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GĠRĠġ: PANDEMĠDE 1 YIL GERĠDE KALIRKEN… 

Covid-19’un Ģiddetli akut solunum sendromu koronavirüsü-2 (SARS-CoV-2) nedeniyle 

ortaya çıkan bulaĢıcı bir hastalık olduğu artık herkesin malumudur. Bu kapsamda 

görülen ilk vakanın Çin’in Hubei eyaletinin Wuhan kentinde 2019 yılının Aralık ayında 

ortaya çıktığı düĢünülmektedir. Bu tarihten itibaren dünya geneline yayılan Covid-19 

salgını, kısa süre içerisinde küresel düzeyde yayılım göstermiĢtir. 2020 yılının ilk 

aylarında önce Çin’e komĢu ülkelerde, ardından Ġran’da, Avrupa ülkelerinde ve nihayet 

Amerika BirleĢik Devletleri’nde görülen hastalık, 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık 

Örgütü tarafından “küresel pandemi” ilan edilmiĢtir. Aynı tarihte Türkiye’de ilk Covid-

19 vakasının görüldüğü açıklanmıĢtır. 

Bu raporun hazırlandığı tarih itibariyle WorldMeter tarafından yayınlanan verilere göre, 

dünyadaki vaka sayısı 113 milyonun üzerindeyken, ölüm sayısı ise 2,5 milyonu geçmiĢ, 

aktif vaka sayısı ise 22 milyona yaklaĢmıĢtır. Tahminler, aktif vakalarının %0,4’ünün 

ciddi veya kritik durumda olduğu yönündedir. Ayrıca yine raporun hazırlandığı 

dönemde BirleĢik Krallık merkezli örnek baĢta olmak üzere, virüsün çeĢitli Ģekillerde 

mutasyona uğradığı bilinmektedir. 

Geride bıraktığımız bir yılı aĢkın süreçte, dünya genelinde pandemi yönetiminde, 

yerel/bölgesel önlemlerden uzaktan eğitimin yaygınlaĢtırılmasına, sokağa çıkma 

kısıtlamalarından tam kapanmaya kadar uzanan geniĢ bir yelpazede ciddi önlemlere 

baĢvurulmuĢtur. Türkiye’de pandemi yönetimi Mart 2020-Haziran 2020 döneminde, 

toplumsal hareketliliğin kısıtlanmasına yönelik önlemlerle, büyükĢehirlerde hafta sonu 

uygulanan sokağa çıkma ve seyahat yasaklarıyla yürütülmüĢtür. Haziran ayının baĢında 

bu önlemler gevĢetilmiĢ ve neredeyse Kasım ayının sonuna dek süren bir 

“normalleşme” süreci baĢlatılmıĢtır. Vaka ve ölüm sayılarındaki artıĢa bağlı olarak 

Kasım ayına gelindiğinde önlemler yeniden sıkılaĢtırılmıĢ ve bu kez ülke geneline 

yayılan bir hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması söz konusu olmuĢtur. Salgın 

sürecinde sıkça tartıĢılmasına, sendikalar ve meslek örgütleri tarafından ciddi Ģekilde 

önerilmesine rağmen Türkiye’de tam kapanma uygulamasına baĢvurulmamıĢtır.  
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Sağlık çalıĢanları, Covid-19 pandemisi koĢullarında mesleki risklerle birinci dereceden 

karĢılaĢan grup konumundadır. Bu çerçevede sağlık çalıĢanları, Covid-19 hastalarının 

tedavisinden baĢlayarak, sosyal mesafe ve izolasyona dair risklerin yanı sıra ekonomik 

ve sosyal sorunlarla da karĢı karĢıyadırlar. Dünya genelinde sağlık çalıĢanları arasında 

Covid-19 kaynaklı ölümlerin 10 bini aĢtığı tahmin edilmektedir. Resmi bir rakam 

yayınlanmıĢ olmamakla birlikte, sendikalar ve meslek örgütlerince yapılan açıklamalar, 

Türkiye’de her on Covid-19 hastasından birinin sağlık çalıĢanı olduğunu ve ayrıca 

sağlık çalıĢanları arasında Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 400’e 

yaklaĢtığını göstermektedir. Covid-19’un kamu görevlisi olsun olmasın tüm sağlık 

çalıĢanlarına iĢ kazası meslek hastalığı kapsamında haklar veren özel bir düzenleme 

yapılması gerekmektedir. Ancak düzenleme konusunda henüz bir geliĢme 

sağlanamamıĢtır. 

Bu raporda, Türkiye’de Covid-19 pandemisinde bir yılın geride kalmak üzere olduğu Ģu 

günlerde, sağlık çalıĢanlarının Covid-19 sürecinde yaĢadıkları deneyimleri 

belirginleĢtirecek bir görünümün ortaya koyulması amaçlanmaktadır. Belirtilen amaca 

uygun olarak Pandemi ve Sağlık Çalışanları Raporu’nun yanı sıra, Pandemi ve Kadın 

Sağlık Çalışanları Raporu’nun da yayınlanması planlanmaktadır.  
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ARAġTIRMANIN YÖNTEMĠ 

AraĢtırmanın evreni, Genel Sağlık-ĠĢ üyesi sağlık çalıĢanlarıdır. Evren, 2020 yılının 

Eylül ayında T.C. Aile, ÇalıĢma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayınlanan 

4688 sayılı Kanuna Göre Faaliyet Gösteren Kamu Görevlileri Sendikaları Tebliği 

uyarınca 2.727 kiĢidir. AraĢtırmanın örneklemi, %99 güven düzeyi ve ±5 hata payıyla 

535 kiĢi olarak belirlenmiĢ, örneklem içinden 550 kiĢiye anket uygulanmıĢ, güven 

düzeyini ve hata düzeyini bozmayacak Ģekilde 545 anket üzerinden istatistiksel analizler 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Veri toplama süreci, 2021 yılının ġubat ayının ilk haftalarında 

tamamlanmıĢtır. Anket formu, 2019 yılında gerçekleĢtirilen “Dönüşüm Sürecinde 

Sağlık Çalışanları” baĢlıklı çalıĢmadaki soruların pandemi sürecine bağlı olarak 

yeniden yapılandırılmasıyla oluĢturulmuĢtur. Anket soruları, Ģu baĢlıkları içermektedir: 

- Demografik bilgiler ve gelir durumu ile ilgili sorular 

- ĠĢ deneyimi ile ilgili sorular 

- Pandemi süreci ile ilgili sorular 

- Sendikal örgütlenme ile ilgili sorular 

- Güvencesiz çalıĢma ve gelecek kaygısı ile ilgili sorular 

- Sağlık sisteminin dönüĢümü ile ilgili sorular 

Anket sorularına verilen yanıtların istatistiksel analizi iki aĢamada gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Ġlk aĢamada, sorulara verilen yanıtlara iliĢkin yüzdesel değerleri içeren frekans tabloları 

hazırlanmıĢtır. Bu tablolardan seçilmiĢ sonuçlara metin içinde hem grafikler hem de 

açıklamalar biçiminde yer verilmiĢtir. Ġkincisi, seçilmiĢ demografik göstergelerle diğer 

sorular arasındaki iliĢki çapraz tablolar yoluyla sorgulanmıĢ, bunlardan istatistiksel 

açıdan anlamlı olanlar (Ki Kare-p değeri<0,005) metin içinde yorumlanmıĢ, bunlara 

iliĢkin tablolar ise çalıĢmanın ekinde sunulmuĢtur. 
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ARAġTIRMA SONUÇLARI 

AraĢtırma sonuçları, demografik bilgileri ve diğer özellikleri, sağlık çalıĢanlarının 

pandemi sürecindeki kiĢisel deneyimlerini, iĢyeri deneyimlerini ve toplumsal 

deneyimlerini ve nihayet diğer anahtar bulguları içerecek Ģekilde yorumlanmıĢtır. 

DEMOGRAFĠK BĠLGĠLER VE DĠĞER ÖZELLĠKLER 

 Demografik Bilgiler 

ÇalıĢmanın bu bölümünde, araĢtırmaya katılan sağlık çalıĢanlarına iliĢkin demografik 

bilgileri ortaya konulmuĢtur. Bu çerçevede, katılımcıların demografik bilgileri Tablo 

1’deki gibidir: 

Tablo 1. Sağlık Çalışanlarının Demografik Bilgileri  

Demografik Bilgiler 

Cinsiyetiniz 
Erkek 47,9 

Kadın 52,1 

YaĢınız 

24-34 yaĢ arası 14,9 

35-44 yaĢ arası 28,4 

45-54 yaĢ arası 42,6 

55-64 yaĢ arası 14,1 

Medeni durumunuz Evli 77,2 

 
Bekâr 22,8 

Eğitim durumunuz Orta öğretim 5,1 

 
Ön lisans 18,3 

 
Lisans 52,3 

 
Yüksek lisans 15,8 

 
Doktora 8,4 

AraĢtırmaya katılan sağlık çalıĢanlarının %52,1’i kadın, %47,9’u ise erkektir. Bu 

durum, Türkiye’deki kamu çalıĢanlarının cinsiyete göre dağılımıyla birlikte 

incelendiğinde sağlık iĢkoluna özgü bir durumu iĢaret etmektedir. Gerçekten yapılan 

çalıĢmalarda Türkiye’de kamuda istihdam edilenler içerisinde kadınların oranının %38-

40 aralığında değiĢtiği belirtilmektedir. Bu bağlamda, sağlık iĢkolunun kadınların 

istihdamı açısından kamu sektörünün genelinden daha farklı bir yapıya sahip olduğu 

söylenebilir. 
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Sonuçlar, katılımcıların üst-orta ve orta yaĢ grubunda yoğunlaĢtıklarını göstermektedir. 

