebilir. 

Ölçeğin bütününde de alt boyutlardakine benzer Ģekilde SSK‟dan devrolan 

ve SB hastanelerinde çalıĢan hemĢirelerin üniversitede çalıĢanlardan ileri 

derecede anlamlı olarak daha olumsuz algıladıkları söylenebilir (p<0,01; Tablo-4-
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18). Burada üniversite hastanelerinin daha farklı bir yapıda örgütlenmiĢ olmaları 

da önemlidir. Üniversite hastanesinde çalıĢan hemĢirelerin değerlendirmeleri 

kendi kurumlarının bazı SB uygulamalarından bağımsız olması ile 

iliĢkilendirilebilir. 

HemĢirelerin özelleĢtirmelere iliĢkin algı ölçeği puan ortalamaları, 

pozisyonlarına göre incelendiğinde (Tablo 4-19); özelleĢtirmelerin hemĢireliğe 

etkisi alt boyutunda sorumlu-yönetici olarak çalıĢan hemĢirelerin puan 

ortalamalarının diğer grubundakilerden anlamlı olarak farklı olduğu saptanmıĢtır 

(p<0,05; Tablo 4-19). Burada yoğun bakım, ameliyathane gibi birimlerde 

çalıĢanların yer aldığı diğer grubundaki hemĢirelerin, sorumlu ve yönetici 

hemĢirelere göre özelleĢtirmelerin hemĢireliğe etkisini daha olumsuz algıladıkları 

söylenebilir. Bu bulgu özelleĢtirme uygulamaları ile birlikte ortaya çıkan 

sonuçların yoğun bakım, ameliyathane gibi özellikli birimlerde çalıĢanları daha 

olumsuz etkilediğini göstermektedir. Öte yandan yönetici ve sorumlu 

pozisyonlarda çalıĢan hemĢirelerin uygulamalar hayata geçirilirken dönem dönem 

bu süreçlerin uygulatıcısı olmaları nedeniyle de böyle bir fark ortaya çıkmıĢ 

olabilir.    

HemĢirelerin özelleĢtirmelere iliĢkin algı ölçeği puan ortalamaları, 

deneyim sürelerine göre incelendiğinde (Tablo 4-20); ölçekten ve alt 

boyutlarından aldıkları algı puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı 

fark olduğu saptanmıĢtır (p<0,05, Tablo 4-20).  

Genel özelleĢtirme alt boyutunda, deneyim süresi 6-10 yıl olan 

hemĢirelerin süreci deneyim süresi 11 yıl ve üzerinde olan hemĢirelerden daha 

olumsuz algıladıkları söylenebilir. Bu bulgu 6-10 yıl arasında çalıĢan hemĢirelerin 

değiĢimi daha olumsuz algıladıklarını ve meslek pratiklerinin en verimli 

dönemlerinde bu düzenlemelerle karĢı karĢıya kalmalarıyla iliĢkilendirilebilir. 

Sağlık alanında özelleĢtirme,  özelleĢtirmenin hemĢireliğe etkisi alt 

boyutlarında ve toplam ölçek puanında ise, deneyim süresi 6-10 yıl olan 

hemĢirelerin puan ortalamalarının hem 5 yıl ve altında olan hemĢirelerden 

(p<0,01) hem de 11 yıl ve üzerinde olan hemĢirelerden (p<0,01) anlamlı olarak 

ileri düzeyde farklı olduğu saptanmıĢtır.  ÖzelleĢtirmeler 1990‟lı yıllarla birlikte 
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uygulamaya geçirilmeye baĢlanmıĢtır. Sonuçları yeni yeni ortaya çıkmakta ve 

tartıĢılmaktadır (Belek ve Soyer 1995; Pala 2006; Soyer ve ark. 2007). Bu nedenle beĢ yıl 

ve altı deneyime sahip olanlar bugünkü sonuçları geçmiĢle mukayese Ģansına 

sahip değillerdir. ÇalıĢma yaĢamına girdiklerinden beri yüz yüze kaldıkları bu 

uygulamaları doğal bir süreç olarak algılamıĢ olabilirler. 6-10 yıl deneyime sahip 

grup ise bu anlamda uygulamalar öncesi ile mukayese etme Ģansına sahiptirler ve 

bu alt boyutlarda ve ölçeğin bütününde özelleĢtirmeleri daha olumsuz 

algılamalarında etkili olmuĢ olabilir. 

HemĢirelerin özelleĢtirmelere iliĢkin algı ölçeği puan ortalamaları, 

istihdam biçimlerine göre incelendiğinde (Tablo 4-21); sağlıkta özelleĢtirme ve 

özelleĢtirmelerin hemĢireliğe etkisi alt boyutlarında 657 ve 657-4b statüsünde 

çalıĢanların taĢeron firmaya bağlı olarak çalıĢanlara göre daha olumsuz 

algıladıkları söylenebilir (p<0,01; p<0,05). Burada taĢerondan çalıĢanların kendi 

durumlarını değiĢtiremedikleri için diğer hemĢirelerin de kendileri gibi 

çalıĢmalarını istemeleri ve bu nedenle daha az olumsuz algılamaları söz konusu 

olabilir. Bir diğer yaklaĢımda taĢerondan çalıĢanların bu durumu kadrolu 

çalıĢmadan önce iĢsiz kalmadan geçirdikleri bir süreç olarak görmeleri ve bu 

nedenle de süreci daha az olumsuz değerlendirmeleri olabilir. Ölçeğin bütününde 

657-4b statüsünde çalıĢanların yine taĢeronda çalıĢan hemĢirelere göre daha 

olumsuz algıladığı (p<0,01; Tablo 4-20) söylenebilir. Benzer biçimde 657-

4b‟lilerin sabit bir kadroda iken taĢerondan çalıĢanların hala 657‟ye tabi çalıĢma 

Ģansları olması ile açıklanabilir. 

HemĢirelerin özelleĢtirmelere iliĢkin algı ölçeği puan ortalamaları, 

sendikaya üye olma durumuna göre incelendiğinde (Tablo 4-22 ); grupların 

hem ölçekten, hem de üç alt boyuttan aldıkları algı puan ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak çok ileri düzeyde anlamlı fark olduğu (p<0,001; Tablo 4-22) 

saptanmıĢtır. 

 Kısaca sendikaya üye olanların olmayanlara göre özelleĢtirmeleri 

istatistiksel olarak çok ileri düzeyde anlamlı farkla daha olumsuz algıladıkları 

söylenebilir. Literatürde de sendikaların özelleĢtirmeler aleyhinde yürüttüğü 

çalıĢmalar neticesinde sendika üyeliğinin özelleĢtirmelere iliĢkin süreçlerin 
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olumsuz algılanmasında etkili olduğu belirtilmektedir (Rigoli ve Dussault 2003; 

Homedes ve Ugalde 2005b). Rigoli ve Dussault (2003) çalıĢmalarında özelleĢtirme 

uygulamaları sonucunda hemĢirelerin sendikalara yöneldiklerine ve sendikalara 

üye olan hemĢirelerin de özelleĢtirmeleri daha olumsuz algıladıklarına iĢaret 

etmektedir. Bu çalıĢmada da sendika üyesi hemĢirelerin süreci çok daha olumsuz 

algıladıkları sonucu orataya çıkmıĢtır. Clark ve arkadaĢlarının 2001 yılında 

yayınladıkları çalıĢmada da hemĢirelerin reformdan sonra ortaya çıkan tabloda 

sendikalara daha fazla yüzlerini döndükleri üzerinde durulmaktadır.  Reform 

sürecinden olumsuz etkilendiğini düĢünen hemĢirelerin, diğerlerine oranla 

sendikaları sorunların çözümünde araç olarak önemsedikleri, aynı çalıĢmada 

belirtilmektedir (Clark ve ark. 2001). 