Buna göre, araĢtırmaya katılanların yaĢ grupları sıralaması 45-54 yaĢ arası (%42,6), 35-

44 yaĢ arası (%28,4), 24-34 yaĢ arası (%14,9) ve 55-64 yaĢ arası (%14,1) biçimindedir. 

Ġlginç Ģekilde, en alt ve en üst yaĢ gruplarındakilerin oranı birbirine oldukça yakındır. 

AraĢtırmaya katılan her dört sağlık çalıĢanından üçü evlidir. Bu çerçevede, evli 

katılımcıların oranı %77,2 iken bekarların oranı ise %22,8’dir. 

AraĢtırma sonuçları, sağlık iĢkolunda çalıĢanların yarısından fazlasının (%52,3) lisans 

mezunu olduğunu göstermektedir. Bunu sırasıyla ön lisans (%18,3), yüksek lisans 

(%15,8), doktora (%8,4) ve orta öğretim (%5,1) mezunları izlemektedir. Sonuçlar, 

sağlık iĢkolunda çalıĢanların eğitim düzeyinin oldukça yüksek olduğunu açıkça ortaya 

koymaktadır. 

Demografik göstergeler içerisinde, sağlık çalıĢanlarının eĢlerinin çalıĢma durumu ile 

çocuk sayıları, aĢağıdaki Ģekiller yardımıyla somutlaĢtırılabilir. 

Şekil 1. Sağlık Çalışanlarının Eşlerinin Çalışma Durumları ve İstihdam Statüleri 

 

EĢiniz çalıĢıyor mu? 

Evet:  

%78,1 

Sağlık çalıĢanı:  

%44,1 

Kamu çalıĢanı 

%30,4 

Bağımsız çalıĢan: %14,6 

Kadrolu iĢçi:  

%7,0 

TaĢeron iĢçisi:  

%4,0 

Hayır: % 

21,9 
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Sonuçlara göre her dört sağlık çalıĢanından üçünden fazlasının eĢi çalıĢmaktadır. Sağlık 

çalıĢanlarının eĢleri de öncelikle kendileri gibi sağlık çalıĢanıdır (%44,1). Bunun 

yanında, eĢi kamu çalıĢanı olan sağlık çalıĢanlarının oranı da %30,4’tür. Sağlık 

çalıĢanlarının %7’sinin eĢi kadrolu iĢçi iken %4’ünün eĢi ise taĢeron iĢçisidir. EĢi 

bağımsız çalıĢan olan sağlık çalıĢanlarının oranı yalnızca %14,6’dır. Bu bağlamda, 

sağlık çalıĢanlarının gerek kendileri ve gerekse de eĢleri ağırlıkla ve öncelikle bağımlı 

çalıĢma iliĢkilerine dâhil durumdadırlar. 

Şekil 2. Sağlık Çalışanlarının Çocuk Sayıları 

Sağlık çalıĢanlarının %80,4’ünün çocuğu vardır. Çocuk sayısı konusunda öne çıkan 

seçenek, %60,3 ile ikidir. Bunu %31,1 ile tek çocuğu olanlar izlemektedir. Çocuk sayısı 

üç ve üzeri olan sağlık çalıĢanlarının oranı ise %8,7’dir. 

 

 

 

 

Çocuğunuz var mı? 

Var:  

%80,4 

Bir: 

%31,1 

Ġki:  

%60,3 

Üç ve üzeri:  

%8,7 

Yok: 

%19,6 
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Öte yandan, katılımcıların ikamet ettikleri bölgelerin dağılımı ise aĢağıdaki gibidir: 

Şekil 3. Sağlık Çalışanlarının İkamet Ettikleri Bölgeler 

 

Ġzmir (%23,3) ve Akdeniz Bölgesi (%23,1) ve Ege Bölgesi (%19,3), katılımcıların 

ikamet ettikleri bölgeler bakımından öne çıkan üç seçenek durumundadır. Bunun 

yanında, Ġç Anadolu Bölgesi ile Marmara Bölgesi için kaydedilen oranlar da dikkat 

çekicidir. Bununla birlikte, ikamet edilen bölgeye iliĢkin sonuçların Genel Sağlık-ĠĢ 

üyelerine özgü bir niteliğe sahip olduğu unutulmamalıdır. 

Sıralananlara ek olarak, sağlık çalıĢanlarının demografik bilgilerine iliĢkin çarpıcı bazı 

diğer sonuçlar Ģu Ģekilde özetlenebilir: 

- Katılımcıların cinsiyete göre yaĢ gruplarında farklılaĢma söz konusudur. Bu 

bağlamda, kadın sağlık çalıĢanlarında 44 yaĢ ve altındakilerin oranı %50’ye 

yaklaĢırken erkeklerde bu oran yaklaĢık %37 düzeyindedir (Ek Tablo 1) 

- Kadın sağlık çalıĢanları içerisinde bekar olanların oranı (%29,6), erkeklerin 

(%15,3) üzerindedir (Ek Tablo 2). 

 

0
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Bölgesi

Ankara Ege
Bölgesi

Güney
Doğu

Anadolu
Bölgesi

İç
Anadolu
Bölgesi

İstanbul İzmir Karadeniz
Bölgesi

Marmara
Bölgesi
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19,3 
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- Beklendik Ģekilde, alt yaĢ gruplarında bekar olanların oranı üst yaĢ 

gruplarındakilerin üzerindedir (Ek Tablo 3). 

- Kadın sağlık çalıĢanları içerisinde lisans ve üzeri eğitim düzeyindekilerin oranı 

(%80,3), erkeklerden (%76,7) fazladır. Bununla birlikte, erkek sağlık çalıĢanları 

içerisinde yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim alanların oranı kadınlardan 

oldukça yüksektir (Ek Tablo 4). 

- Yukarıdaki açıklama, eğitim durumuna göre cinsiyet yönünde yapılan bir 

incelemeyle daha iyi somutlaĢtırılabilir. Bu bağlamda, doktora mezunu olanlar 

içerisinde erkeklerin oranı %84,8, yüksek lisans mezunlarında ise %62,8’dir. 

Lisans mezunlarında ise durum farklılaĢmakta ve kadınların oranı %61,8’e 

yükselmektedir (Ek Tablo 5). 

 Gelir ve Borçlanma 

AraĢtırma kapsamında sağlık çalıĢanlarının gelir, tasarruf ve borçlanma durumları aylık 

düzenli iĢ geliri, aylık düzenli hane geliri, borçlanma durumu ve ek iĢ yapma eğilimleri 

bakımından sorgulanmıĢtır. 

Şekil 4. Sağlık Çalışanlarının Aylık Düzenli İş ve Hane Gelirleri 
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Sağlık çalıĢanları, ağırlıkla orta düzeyde gelir elde etmektedirler. Bu noktada, aylık 

4.500-5.500 TL gelir aralığı, sağlık çalıĢanları için neredeyse ortalama ücret düzeyini 

oluĢturmaktadır (%42,4). Bunu %20,9 ile 5.500-7.500 TL gelir aralığı izlemektedir. 

Aylık 10.000 TL ve üzerinde aylık düzenli iĢ gelirine sahip olan sağlık çalıĢanlarının 

oranı %13,9 iken 2.825 TL-3.500 TL aralığındakilerin oranı ise yalnızca %0,6’dır.  

Sağlık çalıĢanlarının aylık düzenli hane gelirleri incelendiğinde durum 

farklılaĢmaktadır. Bu bakımdan öne çıkan ilk iki seçenek 10.000 TL-12.500 TL arası 

(%21,8) ile 7.500-10.000 TL arasıdır (%21,8). Öte yandan, aylık düzenli iĢ gelirinin 

yoğunlaĢtığı 3.500 TL-4.500 TL gelir aralığı için aylık düzenli hane geliri sorusunda 

kaydedilen oran ise %16,5’tir. Bu sonuçlar, katılımcıların eĢlerinin çalıĢma durumları 

ile birlikte düĢünüldüğünde olağandır. 

Her dört sağlık çalıĢanından neredeyse üçü (%72,8) gündelik yaĢamlarını sürdürmek 

için borçlanmak zorunda kalmaktadır. Katılımcıların %89,9’ı bu zorunluluğu bankalar 

aracılığıyla gidermek zorunda kalırken aile içinden ve diğer yakınlardan borçlananların 

oranı ise yaklaĢık %10 düzeyindedir. Bu durum, sağlık çalıĢanlarının kredi kullanma 

durumlarıyla da somutlaĢtırılabilir. 

Şekil 5. Sağlık Çalışanlarının Kredi Kullanma Durumları
1
 

 

                                                 
1
 Katılımcıların kullandıkları kredi türüne iliĢkin soru, anket formunda birden fazla seçeneğin 

iĢaretlenebileceği biçimde yapılandırılmıĢtır. 

Kredi kullanıcısı mısınız? 

Evet:  

%82,8 

Konut kredisi:  

%39,9 

TaĢıt kredisi:  

%10,9 

Ġhtiyaç kredisi:  

%65,6 

Aylık kullanım dıĢında 
kredi kartı borcu:  

%25,7 

Hayır:  

%17,2 
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Sağlık çalıĢanlarının %82,8’i kredi kullanıcısıdır. Sağlık çalıĢanları, öncelikle gündelik 

ihtiyaçlarını karĢılamak için (%65,6-ihtiyaç kredisi ve %25,7-aylık kullanım dıĢında 

kredi kartı borcu) borçlanmaktadır. Buna karĢılık, mülk sahibi olmak için borçlananların 

oranı ise konut kredisi için %39,9 ve taĢıt kredisi için %10,9 olarak kaydedilmiĢtir. 

AraĢtırma sonuçları, sağlık çalıĢanlarının %15,2’sinin mevcut iĢleri dıĢında ek iĢ 

yaptıklarını göstermektedir. Ek iĢ yapan sağlık çalıĢanlarının %62,7’si bunu geçimini 

sağlamak için yaparken %37,3’ünün amacı ise daha fazla gelir elde etmektir. Bu 

koĢullar altında sağlık çalıĢanlarının %90,5’ine göre yaptıkları iĢ nedeniyle elde ettikleri 

ücret düzeyi yetersizdir. 

Gelir ve borçlanma noktasında öne çıkan bazı noktalar Ģöyledir: 

- Sonuçlar, sağlık çalıĢanları arasında cinsiyete dayalı ücret farklılaĢmasını açık 

Ģekilde ortaya koymaktadır. Gerçekten erkekler arasında aylık düzenli iĢ geliri 

7.500 TL’nin üzerindekilerin oranı %36,4 iken kadınlarda bu oran yalnızca 

%13,4’tür (Ek Tablo 6). 

- ÇeĢitli demografik göstergelerle gündelik yaĢamın devamı için borçlanma 

durumu arasında çok sayıda anlamlı sonuca ulaĢılmıĢtır. Ġlk olarak, kadın sağlık 

çalıĢanları (%77,5) erkeklere göre (%67,8) gündelik yaĢamın devamı için daha 

çok borçlanmak zorunda kalmaktadır (Ek Tablo 7). Ġkincisi, alt yaĢ gruplarında 

gündelik yaĢamın devamı için borçlanma zorunluluğu %80’in üzerindedir (Ek 

Tablo 8). Üçüncüsü, doktora düzeyi bir kenara bırakılırsa, tüm eğitim 

düzeylerinde gündelik yaĢamın devamı için borçlanma eğilimi %50’nin 

üzerindedir. Ortaöğretim düzeyindeki sağlık çalıĢanlarının %92,9’u, ön lisans 

düzeyindekilerin %85’i, lisans düzeyindekilerin %79,6’sı ve yüksek lisans 

düzeyindekilerin ise %52,3’ü gündelik yaĢamın devamı için borçlanmak 

zorunda kaldıklarını belirtmiĢtir (Ek Tablo 9). 
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- YaĢ grupları arasında kredi kullanıcısı olma durumu oransal bir farklılaĢma 

göstermektedir. Bu bağlamda, tüm yaĢ gruplarında kredi kullanım oranı %60’ın 

üzerindedir. Bu oranın en yüksek düzeyde kaydedildiği yaĢ grubu %91,4 ile 25-

34 yaĢ arasındakilerdir (Ek Tablo 10). Benzer bir durum eğitim düzeyleri içinde 

söz konusudur. Doktora mezunları da dahil olmak üzere kredi kullanım oranı en 

az %67,4’tür. Ortaöğretim mezunlarınınsa neredeyse tümü (%96,4) kredi 

kullanıcısıdır (Ek Tablo 11). 

- Bekar sağlık çalıĢanları, kredi kartını düzenli ödeme konusunda evlilere göre 

daha güç durumdadır. Bekarlar içerisinde kredi kartı borcunun asgari tutarını 

ödeyebilenlerin oranı (%29), erkeklerin (%25,2) üzerindedir. Bunun yanında, 

bekarlar içerisinde borcunu ödeyemediği için kullanamadığı kartı olanlar ile 

kredi kartı borcunda mahkemelik durumda olanların oranı %5,6 iken evlilerde 

bu oran %2,1’dir (Ek Tablo 12). 

- Erkek sağlık çalıĢanları arasında mevcut iĢleri dıĢında ek iĢ yapanların oranı 

kadınların üzerindedir. Bu oran erkeklerde %22,6, kadınlarda ise %8,5 olarak 

kaydedilmiĢtir (Ek Tablo 13). 

 Ġstihdam 

Sağlık çalıĢanlarının istihdam statüleri ve meslekleri, çalıĢmanın bu bölümünde öne 

çıkan göstergeler durumundadır. 

Şekil 6. Sağlık Çalışanlarının İstihdam Statüleri 

 

4,3 

79,2 

16,5 

4924 sözleşmeli 657-4A 657-4B
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Sağlık çalıĢanlarının istihdam statüleri incelendiğinde, öne çıkan seçeneğin %79,2 ile 

657-4A olduğu görülmektedir. Bunun ardından %16,5 ile 657-4B izlerken üçüncü 

sırada %4,3 ile 4924 sözleĢmeli statüsündekiler gelmektedir. Bunun yanında, araĢtırma 

sonuçları yaĢ gruplarına göre sağlık iĢkolundaki istihdam statüsü noktasında belirgin bir 

farklılaĢmayı ortaya koymaktadır. Bu noktada, 25-34 yaĢ arasındakilerde 657-4B 

statüsünde istihdam edilenlerin oranının (%28,4), üst yaĢ gruplarından oldukça yüksek 

olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Son olarak, 25-34 yaĢ grubundakiler arasında 657-4A 

statüsünde istihdam edilenlerin oranı ise üst yaĢ gruplarının gerisindedir (Ek Tablo 14). 

Şekil 7. Sağlık Çalışanlarının Meslekleri 

 

Sağlık çalıĢanlarının meslekleri noktasında öne çıkan seçenekler Ģekilde gösterilmiĢtir. 

Bu bağlamda, her dört katılımcıdan biri hemĢire, her beĢ katılımcıdan biri ise hekimdir. 

Sağlık teknikleri, %14 ile üçüncü sıradır.
2
 Bunu %13,4 ile ebeler izlemektedir. 

Sıralamanın geri kalanı, sağlık memurları (%7), aile hekimleri (%6,4) ve memurlar 

(%5,9) biçimindedir. 

 

 

                                                 
2
 Sağlık teknikerlerinin alt mesleklere göre dağılımı Ģu Ģekildedir: Acil tıp (%1,8), anestezi (%1,8), çevre 

sağlığı (%0,2), diĢ (%0,6), diyaliz (%0,4), laboratuvar (%2,9), radyoloji (%2,4), röntgen (%0,7), genel 

(%3,1), toplum sağlığı (%0,2) 
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PANDEMĠ VE SAĞLIK ÇALIġANLARI 

Sağlık çalıĢanların pandemi sürecindeki deneyimleri, kiĢisel düzeyde, iĢyeri düzeyinde 

ve toplumsal düzeyde olmak üzere üç baĢlık altında incelenmiĢtir. 

KiĢisel Covid-19 Deneyimleri 

Sağlık çalıĢanlarının kiĢisel Covid-19 deneyimleri, hastalığı geçirip geçirmemelerini, 

geçirmiĢlerse bu sürecin nasıl seyrettiğini, pandemi sürecinin psikolojik etkilerini ve bu 

süreçte çocuklarının bakımı noktasında yaĢadıkları sorunları içermektedir. 

Şekil 8. Sağlık Çalışanlarının Covid-19 Geçirip-Geçirmeme Durumları 

 

AraĢtırmaya katılan sağlık çalıĢanlarının %21,8’i Covid-19 geçirmiĢtir. Bunun yanında, 

Covid-19 yakın temaslısı olanların oranı ise %23,9’dur. Katılımcıların %54,3’ü, Covid-

19 ile ilgili herhangi bir karantina süreci yaĢamamıĢtır. Bu sonuçlardan hareketle, sağlık 

çalıĢanlarının yarıya yakını ya Covid-19 geçirmiĢ, ya da Covid-19 yakın temaslısı 

olduğu söylenebilir. 
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Şekil 9. Sağlık Çalışanlarının Covid-19 Deneyimleri 

 

Covid-19 geçiren sağlık çalıĢanlarının yarıya yakını (%44,5), hastalık sürecini izole 

olarak evde orta/ağır belirtilerle deneyimlemiĢtir. Bunu, %38,7 ile izole olarak evde 

hafif belirtilerle geçirenler izlemektedir. Katılımcıların %7,6’sı hastaneye baĢvurmak 

durumunda kalırken aynı oranda sağlık çalıĢanı da hastaneye yatıĢ yaparak tedavi 

olmuĢtur. Sonuçlar, sağlık çalıĢanlarının %1,7’sinin Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda 

tedavi görmek zorunda kaldığını ortaya koymaktadır. 

Şekil 10. Pandemi Sürecinin Sağlık Çalışanları ve Aileleri Üzerindeki Etkileri 
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Kaygı ve korku, pandemi sürecinde sağlık çalıĢanlarının gerek kendileri ve gerekse de 

aileleri için karĢılaĢtıkları en önemli sorun alanlarından birini oluĢturmaktadır. Bu 

noktada, sağlık çalıĢanlarının %31,9’u aile bireyleri için aĢırı kaygılandıklarını 

belirtmiĢlerdir. %23,7’lik bir kesim ise aile bireylerinin kendileri için aĢırı 

kaygılandıklarını dile getirmiĢtir. Sağlık çalıĢanlarının %22,9’u, ev ortamında sürekli 

izole durumda kaldıklarını beyan etmiĢlerdir. Daha da ağırı, %8,1 oranında sağlık 

çalıĢanı bir süre ev ortamı dıĢında yaĢamak zorunda kalmıĢtır. Katılımcıların yalnızca 

%11,7’si aileleri ile ilgili herhangi bir sorunla karĢılaĢmadıklarını söylemiĢtir. 