HemĢirelerin özelleĢtirmelere iliĢkin algı ölçeği puan ortalamaları, üye 

oldukları sendikaya göre incelendiğinde (Tablo 4-22 ); SES sendikasına üye 

olan hemĢirelerin hem sağlıkta özelleĢtirme alt boyutunda, hem de ölçeğin 

bütününde özelleĢtirmeleri, diğer sendikalara üye olanlardan çok ileri düzeyde 

anlamlı farkla daha olumsuz algıladıkları saptanmıĢtır (p<0,001). Bu durum 

SES‟in alanda kurulan ilk sendika olması ve sağlık alanında hükümetler 

tarafından atılan adımlarda diğer sendikalara göre daha fazla çalıĢandan yana bir 

tutum içerisinde olması ile açıklanabilir (Harmancı ve Baykal 2003).  

Genel özelleĢtirme ve özelleĢtirmelerin hemĢireliğe etkisi alt boyutlarında 

da algı puan ortalamaları incelendiğinde, SES üyelerinin özelleĢtirmeleri daha 

olumsuz algıladıkları söylenebilir. Burada istatistiksel olarak ileri düzeyde 

anlamlı bir fark sözkonusu olmuĢtur (p<0,01).  
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5.3. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

HemĢirelerin özelleĢtirme uygulamalarına iliĢkin algılarını belirlemek 

amacıyla yürütülen ve paralelinde “HemĢirelerin ÖzelleĢtirmelere ĠliĢkin Algı 

Ölçeği” geliĢtirilen bu çalıĢmada, Ģu sonuçlar elde edilmiĢtir. 

HemĢirelerin ÖzelleĢtirmelere ĠliĢkin Algı Ölçeği‟nin yapılan geçerlik ve 

güvenirlik analizleri sonucunda, yüksek düzeyde geçerli ve güvenilir olduğu 

saptanmıĢtır. Buna göre ölçeğin kapsam geçerlik indeksi alt boyutlarda 0,88; 0,84 

ve 0,96 olarak bulunmuĢtur. Ölçeğin madde toplam puan analizlerinde, madde 

toplam puan korelasyonları 0,41-0,75 arasında bulunmuĢtur. Ölçeğin Cronbach α 

güvenirlik katsayısı 0,95, alt boyutlarda da sırasıyla 0,82, 0,89, 0,92  olarak 

0,70‟den yüksek ve anlamlı bulunmuĢtur. Yapı geçerliği baĢlığında doğrulayıcı 

faktör analizi yapılmıĢ, üç faktörlü ölçek yapısı doğrulanmıĢ ve faktör yükü 

0,40‟ın altında olan maddeler çıkarılmıĢtır. Uyum iyiliği istatistiklerinde  ölçeğin 

uyumunun iyi olduğu bulunmuĢtur. 

 Katılımcıların yaĢ ortalaması 33,1±7,68 olup, çoğunluğunun evli (%52), 

çocuksuz (%55,7), lisans mezunu (%41,1) olduğu  belirlenmiĢtir. Evlerine giren 

toplam aylık gelirin çoğunlukla 1501-2500 TL aralığında olduğu, THD‟ye           

(% 48,4) üye oldukları, üniversite hastanesinde çalıĢtıkları (%71,1), 657 sayılı 

yasaya tabi çalıĢtıkları ve 11 yıl  üzeri deneyime sahip oldukları, büyük 

çoğunlukla (%51,3) servis hemĢiresi oldukları, sendikaya üye olmadıkları (%68) 

ve sendikaya üye olanların da büyük çoğunlukla (%81,1) SES‟e üye oldukları 

saptanmıĢtır.   

HemĢirelerin ölçekten ve alt boyutlardan aldıkları algı puan ortalamaları 

incelenmiĢ ve ölçeğin bütününden 2,16±0,57, genel özelleĢtirme alt boyutundan 

2,20±0,66, sağlıkta özelleĢtirme alt boyutundan 2,10±,59 ve  özelleĢtirmelerin 

hemĢireliğe etkisi alt boyutundan 2,21±0,65  puan aldıkları saptanmıĢtır. Bu 

puanlara göre hemĢirelerin özellleĢtirmeler, genel özelleĢtirmeler, sağlıkta 

özelleĢtirmeler ve özelleĢtirmelerin hemĢireliğe etkisine iliĢkin algılarının 

olumsuz olduğu görülmüĢtür.  

HemĢirelerin kiĢisel (yaĢ, medeni durum, çocuk sayısı, gelir düzeyi) ve 

iĢle (kurum, deneyim, pozsiyon, istihdam biçimi) iligili özellikleri ile HÖĠAÖ‟den 
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va alt boyutlarından aldıkları algı puan ortalamaları arasında yapılan 

karĢılaĢtırmalarda; istatistiksel olarak anlamlı (p<0,05), ileri düzeyde anlamlı 

(p<0,01) ve çok ileri düzeyde anlamlı (p<0,001) farklılıklar bulunmuĢtur. 

Öneriler: 

Bu ölçek daha geniĢ örneklem gruplarında test edilmelidir. 

Sağlık alanında çalıĢan hemĢireler dıĢındaki meslek grupları ile özellikle 

hekimlerle bu tarz çalıĢmaların tekrarlanması önemsenmelidir. 

HemĢirelerin özelleĢtirmelere iliĢkin olumsuz algılarının nedenlerini daha 

ayrıntılı olarak ortaya koymak açısından, bu baĢlıkta yurt dıĢındakilere benzer 

kalitatif çalıĢmalar yapılabilir. 

Hastanelerde özellikle taĢeron aracılığı ile çalıĢtırılan iĢçi grupları ile 

benzer çalıĢmalar planlanmalı, sürecin bu gruplara etkileri de 

değerlendirilmelidir. 

Sağlık politikaları belirlenirken, politikalardan etkilenen kesimlerin ve bu 

kesimleri temsil eden sendika, meslek örgütü gibi kurumların süreçlere dahil 

edilmesine çaba gösterilmelidir. 

Sağlık politikalarının uygulanması sonucunda baĢarılı olunmak 

isteniyorsa, hizmeti sunanlara ve hizmetten yararlananlara neler getirip götüreceği 

açıklıkla tartıĢılmalıdır. 