Şekil 11. Pandemi Sürecinin Sağlık Çalışanları Üzerindeki Psikolojik Etkileri 

 

Pandemi süreci, sağlık çalıĢanlarının neredeyse yarısının (%49) kaygı ve korku hissi 

yaĢamasına neden olmuĢtur. Bunu %26,4 ile mutsuz olduğu zamanların arttığını 

belirtenler izlemiĢtir. Bunun yanında, stres bozukluğu (%11,7), yalnızlık hissi (%7,2) ve 

depresyon (%4,8) da pandemi sürecinde sağlık çalıĢanları arasında gözlemlenen diğer 

psikolojik sorunlar olarak dikkati çekmektedir.  
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Pandemi sürecinde sağlık çalıĢanlarının yaĢadığı psikolojik etkiler, cinsiyete, yaĢ 

gruplarına ve medeni duruma göre belirgin Ģekilde farklılaĢmaktadır. Konuyla ilgili bazı 

göstergeler Ģu Ģekildedir: 

- Kadınlar arasında depresyona girdiğini belirtenlerin, kaygı ve mutsuz olduğu 

zamanların arttığını dile getirenlerin ve stres bozukluğu yaĢayanların oranı 

erkeklerin üzerindedir. Buna karĢılık, erkeklerde ise mutsuz olduğu zamanların 

arttığını beyan edenlerle yalnızlık hissi yaĢayanların oranı kadınlardan yüksektir 

(Ek Tablo 15). 

- YaĢ grupları ilerledikçe, kaygı ve korku hissi yaĢayanların oranı artmaktadır. 

Gerçekten 25-34 yaĢ arasındakilerde bu hisleri yaĢayanların oranı %33,3 iken 

55-64 yaĢ arasındakilerde %53,9’a yükselmektedir. Öte yandan, en alt yaĢ 

grubundakilerde yalnızlık hissi yaĢayanların oranı ise diğer yaĢ gruplarının 

neredeyse iki katıdır (Ek Tablo 16). 

- Bekar sağlık çalıĢanları, kaygı ve korku hissi dıĢındaki diğer psikolojik sorunları 

evlilere göre daha çok yaĢamıĢlardır. Bu anlamda, bekarlar içerisinde 

depresyona girenlerin, mutsuz olduğu zamanlar artanların, stres bozukluğu ve 

yalnızlık hissi yaĢayanların oranı evlilerden yüksektir (Ek Tablo 17). 

KoĢulların ağırlığına rağmen sağlık çalıĢanlarının %81,7’si pandemi sürecinde 

psikolojik destek almamıĢtır. Destek aldığını belirtenlerin oranı yalnızca %9,5’tir. Öte 

yandan, sağlık çalıĢanlarının %8,8’i ise pandemi sürecinde psikolojik destek almak 

istediğini, ancak maddi olanaklarının yetersiz olduğunu dile getirmiĢtir. Buna ek olarak, 

kadınlarla erkekler arasında pandemi sürecinde psikolojik destek alma durumu eğilimi 

farklılaĢmaktadır. Kadınlar içerisinde psikolojik destek almak istemesine rağmen maddi 

olanakları yetersiz olanların oranı erkeklerden yüksektir. Aynı durum psikolojik destek 

alma durumu için de geçerlidir. Bu durum, pandemi döneminde kadın sağlık 

çalıĢanlarının erkeklere göre daha yüksek oranda psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğunu 

ortaya koymaktadır (Ek Tablo 18). 
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Şekil 12. Pandemi Sürecinin Sağlık Çalışanlarının Çocukları Üzerindeki Eğitim ve 

Bakım Konularındaki Etkileri 

 

Pandemi sürecinde gerek özel eğitim kurumlarına getirilen kısıtlamalar ve gerekse de 

uzaktan eğitim sürecinde yaĢanan sorunlar sıklıkla kamuoyunun gündemine 

gelmektedir. Buna karĢılık, belirtilen sorunları sağlık çalıĢanları açısından yorumlayan 

çalıĢmaların sayısı yok denecek kadar azdır. Bu gerçekten hareketle araĢtırmada, sağlık 

çalıĢanlarının pandemi sürecinde çocuklarının eğitim ihtiyaçlarına dair yaĢadıkları 

sorunlar da irdelenmiĢtir. Buna göre, sağlık çalıĢanlarının örgün eğitim çağında çocuğu 

bulunan katılımcıların %67,6’sı pandemi sürecinde çocuğunun uzaktan eğitim ihtiyacını 

gidermekte zorlanmıĢtır. Öte yandan, kreĢ çağında çocuğu bulunan katılımcıların 

%41,1’i pandemi sürecinde bu ihtiyacı gidermekte zorlanmıĢ, %30,1’inin çocuğunun 

bakımını aile büyükleri üstlenmiĢ, %9,6’sı ise çocuğuna bakıcı tutmak zorunda 

kalmıĢtır.  

KreĢ ihtiyacının giderilmesi sorunu ayrıca cinsiyete dayalı bir farklılığı ortaya 

koymaktadır. Kadın sağlık çalıĢanları arasında çocuğunun bakımını aile büyükleri 

üstlenenlerin oranı (%41,4) erkeklerin (%22,7) neredeyse iki katıdır. Bunun yanında, 
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kadın sağlık çalıĢanları içerisinde çocuğuna bakıcı tutmak zorunda kalanların oranı 

(%17,2) erkeklerin (%4,5) neredeyse dört katı olarak kaydedilmiĢtir (Ek Tablo 19).  

 

Bu durum akıllara çocukların bakımı sorununun toplumsal cinsiyet eĢitsizliği temelinde 

“kadına biçilen bir rol” olduğuna dair geleneksel eğilimin baskınlığını getirmektedir. 

ĠĢyerindeki Covid-19 Deneyimleri 

Sağlık çalıĢanları açısından iĢyerindeki Covid-19 deneyimi çalıĢtıkları alandan 

baĢlayarak, iĢyerindeki Covid-19 yoğunluğunu, sürecin idari yönetimini, kiĢisel 

koruyucu ekipmanları (KKE), kurum yönetimiyle yaĢanan sorunları, pandemi ek destek 

ödemelerini, fazla mesai ve nöbet durumunu, iĢçi sağlığı ve iĢ güvenliğine dair sorunları 

ve bunlar karĢısında alınan önlemleri içeren çok geniĢ bir alana yayılmaktadır. 

Şekil 13. Sağlık Çalışanların Pandemi Dönemindeki Çalışma Alanları 

 

AraĢtırma sonuçları, sağlık çalıĢanlarının çok büyük bir bölümünün pandemi sürecinde 

bir Ģekilde ve bir dönemde bu süreçle ilgili bir görev üstlendiğini göstermektedir. 

Pandemi servisinde çalıĢmayanların, kronik hastalık veya hamilelik gerekçesiyle 

pandemi servisinde görev almayanların ve bu soruyu cevapsız bırakanların oranı 

yaklaĢık %30’lar düzeyindedir. Bu bağlamda, sağlık çalıĢanlarının %70’inin pandemi 

sürecinde çeĢitli Ģekillerde çalıĢtırıldıkları söylenebilir.  
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Konuyla ilgili olarak bazı anahtar noktalar Ģu Ģekilde özetlenebilir: 

- Sağlık çalıĢanlarının %29,5’i pandemi servisinde sürekli olarak çalıĢmıĢtır. 

- Sonuçlar, %16,7’lik bir kesimin pandemi servisinde geçici olarak çalıĢtığını 

göstermektedir. 

- Katılımcıların %12,3’ü ASM’lerde sürekli olarak görev yapmıĢtır. 

- Filyasyon ekiplerinde görev alan sağlık çalıĢanlarının oranı %10,5’tir. 

- Katılımcıların %1,3’ü, pandemi yoğun bakım servisinde çalıĢmıĢtır. 

Şekil 14. Sağlık Çalışanlarının İşyerlerindeki Covid-19 Yoğunluğu 

 

ġekil 14’teki sonuçlar, Covid-19’un sağlık kurumlarındaki yaygınlığının kestirilmesi 

bakımından önemlidir. Buna göre, iĢyerinde %20’den fazla personelin Covid-19 

geçirdiğini söyleyen sağlık çalıĢanlarının oranı %57,1’dir. Bundan daha az oranda 

Covid-19 geçirenlerin bulunduğu iĢyerlerinin oranı ise %31,7 olarak kaydedilmiĢtir. Bu 

durum, sağlık kurumlarının neredeyse %90’ında değiĢen oranlarda da olsa Covid-19 

geçiren sağlık çalıĢanı olduğunu ortaya koymaktadır. 
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Şekil 15. Sağlık Çalışanlarının İşyerlerindeki Önlemlere Konusundaki İdari Sorunlar 

 

Sonuçlar, pandemi sürecinde iĢyerinde alınan/alınması gereken önlemler konusunda 

idari sorunların yaĢandığını göstermektedir. Bu noktada öne çıkan ilk sorun alanı, yetki 

ve denetime dair olanlardır (%31,4). Bunu sırasıyla yeterli ve sürekli önlemlerin 

alınmaması (%22,9), yeterli önlem alınmaması (%15,4) ve sürekli önlem alınmaması 

(%6,4) izlemektedir. Sağlık çalıĢanlarının yalnızca %20,6’sı, bir baĢka ifadeyle her beĢ 

sağlık çalıĢanından yalnızca biri pandemi sürecinde kendisini kurumsal güvence altında 

hissetmiĢtir. 

Şekil 16. Sağlık Çalışanlarının Kişisel Koruyucu Ekipmanlara Dair Görüşleri 
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Sağlık çalıĢanlarının %44,4’ü, iĢyerindeki KKE’lerin yeterli ancak kalitesiz olduğu 

görüĢündedir. Buna karĢılık, KKE’lerin hem yetersiz hem de kalitesiz olduğunu 

belirtenlerin oranı ise %33,4’tür. KKE’ler konusunda bir sorun olmadığını düĢünen 

sağlık çalıĢanlarının oranı da %18,9 olarak gözlemlenmiĢtir. Bu noktada, sağlık 

çalıĢanlarının aylık düzenli iĢ geliri arttıkça KKE’leri yetersiz ve kalitesiz bulanların 

oranının da artıĢ gösterdiğini belirtmek gerekir. Örneğin, 2.825 TL-3.500 TL aralığında 

bunları yetersiz ve kalitesiz bulan kimse yoktur. 3.500-4.500 TL gelir düzeyinde bu 

oranı %29,7 olarak kaydedilmekte ve gelir düzeyi arttıkça genel olarak yükselmektedir. 