Özellikle Sağlık Bakanlığı‟na bağlı hastanelerde bu tarz çalıĢmaların 

yürütülmesi için alan açılmalı, Bakanlık hastaneleri politikaların etkileri ve 

sonuçlarının izlenmesi için kimi çalıĢmalar yürütmek üzere araĢtırmacı ve 

akademisyenlere fırsat tanımalıdır. 

Sağlık hizmetlerinde sağlık çalıĢanlarının taĢeron usülü ile çalıĢtırılması 

konusuna ayrıca önem verilmelidir ve bu tarz çalıĢmanın; uygulandığı birimlerde, 

sağlık hizmetlerinin ve sağlık bakımının sunumuna etkileri araĢtırılmaldır. 

HemĢirelerin daha örgütlü davranmaları konusunda programlar 

geliĢtirilmelidir. 
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HemĢirelik meslek örgütleri, politikaların belirlenmesi sürecinde farklı 

meslek örgütleri ve sendikalarla iĢbirliği yaparak müdahil olmalıdır. 

Sendikalar kendilerine henüz üye olmayan ancak bu poltikalardan zarar 

gören hemĢirelere ulaĢmak konusunda bir planlama yapmalı ve meslek örgütleri 

ile bilgi alıĢveriĢinde bulunmalıdır. 

Aynı iĢi yapıp farklı biçimlerde ve farklı ücretlerle istihdam edilen 

hemĢireler, daha örgütlü davranma alıĢkanlığı geliĢtirmeli, tek bir çatı altında 

biraraya gelerek bu ayrımlara yol açan politikalara karĢı yanıt üretebilmeliler. 

HemĢireler özelleĢtirme uygulamalarına iliĢkin algılarını kamuoyuna 

duyuracak kimi eylemlilikleri daha sık hayata geçirmeliler. 
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EK 1: 1984 -1994 YILLARI ARASINDA ÖZELLEġTĠRMELERLE ĠLGĠLĠ 

YAPILAN YASAL DÜZENLEMELER 

 

 

 

Tarih Yasal Düzenleme 

29.02.1984 2983 Sayılı Kanun- Tasarrufların TeĢviki ve Kamu Yatırımlarının 

Hızlandırılması Hakkında Kanun 

08.06.1984 233 Sayılı KHK- Kamu Ġktisadi TeĢebbüsleri Hakkında KHK 

 

28.05.1986 3291Sayılı Kanun -1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu, 

3182 Sayılı Bankalar Kanunu, 2983 Sayılı Tasarrufların TeĢviki ve Kamu 

Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun, 2985 Sayılı Toplu Konut 

Kanunu, 7/11/1985 Tarihli ve 3238 Sayılı Kanun, 2499 Sayılı Sermaye Piyasası 

Kanunda DeğiĢiklik Yapılması ve 1177 Sayılı Tütün Tekeli Kanununun Bazı 

Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması ve Kamu Ġktisadi TeĢebbüslerinin 

ÖzelleĢtirilmesi Hakkında Kanun  

09.04.1990 414 Sayılı KHK- Tasarrufların TeĢviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması 

Hakkında Kanun ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde 

ve 223 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede DeğiĢiklik Yapılmasına Dair 

Kanun Hükmünde Kararname 

13.08.1993 513 Sayılı KHK-1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu, 3182 

Sayılı Bankalar Kanunu, 2983 Sayılı Tasarrufların TeĢviki ve Kamu 

Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun, 2985 Sayılı Toplu Konut 

Kanunu, 7/11/1985 Tarihli ve 3238 Sayılı Kanun, 2499 Sayılı Sermaye Piyasası 

Kanunda DeğiĢiklik Yapılması ve 1177 Sayılı Tütün Tekeli Kanununun Bazı 

Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması ve Kamu Ġktisadi TeĢebbüslerinin 

ÖzelleĢtirilmesi Hakkında Kanuna Ek Maddeler Eklenmesine ĠliĢkin Kanun 

Hükmünde Kararname  

20.08.1993 509 Sayılı KHK-Türk Telekomünikasyon Anonim ġirketi Kurulması Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararname 

05.05.1994 3987 Sayılı Kanun- ÖzelleĢtirme Uygulamalarının Düzenlenmesi ile 

ÖzelleĢtirme Sonucunda Doğabilecek Ġstihdamla Ġlgili Sorunların 

Çözümlenmesine ĠliĢkin Kanun Hükmünde Kararnameler Çıkarılması Amacıyla 

Yetki Verilmesine Dair Kanun 

27.11.1994 4046 Sayılı  Kanun- ÖzelleĢtirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı 

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair 

Kanun  
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EK 2: KĠġĠSEL ÖZELLĠKLER BĠLGĠ FORMU 

 

Açıklama: Bu anketle, sağlık insan gücünün en önemli   unusurlarından   biri olan 

hemşirelik insangücünün, bu alanda her geçen gün etkileri daha fazla hissedilen 

özelleştirme uygulamlarına ilişkin görüşlerinin öğrenilmesi amaçlanmaktadır.  Vereceğiniz 

yanıtlar gizli tutulacaktır, şimdiden ilginize teşekkür ederim.   

                                                                                                                                                         

HemşirelikteYönetimAnabilimDalı 

Doktora Öğrencisi                                               Danışman Öğretim Üyesi 

Uzm. Hem. Arzu Kader HARMANCI                                             Doç. Dr. Aytolan Yıldırım 

         

1 Çalıştığınız Kurum/ Bölüm/ Ana Bilim Dalı:  

         

2 Yaşınız:        

          

3 Medeni durumunuz:       

          

    1Evli   2Bekar     

        

       4 Çocuk sayınız:       

          

5 Eğitim durumunuz:       

          

    1Sağlık Meslek Lisesi   2Lisans 

          

    3Yüksek Lisans ve Üzeri   4Önlisans 

            

    5Diğer( yazınız)..........       

          

6  Kaç yıldır çalışma hayatındasınız?  

          

7 Pozisyonunuz:     

          

    1Servis  Hemşiresi   

          

    2Servis Sorumlu Hemşiresi   

          

    3Anabilim Dalı Sorumlu Hemşiresi   
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    4Hemşirelik Hizmetleri Müdürü/ Başhemşire   

          

    5Diğer ( yazınız ).....................................................................   

          

8  Evinize Giren Toplam aylık gelir ( yazınız ):..........................................YTL. 

 

 
 

          

          

9 Bir mesleki organizasyona üyemisiniz ?   

          

    1Evet   2Hayır     

   

                                10 Üye olduğunuz mesleki organizasyonun adı ( şayet birden fazla mesleki organizasyona  

           iseniz lutfen her birinin adını belirtiniz ) ? 

 

      

     11 

 

 

Bir sendikal organizasyona üye misiniz?  

 

          

    1Evet   2Hayır     

          

12 Üye olduğunuz sendikal organizasyonun adı?    

 

  

  

13 Hangi statüde çalışıyorsunuz?     

          

    1657'ye tabi devlet memuru    

          

    2657 _4B maddesine tabi     

          

    3Taşeron şirket aracılığı ile sözleşmeye tabi 
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EK 3: HEMġĠRELERĠN ÖZELLEġTĠRMELERE ĠLĠġKĠN ALGI ÖLÇEĞĠ TASLAĞI 

Aşağıda genel anlamda özelleştirmelerle ilgili, sağlık alanındaki özelleştirmelerle ilgili ve özelleştirme 

uygulamalarının hemşireliğe etkileri ile ilgili ifadelere yer verilmektedir. Her bölümde yer alan her bir 

ifadeyi okuyup sizin düşüncelerinize en yakin seçeneğin sol başındaki parantezlerin içini işaretleyiniz. 

Teşekkürler. 

 

1 Kamu işletmeleri ve kamu hizmetlerinin özelleştirilmesi, kamunun ekonomik anlamda refahına hizmet 

eder. 

 ( 5 )Kesinlikle katılıyorum     ( 4 )Katılıyorum     (3 )Fikrim yok     ( 2)Katılmıyorum     ( 1)Kesinlikle katılmıyorum 

2 Kamu işletmelerinde ve kamu hizmetlerinde özelleştirmelerin, sadece sanayi sektöründe yapılması 

gerekir. 

 ( 5 )Kesinlikle katılıyorum     ( 4 )Katılıyorum     (3 )Fikrim yok     ( 2)Katılmıyorum     ( 1)Kesinlikle katılmıyorum 

3 Kamu işletmeleri ve kamu hizmetleri, devlete ekonomik yük getirir. 

 ( 5 )Kesinlikle katılıyorum     ( 4 )Katılıyorum     (3 )Fikrim yok     ( 2)Katılmıyorum     ( 1)Kesinlikle katılmıyorum 

4 Kamu işletmelerinde ve kamu hizmetlerinde, gereğinden fazla insan çalıştırılır. 

( 5 )Kesinlikle katılıyorum     ( 4 )Katılıyorum     (3 )Fikrim yok     ( 2)Katılmıyorum     ( 1)Kesinlikle katılmıyorum 

5 Kamu işletmeleri ve kamu hizmetlerinin özelleştirilmesi, ülkenin güvenliğini ve bağımsızlığını tehdit 

eder. 

( 1 )Kesinlikle katılıyorum     ( 2 )Katılıyorum     (3 )Fikrim yok     ( 4)Katılmıyorum     ( 5)Kesinlikle katılmıyorum 

6 Kamu işletmelerine ve kamu hizmetlerine gereğinden fazla yatırım yapılır. 

( 5 )Kesinlikle katılıyorum     ( 4 )Katılıyorum     (3 )Fikrim yok     ( 2)Katılmıyorum     ( 1)Kesinlikle katılmıyorum 

7 Kamu işletmeleri ve kamu hizmetleri, verimsiz çalıştırılır. 

( 5 )Kesinlikle katılıyorum     ( 4 )Katılıyorum     (3 )Fikrim yok     ( 2)Katılmıyorum     ( 1)Kesinlikle katılmıyorum 

8 Kamu işletmeleri ve kamu hizmetleri, özelleştirmeler ile daha verimli çalıştırlır. 

( 5 )Kesinlikle katılıyorum     ( 4 )Katılıyorum     (3 )Fikrim yok     ( 2)Katılmıyorum     ( 1)Kesinlikle katılmıyorum 

9 Kamu işletmelerinde ve kamu hizmetlerinde, özelleştirmeler ile daha nitelikli hizmet üretilir. 

( 5 )Kesinlikle katılıyorum     ( 4 )Katılıyorum     (3 )Fikrim yok     ( 2)Katılmıyorum     ( 1)Kesinlikle katılmıyorum 

10 Kamu işletmelerinin ve kamu hizmetlerinin  özelleştirilmesi, ülkeyi dışa bağımlı kılar. 

( 1 )Kesinlikle katılıyorum     ( 2 )Katılıyorum     (3 )Fikrim yok     ( 4)Katılmıyorum     ( 5)Kesinlikle katılmıyorum 

11 Kamu işletmeleri ve kamu hizmetleri,  özelleştirmelerle yerli sermayeye satılır. 

( 1 )Kesinlikle katılıyorum     ( 2 )Katılıyorum     (3 )Fikrim yok     ( 4)Katılmıyorum     ( 5)Kesinlikle katılmıyorum 

12 Kamu işletmeleri ve kamu hizmetleri, özelleştirmeler ile yabancı sermayeye satılır. 

( 1 )Kesinlikle katılıyorum     ( 2 )Katılıyorum     (3 )Fikrim yok     ( 4)Katılmıyorum     ( 5)Kesinlikle katılmıyorum 

13 Kamu işletmeleri ve kamu hizmetlerinin özelleştirilmesi, yabancı finans kuruluşları tarafından, ülkemiz 

yönetimlerinden talep edilir.  

( 1 )Kesinlikle katılıyorum     ( 2 )Katılıyorum     (3 )Fikrim yok     ( 4)Katılmıyorum     ( 5)Kesinlikle katılmıyorum 

14 Kamu işletmeleri ve kamu hizmetlerinin özelleştirilmesi, Avrupa Birliği tarafından talep edilir. 

( 1 )Kesinlikle katılıyorum     ( 2 )Katılıyorum     (3 )Fikrim yok     ( 4)Katılmıyorum     ( 5)Kesinlikle katılmıyorum 
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15 Kamu sağlık kurumlarının özelleştirilmesi toplumun yararınadır. 

( 5 )Kesinlikle katılıyorum     ( 4 )Katılıyorum     (3 )Fikrim yok     ( 2)Katılmıyorum     ( 1)Kesinlikle katılmıyorum 

16 Kamu sağlık kurumlarında gereğinden fazla insan çalıştırılır. 

( 5 )Kesinlikle katılıyorum     ( 4 )Katılıyorum     (3 )Fikrim yok     ( 2)Katılmıyorum     ( 1)Kesinlikle katılmıyorum 

17 Kamu sağlık kurumlarına gereğinden fazla yatırım yapılır. 

( 5 )Kesinlikle katılıyorum     ( 4 )Katılıyorum     (3 )Fikrim yok     ( 2)Katılmıyorum     ( 1)Kesinlikle katılmıyorum 

18 Kamu sağlık kurumları özelleştirilirken, tüm toplum sosyal güvenlik sistemine dahil edilir. 

( 5 )Kesinlikle katılıyorum     ( 4 )Katılıyorum     (3 )Fikrim yok     ( 2)Katılmıyorum     ( 1)Kesinlikle katılmıyorum 

19 Kamu sağlık kurumları verimsiz çalıştırılır. 

( 5 )Kesinlikle katılıyorum     ( 4 )Katılıyorum     (3 )Fikrim yok     ( 2)Katılmıyorum     ( 1)Kesinlikle katılmıyorum 

20 Kamu sağlık krumlarından sadece üniversiteye ait olanların özelleştirilmesi gerekir. 

( 5 )Kesinlikle katılıyorum     ( 4 )Katılıyorum     (3 )Fikrim yok     ( 2)Katılmıyorum     ( 1)Kesinlikle katılmıyorum 