Gerçekten aylık düzenli iĢ geliri 7.500-10.000 TL aralığındakilerin %45,6’sı, 10.000 TL 

üzerindekilerin ise yarısı KKE’leri yetersiz ve kalitesiz bulmaktadır (Ek Tablo 20). 

Şekil 17. Sağlık Çalışanlarının Pandemi Sürecinde Kurum Yönetimleriyle Yaşadıkları 
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Kurumsal destek, sağlık çalıĢanlarının pandemi döneminde karĢılaĢtıkları bir baĢka 

sorun alanını oluĢturmaktadır. Katılımcıların %43,3’ünün kurum yönetiminin yeterli ve 

güçlü destek sunmadığına dair görüĢleri bu açıklamanın en belirgin örneğidir. Ayrıca 

%18,2 oranında sağlık çalıĢanı kurum yönetiminin kendilerini yalnız hissettirdiğini 

belirtmiĢtir. %7,2’lik bir kesim kurum yönetiminin kendilerine mobbing uyguladığını 

dile getirirken katılımcıların %1,1’i ise pandemi sürecinde kurum yönetimi tarafından 

cezalandırılmıĢtır.  

 

Şekil 18. Sağlık Çalışanlarına Yönelik Pandemi Ek Destek Ödemeleri 
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Destek ödemeleri, pandemi sürecinde sağlık çalıĢanları ile ilgili olarak en çok tartıĢılan 

konuların arasındadır. Sürecin ilk dönemlerinde ek ödemelerin tüm sağlık çalıĢanlarına, 

statüsü ve mesleği ayırt edilmeksizin eĢit oranda yapılacağı belirtilirken, daha sonra 

ödemeler konusunda sosyal tarafların görüĢüne baĢvurulmaksızın çeĢitli kıstaslar 

belirlenmiĢ ve bu ödemelerin dağılımındaki adaletsizlik sıklıkla tartıĢılmıĢtır. AraĢtırma 

sonuçları da bu açıklamayı doğrular niteliktedir. Gerçekten sağlık çalıĢanlarının 

%68,4’ü düzensiz ve yetersiz ek pandemi destek ödemesi almıĢtır. %5 oranında 

katılımcı kesintili ama yeterli ek destek ödemesi aldığını belirtmiĢtir. Sağlık 

çalıĢanlarının yalnızca %2’si düzenli ve yeterli ek pandemi destek ödemesi almıĢtır. Her 

dört sağlık çalıĢanından neredeyse biri (%23,5), pandemi sürecinde herhangi bir ek 

destek ödemesi almamıĢtır. Pandemi sürecinde gelir düzeyinin desteklenmesine dair 

sorunlar, yaĢ gruplarına, eğitim düzeyine ve aylık düzenli iĢ gelirine göre farklı 

görünümlerin ortaya çıkmasına neden olmuĢtur: 

- Pandemi sürecinde düzensiz ve yetersiz ek destek ödemesi alanlar ile herhangi 

bir destek ödemesi almayanların oranı, alt yaĢ gruplarında üst yaĢ 

gruplarındakinden daha yüksektir. 44 yaĢ ve altındaki sağlık çalıĢanlarının 

neredeyse tümü bu durumdadır. Üst yaĢ gruplarında bu oran %80’lere 

gerilemektedir (Ek Tablo 21). 
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- Eğitim düzeyi arttıkça pandemi sürecinde düzensiz ve yetersiz ek destek 

ödemesi alanların ve herhangi bir destek ödemesi almayanların oranı genel 

olarak azaltmaktadır. Ortaöğretim mezunlarının %96,5’i, ön lisans mezunlarının 

%90’ı, lisans mezunlarının %94,7’si, yüksek lisans mezunlarının %89,6’sı ve 

doktora mezunlarının ise %80,4’ü bu gruba girmektedir (Ek Tablo 22). 

- Açıklananlara benzer bir durum aylık düzenli iĢ geliri için de geçerlidir. 

Örneğin, 2.825-3.500 TL gelir düzeyindekilerin tümü ya yetersiz ve düzensiz 

destek ödemesi almıĢtır ya da hiç almamıĢtır. 3.500-4.500 TL düzeyinde bu oran 

%98,4 iken 4.500-5.5000 TL’de %93,5’e, 5.500-7.500 TL aralığında ise 

%90,4’e gerilemektedir. Belirtilen oranının %90’ın altında kaydedildiği tek 

aylık düzenli iĢ geliri aralığı %88,2 ile 7.500-10.000 TL’dir (Ek Tablo 23). 

Sağlık çalıĢanlarının neredeyse tamamı (%97,1), pandemi sürecinde yasal olarak hak 

ettikleri ödemelerin sağlık iĢkolunda istihdam edilen çalıĢanlara adil dağıtılmadığını 

düĢünmektedir. Öte yandan, %82,2’lik bir kesim de belirtilen ödemelerin düzenli 

Ģekilde ödenmediğini dile getirmiĢtir. Ayrıca kadın sağlık çalıĢanları arasında yasal 

olarak hak ettikleri ödemelerin düzenli Ģekilde ödenmediğini belirtenlerin oranı (%85,2) 

erkeklerden (%78,9) daha yüksektir (Ek Tablo 24).  

Şekil 19. Sağlık Çalışanlarının Pandemi Dönemi Fazla Mesai Durumu 
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Sağlık çalıĢanlarının %39,1’i pandemi sürecinde fazla mesaiye kalmıĢtır. Pandemi 

sürecinde fazla mesaiye kalma durumu, alt yaĢ gruplarında üst yaĢ gruplarından daha 

yüksektir. Bu bağlamda, 44 yaĢ ve altındaki sağlık çalıĢanlarının yarısına yakını 

mesaiye kalırken bu oran 55-64 yaĢ arasındakilerden %34,5 ve 55-64 yaĢ 

arasındakilerde ise %28,9’dur (Ek Tablo 25).  

Fazla mesai nedeniyle hak ettiği ödemelerin ücretlerine eklendiğini belirtenlerin oranı 

%64,3’tür. Katılımcıların %27,7’si fazla mesai ödemelerinin ücretlerine eklenmediğini 

dile getirirken %8’lik bir kesimin ise fazla mesai ücreti izne dönüĢtürülmektedir. 

Sonuçlar, fazla mesai konusunda pratikte bir kuralsızlığın olduğunu ortaya koymaktadır.  

Fazla mesainin yanında, sağlık çalıĢanları açısından gerek pandemi döneminde ve 

gerekse de genel anlamda en çok tartıĢılan konulardan biri de nöbet uygulaması ve 

bunun koĢullarıdır. Nöbet konusuna iliĢkin sonuçlar incelendiğinde, sağlık 

çalıĢanlarının %45’inin nöbette geçirdikleri sürelerde yasalarla düzenlenen sınırların 

dıĢına çıkıldığını düĢündükleri sonucuna ulaĢılmıĢtır. Bunun yanında, sağlık 

çalıĢanlarının %58,2’si nöbette geçirdikleri süre boyunca sağlanan fiziki imkânların 

yetersiz olduğunu belirtmiĢtir. Dolayısıyla fazla mesai konusundaki kuralsızlık 

eğiliminin nöbette de geçerli olduğu söylenebilir. Öte yandan, sağlık çalıĢanları arasında 

yaĢ gruplarına göre nöbette sağlanan fiziki imkanların yeterliliği konusundaki görüĢler 

farklılaĢmaktadır. 44 yaĢ ve altındakiler arasında belirtilen imkanların yetersiz olduğunu 

düĢünenlerin oranı %65 düzeyindeyken üst yaĢ gruplarına gidildikçe bu oran %50’lere 

gerilemektedir (Ek Tablo 26). 
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Şekil 20. Pandemi Sürecinde Sağlık Çalışanlarının Fiziksel/Ruhsal Sağlığı Etkileyen 

Faktörler
3
 

 

Gerek kamuoyunun gündemine gelen çeĢitli görüntüler ve gerekse de sahadan alınan 

bilgiler, sağlık çalıĢanları üzerindeki fiziksel ya da ruhsal sağlığı etkileyen faktörlerin 

pandemi sürecinde giderek derinleĢtirdiğini düĢündürmektedir. Bu düĢünceden 

hareketle araĢtırma kapsamında sağlık çalıĢanlarına pandemi sürecinde fiziksel ya da 

ruhsal sağlığı etkileyen faktörlere maruz kalıp kalmadıkları sorulmuĢtur. Her üç sağlık 

çalıĢanından ikisi bu soruya “Evet” yanıtını vermiĢtir. Buna bağlı olarak, öne çıkan 

faktörlerin sıralaması, ruhsal sağlığı etkileyen zaman baskısı ve aĢırı iĢ yükü (%65,2), 

ruhsal sağlığı rahatsız/tehdit edici davranıĢ (%40,2), fiziksel sağlığı etkileyen Ģiddet 

(%21,2), fiziksel sağlığı etkileyen gürültü (%11,6) ve fiziksel sağlığı etkileyen kimyasal 

madde, zararlı gaz (%9,9) Ģeklindedir. 

 

 

 

 

                                                 
3
 Katılımcıların kullandıkları fiziksel ve ruhsal sağlığını etkileyen faktörlere iliĢkin soru, anket formunda 

birden fazla seçeneğin iĢaretlenebileceği biçimde yapılandırılmıĢtır. 

Pandemi sürecinde fiziksel ya da 
ruhsal sağlığınızı etileyen faktörlere 

maruz kalıyor musunuz? 