21 Kamu sağlık kurumlarının özelleştirilmesi sonucu çalışan  personel sayısı artırılır. 

( 5 )Kesinlikle katılıyorum     ( 4 )Katılıyorum     (3 )Fikrim yok     ( 2)Katılmıyorum     ( 1)Kesinlikle katılmıyorum 

22 Kamu sağlık kurumlarının özelleştirilmesiyle, sağlık hizmetlerine ulaşımda eşitlik sağlanır. 

( 5 )Kesinlikle katılıyorum     ( 4 )Katılıyorum     (3 )Fikrim yok     ( 2)Katılmıyorum     ( 1)Kesinlikle katılmıyorum 

23 Kamu sağlık kurumlarının özelleştirilmesiyle, sağlık çalışanları daha yüksek ücret alır. 

( 5 )Kesinlikle katılıyorum     ( 4 )Katılıyorum     (3 )Fikrim yok     ( 2)Katılmıyorum     ( 1)Kesinlikle katılmıyorum 

24 Kamu sağlık kurumlarından sadece sağlık bakanlığına bağlı olanların özelleştirilmesi gerekir. 

( 5 )Kesinlikle katılıyorum     ( 4 )Katılıyorum     (3 )Fikrim yok     ( 2)Katılmıyorum     ( 1)Kesinlikle katılmıyorum 

25 Kamu sağlık kurumlarının özelleştirilmesi ile üretilen sağlık hizmetinin niteliği yükseltilir. 

( 5 )Kesinlikle katılıyorum     ( 4 )Katılıyorum     (3 )Fikrim yok     ( 2)Katılmıyorum     ( 1)Kesinlikle katılmıyorum 

26 Kamu sağlık kurumlarının özelleştirilmesi ile sağlık personelinin geliri azalır. 

( 1 )Kesinlikle katılıyorum     ( 2 )Katılıyorum     (3 )Fikrim yok     ( 4)Katılmıyorum     ( 5)Kesinlikle katılmıyorum 

27 Kamu sağlık kurumlarının özelleştirilmesi ile daha fazla insan sağlık hizmetlerinden yararlanabilir. 

( 5 )Kesinlikle katılıyorum     ( 4 )Katılıyorum     (3 )Fikrim yok     ( 2)Katılmıyorum     ( 1)Kesinlikle katılmıyorum 

28 Kamu sağlık kurumlarında,  ana hizmet olan sağlık hizmeti dışındaki hizmetlerin özelleştirilmesi 

gerekir. 

( 1 )Kesinlikle katılıyorum     ( 2 )Katılıyorum     (3 )Fikrim yok     ( 4)Katılmıyorum     ( 5)Kesinlikle katılmıyorum 

29 Kamu sağlık kurumlarının özelleştirilmesi ile yoksul insanlar sağlık hizmetlerine ulaşamazlar. 

( 1 )Kesinlikle katılıyorum     ( 2 )Katılıyorum     (3 )Fikrim yok     ( 4)Katılmıyorum     ( 5)Kesinlikle katılmıyorum 

30 Kamu sağlık kurumlarının özelleştirilmesi ile ülkenin sağlık harcamaları artar. 

( 1 )Kesinlikle katılıyorum     ( 2 )Katılıyorum     (3 )Fikrim yok     ( 4)Katılmıyorum     ( 5)Kesinlikle katılmıyorum 

31 Kamu sağlık kurumlarının özelleşitrilmesi ile hastaneler daha verimli çalıştırılır. 

( 5 )Kesinlikle katılıyorum     ( 4 )Katılıyorum     (3 )Fikrim yok     ( 2)Katılmıyorum     ( 1)Kesinlikle katılmıyorum 

32 Kamu sağlık kurumlarının tamamen özel sektöre devredilmemesi gerekir. 

( 1 )Kesinlikle katılıyorum     ( 2 )Katılıyorum     (3 )Fikrim yok     ( 4)Katılmıyorum     ( 5)Kesinlikle katılmıyorum 
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33 Kamu sağlık kurumlarının özelleştirilmesi ile sağlığa ayrılan bütçe artırılır. 

( 5 )Kesinlikle katılıyorum     ( 4 )Katılıyorum     (3 )Fikrim yok     ( 2)Katılmıyorum     ( 1)Kesinlikle katılmıyorum 

34 Kamu sağlık kurumlarının özelleştirilmesi ile sağlık çalışanları, iş sağlığı ve güvenliği açısından daha 

riskli ortamlarda çalışmak zorunda kalır. 

( 1 )Kesinlikle katılıyorum     ( 2 )Katılıyorum     (3 )Fikrim yok     ( 4)Katılmıyorum     ( 5)Kesinlikle katılmıyorum 

35 Kamu sağlık kurumlarının özelleştirilmesi ile hemşirelik işinin değeri artırılır. 

( 5 )Kesinlikle katılıyorum     ( 4 )Katılıyorum     (3 )Fikrim yok     ( 2)Katılmıyorum     ( 1)Kesinlikle katılmıyorum 

36 Kamu sağlık kurumlarının özelleştirilmesi ile üretilen hemşirelik hizmetinin niteliği yükselir. 

( 5 )Kesinlikle katılıyorum     ( 4 )Katılıyorum     (3 )Fikrim yok     ( 2)Katılmıyorum     ( 1)Kesinlikle katılmıyorum 

37 Kamu sağlık kurumlarının özelleştirilmesi ile daha fazla hemşire istihdam edilir. 

( 5 )Kesinlikle katılıyorum     ( 4 )Katılıyorum     (3 )Fikrim yok     ( 2)Katılmıyorum     ( 1)Kesinlikle katılmıyorum 

38 Kamu sağlık kurumlarının özelleştirlmesi ile hemşireler aile hekimlerinin yanında ücretli olarak 

çalıştırılır. 

( 1 )Kesinlikle katılıyorum     ( 2 )Katılıyorum     (3 )Fikrim yok     ( 4)Katılmıyorum     ( 5)Kesinlikle katılmıyorum 

39 Kamu sağlık kurumlarının özelleştirlimesi ile çalışma süreleri uzatılır. 

( 1 )Kesinlikle katılıyorum     ( 2 )Katılıyorum     (3 )Fikrim yok     ( 4)Katılmıyorum     ( 5)Kesinlikle katılmıyorum 

40 Kamu sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesi ile hemşirelik hizmeti üretirken, malzeme temininde yaşanan 

sıkıntı azalır. 

( 5 )Kesinlikle katılıyorum     ( 4 )Katılıyorum     (3 )Fikrim yok     ( 2)Katılmıyorum     ( 1)Kesinlikle katılmıyorum 

41 Kamu sağlık kurumlarının özelleştirilmesi ile hemşirelerin memuriyete bağlı sosyal kazanımları 

korunur. 