Evet:  

%67,7 

Ruhsal sağlığı rahatsız/tehdit edici 
davranıĢ:  
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Ruhsal sağlığı etkileyen zaman 
baskısı ve aĢırı iĢ yükü:  
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Fiziksel sağlığı etkileyen kimyasal 
madde, zararlı gaz:  

%9,9 

Fiziksel sağlığı etkileyen gürültü: 
%11,6 

Fiziksel sağlığı etileyen Ģiddet:  

%21,2 

Hayır:  

%29,4 
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Sağlık çalıĢanlarının pandemi sürecinde fiziksel ya da ruhsal sağlığı etkileyen faktörlere 

maruz kalma durumları yaĢ gruplarına göre farklılaĢmaktadır. Bu bağlamda, alt yaĢ 

gruplarında belirtilen oran genel olarak %70 ve üzerindeyken yaĢ grupları ilerledikçe 

giderek azalmakta ve 55-64 yaĢ aralığında %52,6’ya kadar düĢmektedir (Ek Tablo 27). 

Yukarıdaki sorgulamaya ek olarak, araĢtırma kapsamında sağlık çalıĢanlarının pandemi 

sürecinde Ģiddet görüp görmedikleri de incelenmiĢtir. Buna göre, sağlık çalıĢanlarının 

%13,8’i pandemi sürecinde hasta yakınlarından Ģiddet görmüĢtür. Sözlü Ģiddete maruz 

kalan kadınların oranı (%40,5), erkeklerden (%26,8) oldukça yüksektir (Ek Tablo 28). 

Bunun yanında, katılımcıların %60,7’si hasta yakınları tarafından sağlık çalıĢanlarına 

yönelen Ģiddet olaylarının pandemi sürecinde artıĢ gösterdiği düĢüncesindedir. Kadın 

sağlık çalıĢanları, pandemi döneminde Ģiddet olaylarında yaĢanan artıĢ noktasında 

erkeklerden daha olumsuz görüĢlere sahiptir. Bu noktada, kadınların %66,5’inin, 

erkeklerinse %54,4’ünün pandemi sürecinde sağlık çalıĢanlarına yöneltilen Ģiddet 

olayların artıĢ gösterdiği kanısındadır (Ek Tablo 29). Tüm bunlara ek olarak, araĢtırma 

sonuçları, sağlık çalıĢanlarının, kendilerine yöneltilen Ģiddet olaylarına karĢı alınan 

önlemlerin yetersiz olduğunu açık Ģekilde göstermektedir (%90,1). 

Şekil 21. Sağlık Çalışanlarına Göre Pandemi Sürecinde İşyerindeki Koşulların 

Elverişlilik Durumu 
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Sağlık çalıĢanlarının %44,2’si pandemi sürecinde iĢyerinde kendilerine sunulan 

koĢulların elveriĢli olmadığı düĢüncesinde iken koĢulların elveriĢli olduğunu 

düĢünenlerin oranı %52,8’dir. Bu konu, katılımcıların keskin Ģekilde ayrıĢtığı 

alanlardan birini oluĢturmaktadır. 

Şekil 22. Sağlık Çalışanlarının Pandemi Sürecinde İş Arkadaşlarıyla Sorun Yaşama 

Durumu 

 

Sağlık çalıĢanlarının %57,1’i pandemi sürecinde iĢ performanslarının olumsuz 

etkilendiğini belirtmiĢtir. Bunun yanında, katılımcılarının %14,1’inin pandemi 

sürecinde yaĢadıkları psikolojik sorunlar nedeniyle iĢ arkadaĢlarıyla çatıĢma yaĢadıkları 

anlaĢılmaktadır. Her dört sağlık çalıĢanından yalnızca biri pandemi döneminde iĢ 

performansının ve psikolojisinin hiç etkilenmediğini dile getirmiĢtir Bu sorun alanı, 

cinsiyete, yaĢ gruplarına, eğitim düzeyine ve aylık düzenli iĢ gelirine göre belirgin 

farklılaĢmalarla desteklenebilir. 

- Kadınlar arasında iĢ arkadaĢlarıyla sorunlar yaĢayanların ve iĢ performansı 

olumsuz etkilenenlerin oranı erkeklerden yüksektir (Ek Tablo 30). 
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- Genel anlamda üst yaĢ grubundakilerin iĢ performansları alt yaĢ 

grubundakilerden daha yüksek oranda olumsuz etkilenmiĢtir. Öte yandan, en alt 

yaĢ grubundakiler (25-34 yaĢ) ise iĢ arkadaĢlarıyla en çok sorun yaĢayan kesimi 

oluĢturmaktadır. Bu yaĢ grubundaki her dört sağlık çalıĢanından biri pandemi 

sürecinde iĢ arkadaĢlarıyla sorun yaĢamıĢtır (Ek Tablo 31). 

- Doktora mezunları, pandemi sürecinde iĢ performansı en yüksek oranda 

olumsuz etkilenen eğitim düzeyini oluĢturmaktadır. Bu gruptakiler için 

kaydedilen %73,9’luk oran hem genel ortalamanın hem de diğer eğitim 

düzeylerinin oldukça üstündedir. Öte yandan, ortaöğretim ve ön lisans mezunları 

ise iĢ performansının ve psikolojisinin hiç etkilenmediğini en yüksek oranda 

belirten gruplar olmuĢtur. Her iki eğitim düzeyindekilerin de %30’undan fazlası 

ilgili soruya belirtilen yanıtı vermiĢtir (Ek Tablo 32). 

- En düĢük gelir grubundaki sağlık çalıĢanlarının, tümü pandemi sürecinde iĢ 

performansının olumsuz etkilendiğini belirtmiĢtir. Bu oran 3.500-4.500 TL 

aralığında %59,4’tür. Aylık düzenli iĢ geliri 4.500-5.500 TL arasındaki sağlık 

çalıĢanlarının %49,8’i, pandemi sürecinde iĢ performansının olumsuz 

etkilendiğini dile getirmiĢtir. Bu değer, incelenen konuda kaydedilen en düĢük 

oranı oluĢturmaktadır. Buna karĢılık, aynı gelir düzeyindekilerin %19,5’i ise 

pandemi sürecinde iĢ arkadaĢlarıyla sorun yaĢamıĢtır. 7.500 TL ve üzerinde 

aylık düzenli iĢ geliri olanlar, %69-73 aralığında değiĢen oranlarla iĢ 

performansı en olumsuz etkilenen kesimi oluĢturmaktadır (Ek Tablo 33). 

Sıralananlara ek olarak, sağlık çalıĢanlarının iĢyerindeki Covid-19 deneyimleri 

konusunda öne çıkan bazı diğer noktalar Ģu Ģekildedir:  

- AraĢtırma sonuçlarına göre sağlık çalıĢanlarının %28,6’sı pandemi sürecinde 

sendikaya sorunlarını iletmiĢ ve destek alabilmiĢtir. %49,7’lik bir kesim ise 

pandemi sürecinde sendikasıyla iliĢki kurmamıĢtır. Kadınlar arasında pandemi 

sürecinde sendikaya sorunlarını iletip destek alabilenlerin oranı %34,2 ile 

erkekler için kaydedilen %22,6’lık oranın oldukça üzerindedir (Ek Tablo 34). 

 

 

 



 Pandemi ve Sağlık Çalışanları: Durum, Sorun, Beklenti 
 

32 

 

- Sağlık çalıĢanlarının %44,4’ü, pandemi sürecinde iĢyerinde yemek ihtiyacını 

kendi imkânlarıyla gidermek durumunda kalmıĢtır. Bu ihtiyacı ücretsiz olarak 

giderebilenlerin oranı ise %46,6’dır. Bu noktada, sağlık çalıĢanları arasında 

belirgin bir eĢitsizliğin varlığı dikkati çekmektedir. 

Toplumsal Covid-19 Deneyimi 

AraĢtırma kapsamında sağlık çalıĢanlarının Covid-19 deneyimlerinin toplumsal boyutu, 

ücretsiz ulaĢım ve konaklamaya iliĢkin uygulamalar, politika yapıcıların sorunların 

farkındalıkları ve pandemi sürecinin yönetimi konularını içerecek Ģekilde incelenmiĢtir. 

Şekil 23. Pandemi Sürecinde Ücretsiz Ulaşım ve Konaklama Uygulamaları 

 

Sağlık çalıĢanlarına yönelik ücret ulaĢım ve konaklama uygulaması, pandeminin 

özellikle ilk dönemlerinde yoğun Ģekilde gündeme gelen konulardan biri olmuĢtur. Bu 

iki durumun nasıl geliĢtiği araĢtırmada sorgulanan konulardan bir diğeridir.  
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Konuyla ilgili bulgular Ģu Ģekilde özetlenebilir: 

- Sağlık çalıĢanlarının %54,9’unun yaĢadığı Ģehirde sağlık çalıĢanları için ücretsiz 

ulaĢım uygulaması söz konusudur. Konaklama konusunda ise bu oran 

%35,4’tür. 

- Katılımcıların %18,7’si pandemi baĢladıktan sonra yalnızca kısa bir süre 

ücretsiz ulaĢım uygulaması yapıldığını belirtirken geçici ücretsiz konaklama 

uygulaması yapıldığını belirtenlerin oranı %25,3 olmuĢtur. 

- Sonuçlar, sağlık çalıĢanlarının yaĢadıkları Ģehirlerin %23,7’sinde hiçbir Ģekilde 

ücretsiz taĢımacılık uygulamasının, %32,7’sinde ise ücretsiz konaklama 

uygulamasının bulunmadığını göstermektedir. 