( 5 )Kesinlikle katılıyorum     ( 4 )Katılıyorum     (3 )Fikrim yok     ( 2)Katılmıyorum     ( 1)Kesinlikle katılmıyorum 

42 Kamu sağlık kurumlarının özelleştirilmesi hemşireliğin meslekleşmesi sürecini olumlu etkiler. 

( 5 )Kesinlikle katılıyorum     ( 4 )Katılıyorum     (3 )Fikrim yok     ( 2)Katılmıyorum     ( 1)Kesinlikle katılmıyorum 

43 Kamu sağlık kurumlarının özelleştirilmesi ile alanda çalışanlar arasında yaşanan çatışmalar azaltılır. 

( 5 )Kesinlikle katılıyorum     ( 4 )Katılıyorum     (3 )Fikrim yok     ( 2)Katılmıyorum     ( 1)Kesinlikle katılmıyorum 

44 Kamu sağlık kurumlarının özelleştirilmesi ile hemşireler iş güvencesiz çalıştırılır. 

( 1 )Kesinlikle katılıyorum     ( 2 )Katılıyorum     (3 )Fikrim yok     ( 4)Katılmıyorum     ( 5)Kesinlikle katılmıyorum 

45 Kamu sağlık kurumlarının özelleştirilmesi ile hastalar ve hemşireler daha az karşı karşıya gelir. 

( 5 )Kesinlikle katılıyorum     ( 4 )Katılıyorum     (3 )Fikrim yok     ( 2)Katılmıyorum     ( 1)Kesinlikle katılmıyorum 

46 Kamu sağlık kurumlarının özelleştirilmesi ile özel dal hemşireliği geliştirilir. 

( 5 )Kesinlikle katılıyorum     ( 4 )Katılıyorum     (3 )Fikrim yok     ( 2)Katılmıyorum     ( 1)Kesinlikle katılmıyorum 

47 Kamu sağlık kurumlarının özelleştirilmesi ile hemşirelik yönetiminin karar verme yetkisi artar. 

( 5 )Kesinlikle katılıyorum     ( 4 )Katılıyorum     (3 )Fikrim yok     ( 2)Katılmıyorum     ( 1)Kesinlikle katılmıyorum 

48 Kamu sağlık kurumlarının özelleştirilmesi ile hemşirelik mesleğinin statüsü yükselir. 

( 5 )Kesinlikle katılıyorum     ( 4 )Katılıyorum     (3 )Fikrim yok     ( 2)Katılmıyorum     ( 1)Kesinlikle katılmıyorum 

49 Kamu sağlık kurumlarının özellleştirilmesi ile hizmetten yararlananlara müşteri gözü ile bakılır. 

( 1 )Kesinlikle katılıyorum     ( 2 )Katılıyorum     (3 )Fikrim yok     ( 4)Katılmıyorum     ( 5)Kesinlikle katılmıyorum 
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50 Kamu sağlık kurumlarının özelleştirilmesi ile hemşireler daha eğitimli olmak zorunda bırakılır. 

( 5 )Kesinlikle katılıyorum     ( 4 )Katılıyorum     (3 )Fikrim yok     ( 2)Katılmıyorum     ( 1)Kesinlikle katılmıyorum 

51 Kamu sağlık kurumlarının özelleştirilmesi ile hemşireler daha adil ücretlendirilir. 

( 5 )Kesinlikle katılıyorum     ( 4 )Katılıyorum     (3 )Fikrim yok     ( 2)Katılmıyorum     ( 1)Kesinlikle katılmıyorum 

52 Kamu sağlık kurumlarının özelleştirilmesi  ile hemşireler çalıştıkları birimlerden hizmet satın almak 

durumunda kalırlar. 

( 1 )Kesinlikle katılıyorum     ( 2 )Katılıyorum     (3 )Fikrim yok     ( 4)Katılmıyorum     ( 5)Kesinlikle katılmıyorum 

53 Kamu sağlık kurumlarının özelleştirilmesi ile hemşirelik mesleği daha fazla profesyonelleşir. 

( 5 )Kesinlikle katılıyorum     ( 4 )Katılıyorum     (3 )Fikrim yok     ( 2)Katılmıyorum     ( 1)Kesinlikle katılmıyorum 

54 Kamu sağlık kurumlarının özelleştirilmesi, hemşireliği daha güçlü bir konuma taşır. 

( 5 )Kesinlikle katılıyorum     ( 4 )Katılıyorum     (3 )Fikrim yok     ( 2)Katılmıyorum     ( 1)Kesinlikle katılmıyorum 

55 Kamu sağlık kurumlarının özelleştirilmesi, hemşireliği tedaviye odaklı bir hizmete dönüştürür. 

( 1 )Kesinlikle katılıyorum     ( 2 )Katılıyorum     (3 )Fikrim yok     ( 4)Katılmıyorum     ( 5)Kesinlikle katılmıyorum 

56 Kamu sağlık kurumlarının özelleştirilmesi, hemşireliğin toplum sağlığına ilişkin rollerinin geri plana 

itilmesine neden olur. 

( 1 )Kesinlikle katılıyorum     ( 2 )Katılıyorum     (3 )Fikrim yok     ( 4)Katılmıyorum     ( 5)Kesinlikle katılmıyorum 
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EK 4: CERRAHPAġA TIP FAKÜLTESĠ ETĠK KURUL KARARI -1 
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EK 5: ĠSTANBUL  TIP FAKÜLTESĠ ETĠK KURUL KARARI 
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EK 6: BĠLGĠLENDĠRĠLMĠġ ONAM FORMU 

BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU 
 

Sayın Katılımcı, 
 

Bu araştırma, İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelikte 
Yönetim Anabilim Dalı’nda doktora tez çalışması olarak yürütülmektedir.  
Araştırmada sizin  “sağlık hizmetlerinde özelleştirme uygulamalarına ilişkin 
görüşlerinizin” belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bir yıl içinde yaklaşık 800 kişiye 
ulaşılması hedeflenmektedir. 
 

Araştırmaya katılmayı reddetme hakkına sahipsiniz. Araştırmaya katılmayı 
kabul ettiğiniz ve görüşlerinizi bildirdiğiniz takdirde ise vereceğiniz yanıtlar gizli 
tutulacaktır. Yanıtlarınız yalnızca araştırmacı tarafından değerlendirilecek ve 
yalnız bu araştırma amacı ile kullanılacaktır. Size bu araştırmaya katıldığınız için 
her hangi bir ücret ödenmeyecek, sizden de herhangi bir ücret talep 
edilmeyecektir. 
 

Veri toplama amacı ile size verilen anket formundaki her bir soruyu dikkatle 
ve içtenlikle cevaplamanız, araştırmayı güvenilir kılacaktır. İlginiz ve yardımlarınız 
için teşekkür ederim. 
 

Sorumlu Araştırmacı      İmza 
 

MSc. Arzu Kader HARMANCI 
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
Genel cerrahi Anabilim Dalı 

 
Katılımcının beyanı 

 
Sayın Arzu Kader HARMANCI tarafından yukarıdaki bilgiler aktarılarak bu 

araştırmaya katılımcı olarak davet edildim. Araştırmaya katılmam konusunda 
zorlayıcı bir davranışla karşılaşmadım. Tarafıma yapılan bütün açıklamaları 
anladım. Araştırmaya katılmam durumunda, araştırmacı ile benim aramda kalması 
gereken şahsıma ait bilgilerin gizli tutulacağına yalnızca bu araştırmada 
kullanılacağı konusunda özen gösterileceğine inanıyorum. Araştırma yürütülürken 
her hangi bir anda, neden göstermeden araştırmadan çekilmeyi isteyebilirim. 
Araştırma için yapılacak harcamalarla ilgili herhangi bir maddi sorumluluk altına 
girmiyor, tarafıma her hangi bir ödeme yapılmasını talep etmiyorum. Yukarıdaki 
bilgileri okudum. Mevcut koşullarda bu araştırmaya kendi rızamla, hiçbir zorlama 
ve baskı altında kalmadan katılmayı kabul ediyorum. 
 

     Araştırmaya katılmayı kabul ediyorum. Katılımcının Adı Soyadı İmza 
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EK7: ÖLÇEĞĠN KAPSAM GEÇERLĠĞĠ ĠÇĠN GÖRÜġLERĠ ALINAN 

UZMANLARIN LĠSTESĠ* 

Ünvanı Adı Soyadı    

Serap ALTUNTAġ, PhD. 

Günay CAN, PhD, MD. 

Sena ĠSTER, MD. 

Filiz KANTEK, PhD. 

Sevdan KARTOĞLU, M.Sc. 

Çiçek KAYA, M.Sc. 

Ġzzettin ÖNDER, PhD. 

ġeyda SEREN,PhD. 

Serap SÖKMEN, PhD.  

Hatice YILDIZ, PhD.  

 

*Ġsimler soyadına göre alfabetik olarak dizilmiĢtir. 
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EK 8: HEMġĠRELERĠN ÖZELLEġTĠRMELERE ĠLĠġKĠN ALGI ÖLÇEĞĠ  

Aşağıda genel anlamda özelleştirmelerle ilgili, sağlık alanındaki özelleştirmelerle ilgili ve özelleştirme 

uygulamalarının hemşireliğe etkileri ile ilgili ifadelere yer verilmektedir. Her bölümde yer alan her bir 

ifadeyi okuyup sizin düşüncelerinize en yakin seçeneğin sol başındaki parantezlerin içini işaretleyiniz. 

Teşekkürler. 

 

1 Kamu işletmeleri ve kamu hizmetlerinin özelleştirilmesi, kamunun ekonomik anlamda refahına hizmet 

eder. 

 ( 5 )Kesinlikle katılıyorum     ( 4 )Katılıyorum     (3 )Fikrim yok     ( 2)Katılmıyorum     ( 1)Kesinlikle katılmıyorum 

2 Kamu işletmeleri ve kamu hizmetleri, devlete ekonomik yük getirir. 

 ( 5 )Kesinlikle katılıyorum     ( 4 )Katılıyorum     (3 )Fikrim yok     ( 2)Katılmıyorum     ( 1)Kesinlikle katılmıyorum 

3 Kamu işletmelerinde ve kamu hizmetlerinde, gereğinden fazla insan çalıştırılır. 

( 5 )Kesinlikle katılıyorum     ( 4 )Katılıyorum     (3 )Fikrim yok     ( 2)Katılmıyorum     ( 1)Kesinlikle katılmıyorum 

4 Kamu işletmelerine ve kamu hizmetlerine gereğinden fazla yatırım yapılır. 

( 5 )Kesinlikle katılıyorum     ( 4 )Katılıyorum     (3 )Fikrim yok     ( 2)Katılmıyorum     ( 1)Kesinlikle katılmıyorum 

5 Kamu işletmeleri ve kamu hizmetleri, özelleştirmeler ile daha verimli çalıştırlır. 

( 5 )Kesinlikle katılıyorum     ( 4 )Katılıyorum     (3 )Fikrim yok     ( 2)Katılmıyorum     ( 1)Kesinlikle katılmıyorum 

6 Kamu işletmelerinde ve kamu hizmetlerinde, özelleştirmeler ile daha nitelikli hizmet üretilir. 

( 5 )Kesinlikle katılıyorum     ( 4 )Katılıyorum     (3 )Fikrim yok     ( 2)Katılmıyorum     ( 1)Kesinlikle katılmıyorum 

7 Kamu işletmelerinin ve kamu hizmetlerinin  özelleştirilmesi, ülkeyi dışa bağımlı kılar. 

( 1 )Kesinlikle katılıyorum     ( 2 )Katılıyorum     (3 )Fikrim yok     ( 4)Katılmıyorum     ( 5)Kesinlikle katılmıyorum 

8 Kamu işletmeleri ve kamu hizmetlerinin özelleştirilmesi, yabancı finans kuruluşları tarafından, ülkemiz 

yönetimlerinden talep edilir.  

( 1 )Kesinlikle katılıyorum     ( 2 )Katılıyorum     (3 )Fikrim yok     ( 4)Katılmıyorum     ( 5)Kesinlikle katılmıyorum 

9 Kamu sağlık kurumlarının özelleştirilmesi toplumun yararınadır. 

( 5 )Kesinlikle katılıyorum     ( 4 )Katılıyorum     (3 )Fikrim yok     ( 2)Katılmıyorum     ( 1)Kesinlikle katılmıyorum 

10 Kamu sağlık kurumlarında gereğinden fazla insan çalıştırılır. 

( 5 )Kesinlikle katılıyorum     ( 4 )Katılıyorum     (3 )Fikrim yok     ( 2)Katılmıyorum     ( 1)Kesinlikle katılmıyorum 

11 Kamu sağlık kurumlarına gereğinden fazla yatırım yapılır. 

( 5 )Kesinlikle katılıyorum     ( 4 )Katılıyorum     (3 )Fikrim yok     ( 2)Katılmıyorum     ( 1)Kesinlikle katılmıyorum 

12 Kamu sağlık kurumları özelleştirilirken, tüm toplum sosyal güvenlik sistemine dahil edilir. 

( 5 )Kesinlikle katılıyorum     ( 4 )Katılıyorum     (3 )Fikrim yok     ( 2)Katılmıyorum     ( 1)Kesinlikle katılmıyorum 

13 Kamu sağlık krumlarından sadece üniversiteye ait olanların özelleştirilmesi gerekir. 

( 5 )Kesinlikle katılıyorum     ( 4 )Katılıyorum     (3 )Fikrim yok     ( 2)Katılmıyorum     ( 1)Kesinlikle katılmıyorum 

14 Kamu sağlık kurumlarının özelleştirilmesi sonucu çalışan  personel sayısı artırılır. 

( 5 )Kesinlikle katılıyorum     ( 4 )Katılıyorum     (3 )Fikrim yok     ( 2)Katılmıyorum     ( 1)Kesinlikle katılmıyorum 

15 Kamu sağlık kurumlarının özelleştirilmesiyle, sağlık hizmetlerine ulaşımda eşitlik sağlanır. 

( 5 )Kesinlikle katılıyorum     ( 4 )Katılıyorum     (3 )Fikrim yok     ( 2)Katılmıyorum     ( 1)Kesinlikle katılmıyorum 
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16 Kamu sağlık kurumlarının özelleştirilmesiyle, sağlık çalışanları daha yüksek ücret alır. 