Şekil 24. Sağlık Çalışanlarına Göre Politika Yapıcıların Sorunların Farkındalıkları 

 

Sağlık çalıĢanlarının çok büyük bir kısmı (%56), sorunlarının politika belirleyiciler 

tarafından yeterince algılandığını düĢünmemektedir. %33,6’lık bir kesime göre politika 

belirleyiciler sorunların farkındadır ancak çözüm için gereğini yapmamaktadır. 

Katılımcıların %7,9’u politika belirleyicilerin sorunların farkında olmadığı 

düĢüncesindedir. Sorunlarının politika belirleyiciler tarafından düĢünüldüğü 

kanısındakilerin oranı ise yalnızca %0,4’tür. Ġncelenen konuyla ilgili görüĢler, eğitim 
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düzeyine bağlı olarak ciddi farklılıklar göstermektedir. Yüksek lisans (%64), lisans 

(%59,3) ve ön lisans (%56) mezunları, sorunlarının politika belirleyiciler tarafından  

 

yeterince algılanmadığını en yüksek düzeyde düĢünen gruplardır. Bundan farklı olarak, 

doktora mezunları arasında öne çıkan seçenek, %54,3’lük bir oran ile politika 

belirleyicilerin sorunların farkında olması ancak bunun çözümü için gereğini 

yapmamasıdır (Ek Tablo 35). 

Şekil 25. Sağlık Çalışanlarının Pandemi Sürecinin Yönetimine Dair Görüşleri 

 

Sağlık çalıĢanlarının %55,2’si pandemi sürecinin yönetiminden memnun değildir. 

Bunun aksini beyan edenlerin oranı %29,9’dur. Sağlık çalıĢanlarının %14,9’u ise bu 

konuda kararsız kaldıklarını belirtmiĢlerdir. Bu koĢullar altında, sağlık çalıĢanların 

tamamına yakını (%96,1), mesleki anlamda yaĢadıkları ekonomik, sosyal ve özlük 

haklarına dair sorunların yakın bir gelecekte çözülebileceğini düĢünmemektedir. 

Sıralanan sorunların çözülüp çözülmeyeceğine dair düĢünceler, eğitim durumuna ve 

aylık düzenli iĢ gelirine göre farklı sonuçlarla daha da belirginleĢmektedir: 

- Ortaöğretim mezunlarının %82,1’i, ön lisans mezunlarının %92’si, lisans 

mezunlarının %97,9’u, yüksek lisans mezunlarının %97,7’si, doktora 

mezunlarınınsa tümü mesleki anlamda yaĢadıkları ekonomik, sosyal ve özlük 

29,9 
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14,9 
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haklarına dair sorunların yakın bir gelecekte çözülemeyeceği düĢüncesindedir 

(Ek Tablo 36). 

 

 

- Aylık düzenli iĢ geliri arttıkça ekonomik, sosyal ve özlük haklarına dair 

sorunların yakın bir gelecekte çözülemeyeceğini düĢünen sağlık çalıĢanlarının 

oranı da artmaktadır. Bu çerçevede, aylık düzenli iĢ geliri 7.500 TL ve üzerinde 

olan sağlık çalıĢanlarının tümü, belirtilen sorunların yakın gelecekte 

çözülemeyeceği kanısındadır (Ek Tablo 37). 
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DĠĞER ANAHTAR BULGULAR 

Sağlık çalıĢanlarının Türkiye’nin temel sorunlarına dair düĢünceleri, sağlıkta dönüĢüm 

programı konusundaki algıları, iĢleriyle ilgili gelecek kaygısı duyup duymamaları ve 

sağlık sektörünün geleceğine iliĢkin beklentileri, araĢtırma kapsamında öne çıkan diğer 

anahtar bulguları oluĢturmaktadır. 

Şekil 26. Sağlık Çalışanlarına Göre Türkiye’nin Temel Sorunları
4
 

 

Sağlık çalıĢanlarına göre Türkiye’nin öncelikli sorunu ekonomi ve geçim sıkıntısıdır 

(%91,8). Bunu sırasıyla sosyal devletin zayıflaması (%82,7), hukukun siyasallaĢması 

(%81,8), emeğe karĢı tutum (%80,3), iĢsizlik (%78,1), yoksulluk (%77,2), kadına Ģiddet 

(%71,1), terör ve Ģiddet olayları (%57,7) ve pandemi (%56,4) izlemektedir. 

 

 

 

                                                 
4
 Katılımcıların Türkiye’nin temel sorunlarına dair görüĢlerini değerlendiren soru, anket formunda birden 

fazla seçeneğin iĢaretlenebileceği biçimde yapılandırılmıĢtır. 
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Şekil 27. Sağlık Çalışanlarına Göre Sağlıkta Dönüşüm Programının Etkinliği 

 

AraĢtırma kapsamında ayrıca sağlıkta dönüĢüm programlarının temel erekleri 

konusunda sağlık çalıĢanlarının görüĢleri de sorgulanmıĢtır. Konuyla ilgili bazı çarpıcı 

sonuçlar Ģu Ģekildedir: 

- Sağlık çalıĢanlarının genel sağlık sigortası programının sağlık sisteminin 

geliĢmesini sağlayıp sağlamadığına dair görüĢleri birbirine yakındır (kısmen-

%45,9, hayır-%39,8) 

- Sağlık çalıĢanlarının yarıya yakını (%48,1), dönüĢüm programının sağlık 

hizmetlerine eriĢimi kısmen kolaylaĢtırdığı düĢüncesindedir. 

- Sağlık çalıĢanlarının %39,3’ü aile hekimliği uygulamasının temel sağlık 

hizmetlerine eriĢimi kısmen, %27,9’u ise tamamen kolaylaĢtırdığı 

düĢüncesindedir. 

- Sağlık çalıĢanlarına göre dönüĢüm programı, kademeli ve etkinli bir sevk 

zincirinin oluĢturulmasını sağlayamamıĢtır (%49,9). 

- DönüĢüm programı, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmamıĢtır (%51,4). 

- Sağlık çalıĢanlarına göre dönüĢüm programının yürürlüğe girmesiyle birlikte 

sağlık sektöründe çalıĢan iĢgücünün niteliği artmamıĢtır (%54,5). 
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- DönüĢüm sürecinin ilaca eriĢimi kolaylaĢtırıp kolaylaĢtırmadığına dair görüĢler 

yakın oranlarda değiĢim göstermektedir. 

- DönüĢüm programı, sağlıkta piyasalaĢmayı açık Ģekilde artırmıĢtır (%59,8). 

Şekil 28. Sağlık Çalışanları ve Gelecek Kaygısı Duydukları Konular 

 

Sağlık çalıĢanlarının %61,5’i iĢiyle ilgili gelecek kaygısı duymaktadır. Bu kaygıya sahip 

ola çalıĢanların öncelikli sorun sıralamaları siyasal baskı (%37,3), güvence (%25,7), 

özelleĢtirme (%25,1) ve maaĢların ödenmemesi (%11,9) Ģeklindedir. YaĢ grupları 

ilerledikçe iĢiyle ilgili gelecek kaygısı duyan sağlık çalıĢanlarının oranı gerilemektedir. 

44 yaĢ ve altındaki katılımcılarda bu oran %70’in üzerindeyken 55-64 yaĢ 

arasındakilerde %56,9’a ve 55-64 yaĢ arasındakilerde ise %44,7’ye düĢmektedir (Ek 

Tablo 38). 

Her dört sağlık çalıĢanından neredeyse üçü (%73,4), sağlık hizmetlerinin yalnızca kamu 

tarafından verilmesi gerektiği düĢüncesindedir. Bu noktada kamu-özel sektör ortaklığını 

öne çıkartanların oranı %23,9 iken yalnızca %0,4 oranında sağlık çalıĢanı, sağlık 

hizmetlerinin özel sektör tarafından verilmesi gerektiğini belirtmiĢtir. 
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Sağlık çalıĢanlarının hemen hepsi (%93), sağlık iĢkolunda çalıĢan personelin toplum 

nezdinde gereken saygınlığa sahip olmadığını dile getirmiĢtir. Buna ek olarak, 

katılımcıların %90,6’sı ise sağlık iĢkolunda çalıĢan personelin saygınlığının son beĢ yıl 

içerisinde kötüye gittiğini ortaya koymuĢtur. 

Şekil 29. Sağlık Çalışanlarına Göre Sağlık Hizmetlerindeki Sorunların Çözüm Yolu 

 

Sağlık çalıĢanlarına göre sağlık hizmetlerinde yaĢanan sorunların çözülmesinin öncelikli 

yolu, bu alanın tamamen kamulaĢtırılmasıdır (%48,3). Bunu kamunun ağırlığının 

artırılmasını düĢünenler takip etmektedir (%32,1). Katılımcıların %13,6’sı ise özel 

sektör tarafından sağlanan sağlık hizmetlerinin maliyetinin düĢürülmesi gerektiği 

düĢüncesindedir. 
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SAĞLIK ÇALIġANLARI NE SÖYLÜYOR? 

AraĢtırma kapsamında son olarak, sağlık çalıĢanlarına pandemi sürecinde yaĢadığınız 

deneyimlerle ilgili eklemek istedikleri baĢka bir husus olup olmadığı konusunda açık 

uçlu bir soru sorulmuĢtur. Bu soruya verilen yanıtların bir bölümü istatistiksel 

analizlerden elde edilen sonuçları destekler nitelikteyken bir bölümü de baĢka sorun 

alanlarının belirginleĢmesini sağlamıĢtır. ASM’lerde istihdam edilen sağlık çalıĢanları 

ile filyasyon ekiplerindeki sağlık çalıĢanları bu bağlamda sorunlarını açık Ģekilde dile 

getiren iki kesimi oluĢturmaktadır. 