( 5 )Kesinlikle katılıyorum     ( 4 )Katılıyorum     (3 )Fikrim yok     ( 2)Katılmıyorum     ( 1)Kesinlikle katılmıyorum 

17 Kamu sağlık kurumlarından sadece sağlık bakanlığına bağlı olanların özelleştirilmesi gerekir. 

( 5 )Kesinlikle katılıyorum     ( 4 )Katılıyorum     (3 )Fikrim yok     ( 2)Katılmıyorum     ( 1)Kesinlikle katılmıyorum 

18 Kamu sağlık kurumlarının özelleştirilmesi ile üretilen sağlık hizmetinin niteliği yükseltilir. 

( 5 )Kesinlikle katılıyorum     ( 4 )Katılıyorum     (3 )Fikrim yok     ( 2)Katılmıyorum     ( 1)Kesinlikle katılmıyorum 

19 Kamu sağlık kurumlarının özelleştirilmesi ile daha fazla insan sağlık hizmetlerinden yararlanabilir. 

( 5 )Kesinlikle katılıyorum     ( 4 )Katılıyorum     (3 )Fikrim yok     ( 2)Katılmıyorum     ( 1)Kesinlikle katılmıyorum 

20 Kamu sağlık kurumlarında,  ana hizmet olan sağlık hizmeti dışındaki hizmetlerin özelleştirilmesi 

gerekir. 

( 1 )Kesinlikle katılıyorum     ( 2 )Katılıyorum     (3 )Fikrim yok     ( 4)Katılmıyorum     ( 5)Kesinlikle katılmıyorum 

21 Kamu sağlık kurumlarının özelleşitrilmesi ile hastaneler daha verimli çalıştırılır. 

( 5 )Kesinlikle katılıyorum     ( 4 )Katılıyorum     (3 )Fikrim yok     ( 2)Katılmıyorum     ( 1)Kesinlikle katılmıyorum 

22 Kamu sağlık kurumlarının özelleştirilmesi ile sağlığa ayrılan bütçe artırılır. 

( 5 )Kesinlikle katılıyorum     ( 4 )Katılıyorum     (3 )Fikrim yok     ( 2)Katılmıyorum     ( 1)Kesinlikle katılmıyorum 

23 Kamu sağlık kurumlarının özelleştirilmesi ile hemşirelik işinin değeri artırılır. 

( 5 )Kesinlikle katılıyorum     ( 4 )Katılıyorum     (3 )Fikrim yok     ( 2)Katılmıyorum     ( 1)Kesinlikle katılmıyorum 

24 Kamu sağlık kurumlarının özelleştirilmesi ile üretilen hemşirelik hizmetinin niteliği yükselir. 

( 5 )Kesinlikle katılıyorum     ( 4 )Katılıyorum     (3 )Fikrim yok     ( 2)Katılmıyorum     ( 1)Kesinlikle katılmıyorum 

25 Kamu sağlık kurumlarının özelleştirilmesi ile daha fazla hemşire istihdam edilir. 

( 5 )Kesinlikle katılıyorum     ( 4 )Katılıyorum     (3 )Fikrim yok     ( 2)Katılmıyorum     ( 1)Kesinlikle katılmıyorum 

26 Kamu sağlık kurumlarının özelleştirilmesi ile hemşirelerin memuriyete bağlı sosyal kazanımları 

korunur. 

( 5 )Kesinlikle katılıyorum     ( 4 )Katılıyorum     (3 )Fikrim yok     ( 2)Katılmıyorum     ( 1)Kesinlikle katılmıyorum 

27 Kamu sağlık kurumlarının özelleştirilmesi hemşireliğin meslekleşmesi sürecini olumlu etkiler. 

( 5 )Kesinlikle katılıyorum     ( 4 )Katılıyorum     (3 )Fikrim yok     ( 2)Katılmıyorum     ( 1)Kesinlikle katılmıyorum 

28 Kamu sağlık kurumlarının özelleştirilmesi ile alanda çalışanlar arasında yaşanan çatışmalar azaltılır. 

( 5 )Kesinlikle katılıyorum     ( 4 )Katılıyorum     (3 )Fikrim yok     ( 2)Katılmıyorum     ( 1)Kesinlikle katılmıyorum 

29 Kamu sağlık kurumlarının özelleştirilmesi ile hemşireler iş güvencesiz çalıştırılır. 

( 1 )Kesinlikle katılıyorum     ( 2 )Katılıyorum     (3 )Fikrim yok     ( 4)Katılmıyorum     ( 5)Kesinlikle katılmıyorum 

30 Kamu sağlık kurumlarının özelleştirilmesi ile hastalar ve hemşireler daha az karşı karşıya gelir. 

( 5 )Kesinlikle katılıyorum     ( 4 )Katılıyorum     (3 )Fikrim yok     ( 2)Katılmıyorum     ( 1)Kesinlikle katılmıyorum 

31 Kamu sağlık kurumlarının özelleştirilmesi ile özel dal hemşireliği geliştirilir. 

( 5 )Kesinlikle katılıyorum     ( 4 )Katılıyorum     (3 )Fikrim yok     ( 2)Katılmıyorum     ( 1)Kesinlikle katılmıyorum 

32 Kamu sağlık kurumlarının özelleştirilmesi ile hemşirelik yönetiminin karar verme yetkisi artar. 

( 5 )Kesinlikle katılıyorum     ( 4 )Katılıyorum     (3 )Fikrim yok     ( 2)Katılmıyorum     ( 1)Kesinlikle katılmıyorum 

33 Kamu sağlık kurumlarının özelleştirilmesi ile hemşirelik mesleğinin statüsü yükselir. 

( 5 )Kesinlikle katılıyorum     ( 4 )Katılıyorum     (3 )Fikrim yok     ( 2)Katılmıyorum     ( 1)Kesinlikle katılmıyorum 
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34 Kamu sağlık kurumlarının özelleştirilmesi ile hemşireler daha eğitimli olmak zorunda bırakılır. 

( 5 )Kesinlikle katılıyorum     ( 4 )Katılıyorum     (3 )Fikrim yok     ( 2)Katılmıyorum     ( 1)Kesinlikle katılmıyorum 

35 Kamu sağlık kurumlarının özelleştirilmesi ile hemşireler daha adil ücretlendirilir. 

( 5 )Kesinlikle katılıyorum     ( 4 )Katılıyorum     (3 )Fikrim yok     ( 2)Katılmıyorum     ( 1)Kesinlikle katılmıyorum 

36 Kamu sağlık kurumlarının özelleştirilmesi ile hemşirelik mesleği daha fazla profesyonelleşir. 

( 5 )Kesinlikle katılıyorum     ( 4 )Katılıyorum     (3 )Fikrim yok     ( 2)Katılmıyorum     ( 1)Kesinlikle katılmıyorum 

37 Kamu sağlık kurumlarının özelleştirilmesi, hemşireliği daha güçlü bir konuma taşır. 

( 5 )Kesinlikle katılıyorum     ( 4 )Katılıyorum     (3 )Fikrim yok     ( 2)Katılmıyorum     ( 1)Kesinlikle katılmıyorum 
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