ASM’lerde istihdam edilen sağlık çalıĢanları, pandemi sürecinin baĢından itibaren çok 

sayıda farklı görevin kendilerine yüklenmesinden ve bu bunun düzensizliğinden 

Ģikayetçidir. Bu anlamda ASM çalıĢanları, içinde bulunduğumuz süreçte sıkılıkla 

toplumun geneliyle karĢı karĢıya getirildiklerini belirtmiĢlerdir. Buna ek olarak 

ASM’lerdeki sağlık çalıĢanları da KKE sorununu genellikle kendi imkanlarıyla çözmek 

zorunda kaldıklarını dile getirmiĢlerdir. Filyasyon ekiplerindeki sağlık çalıĢanları, 

pandemi sürecinde hem uzun çalıĢma sürelerinden hem de personel yetersizliğinden 

Ģikayetçidir. Bu gruptaki sağlık çalıĢanları, yeteri kadar ek personel sağlanmamasına 

rağmen artan iĢ yükünü karĢılayamadıkları için ciddi bir toplumsal tepkiyle 

karĢılaĢmıĢlardır. 

ġiddet, tıpkı çalıĢma içerisinde vurgulandığı gibi sağlık çalıĢanları açısından büyük bir 

iĢçi sağlığı ve iĢ güvenliği riskidir. Bu sorun pandemi döneminde daha da hissedilir hale 

gelmiĢtir. Bir sağlık çalıĢanı bu konuda Ģöyle bir iletimde bulunmuĢtur: 

“İnsanca çalışma koşulları ve adaletli çalışma düzeni olmalı, şiddetin her 

türlüsünün içinde bulunduğumuz pandemi döneminde ruhsal ve fiziksel olarak 

daha çok etkilenmemize rağmen umarın son bulmasını umut eder haldeyiz.” 

       (Erkek, 25-34 yaĢ arası) 
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Pandemi ek ödemeleri, raporda sıklıkla vurgulandığı gibi, sağlık çalıĢanları bakımından 

en büyük sorun alanlarından birini oluĢturmaktadır. Bu noktada sağlık çalıĢanları açık 

Ģekilde “eşit işe eşit ücret” ilkesinin ihlal edildiği düĢüncesindedir. HemĢireler, bu 

bakımdan sorunlarını en çok dile getiren kesim konumundadır. Bu bağlamda 

hemĢireler, pandemi sürecinde farklı alanlarda ve mekanlarda çalıĢtırılmalarına rağmen 

ek ödemeler konusunda sorun yaĢadıklarını beyan etmiĢlerdir. Sağlık çalıĢanları 

tarafından iletilen, ek ödemelere dair bu eĢitsizliğin meslek mensupları arasındaki 

çatıĢmayı arttırdığına dair vurgu oldukça çarpıcıdır. Bu konuda katılımcılardan birinin 

düĢüncesi Ģu Ģekildedir: 

“Pandemi döneminde sağlık çalışanlarının kendi aralarında çok ayrıştığını ve 

ekip olamadıklarını daha iyi gözlemledim.” 

       (Kadın, 45-54 yaĢ arası) 

Bunun yanında sağlık çalıĢanları, kendilerine dair ek ödemelerin sürekli kamuoyunun 

gündemine getirilmesi suretiyle toplum tarafından “dilenci” konumuna 

düĢürüldüklerini ve tepkiyle karĢılaĢtıklarını belirtmiĢlerdir. Bir sağlık çalıĢanı, konuyla 

ilgili olarak Ģunları iletmiĢtir: 

“Biz sağlık çalışanları olarak bu pandemi yükünü fazlasıyla kaldırıyoruz. Fakat 

hiçbir değerimiz yok. Biz hiçe alındık. Bizim çocuklarımız ailemiz yok sayıldı. 

Halka çok ücret alıyoruz algısı oluşturuldu.” 

(Kadın, 45-54 yaĢ arası) 

Bir baĢka sağlık çalıĢanı da pandemi ile özdeĢleĢen sorunların büyük bir bölümünün 

pandemi sürecinden önce de var olduğunu ancak bu süreçte giderek derinleĢtiğini Ģu 

sözlerle ifade etmiĢtir: 

“Sistemde var olan sorunlar pandemi döneminde görünür oldu. Ancak halen 

emek-ücret karşılığı sağlanmış değil, ödemelerde personel farklılığı (hekim, 

hekim dışı vb.) olduğu müddetçe sağlanamayacağını da biliyorum.” 
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 (Kadın, 45-54 yaĢ arası) 

 

Bu koĢullarda sağlık çalıĢanları, pandemi ile mücadelede yalnız bırakılıp 

değersizleĢtirildiklerini ve hatta gözden çıkarıldıklarını düĢünülmektedir. Bir sağlık 

çalıĢanı konuyla ilgili görüĢlerini ifade etmiĢtir. 

“Pandemi ile mücadele ederken çok yalnız bırakıldık değersizleştirildik gözden 

çıkarıldık. Ekran önünde alkışlanıp, arkasında dışlandık.” 

       (Erkek, 45-54 yaĢ arası) 
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SONUÇ 

Pandemi sürecinde sağlık çalıĢanlarının mevcut durumlarının belirlenmesini, sorun 

alanlarının ortaya konulmasını ve beklentilerinin somutlaĢtırılmasını amaçlayan bu 

çalıĢmada çok sayıda anlamlı bulguya ulaĢılmıĢtır. Bu bulgular, demografik 

göstergelerden geleceğe iliĢkin kaygı ve beklentilere dek çok geniĢ bir alana 

yayılmaktadır. 

 Yakın Cinsiyet Dağılımı, Yüksek Eğitim Düzeyi, Bağımlı ÇalıĢma 

Demografik açıdan bir inceleme yapıldığında, katılımcıların cinsiyet dağılımının 

birbirine oldukça yakın olduğu dikkati çeken ilk sonuçtur. Bununla birlikte, kapsamlı 

analizler, kadın ve erkek sağlık çalıĢanları arasında belirgin bir cinsiyet eĢitsizliğini 

açıkça ortaya koymuĢtur. Ġkincisi, sağlık çalıĢanları arasında üst orta ve orta yaĢ 

grubundakilerin oranı, daha alt yaĢ gruplarının üzerindedir. Üçüncüsü, sağlık 

çalıĢanlarının eğitim düzeyi yüksektir. Dördüncüsü, evli olan sağlık çalıĢanlarının 

büyük bir bölümünün eĢi de çalıĢmaktadır. Bu kapsamdaki sağlık çalıĢanlarının yarıya 

yakının eĢi de kendileriyle aynı iĢkolunda istihdam edilmektedir. Bunun ardından kamu 

çalıĢanı statüsündekiler gelmektedir. Bu bağlamda, sağlık çalıĢanlarının hem kendileri 

hem de öncelikle ve ağırlıkla bağımlı çalıĢan konumundadır.  

 Orta Düzeyde Gelir, Cinsiyete Dayalı Ücret FarklılaĢması, Yaygın Borçlanma 

Sağlık çalıĢanları için aylık düzenli iĢ geliri açık Ģekilde orta düzeyi iĢaret etmektedir. 

Ücretler, cinsiyete bağlı olarak farklılaĢmaktadır. Bu farklılık, kadın sağlık çalıĢanları 

aleyhinedir. Her on sağlık çalıĢanından en az altısı bu düzeyde yoğunlaĢmıĢtır. Sağlık 

çalıĢanları için gündelik yaĢamı sürdürmek için borçlanma eğilimi olağandır. 

Borçlanma eğilimi alt yaĢ gruplarında ve bekar sağlık çalıĢanları arasında daha 

yaygındır. Bunlara ek olarak, doktora mezunları dıĢındaki tüm eğitim düzeylerinde 

gündelik yaĢamın devamı için borçlanma eğilimi yüksektir. 
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 Covid-19’u Ağır Belirtilerle Geçirme, Psikolojik Etkiler, Çocukların Eğitim ve 

Bakım Sorumluluğu 

Sonuçlar, her beĢ sağlık çalıĢanından en az birinin Covid-19 hastalığını geçirdiğini 

göstermektedir. Covid-19 geçiren sağlık çalıĢanlarının yarıya yakını hastalığı evde 

atlatsa da ağır belirtilerle geçirmiĢtir. Pandemi sürecinde sağlık çalıĢanları iki yönlü 

psikolojik etkilerle karĢılaĢmak durumunda kalmıĢtır. Bunun ilk aĢamasında sağlık 

çalıĢanlarının aileleri için endiĢe etmesi, ikinci aĢamasında ise ailelerinin sağlık 

çalıĢanları için endiĢe etmesi konumlanmaktadır. Kaygı ve korku, sağlık çalıĢanlarının 

en yaygın Ģekilde hissettikleri psikolojik etkidir. Bu konuda yaĢa, cinsiyete ve medeni 

duruma dayalı olacak Ģekilde dikkat çekici bulgulara ulaĢılmıĢtır. Her on sağlık 

çalıĢanından yalnızca biri pandemi sürecinde psikolojik destek almıĢtır. Buna yakın bir 

orandaki sağlık çalıĢanı ise destek almak istediği halde maddi gerekçelerle bunu 

yapamamıĢtır. Uzaktan eğitim ve kreĢ çağındaki çocuklarının bakımına dair sorunlar, 

sağlık çalıĢanlarının bu süreçte çözümünde güçlük çektiği bir baĢka sorun alanıdır. 

AraĢtırma sonuçları, kadın sağlık çalıĢanlarının her iki konuda da daha sıkıntılı bir 

süreçten geçtiğini göstermektedir. Bu noktada, toplumsal cinsiyet rollerinin ve 

gelenekçi yaklaĢımını izleri belirginleĢmektedir. 

 Ġdari ve Kurumsal ÇatıĢma, Ek Ödemelerde EĢitsizlik, ġiddet ve Diğer Riskler 

Her on sağlık çalıĢanından en az üçü sürekli olarak, en az dördü ise geçici olarak 

pandemi servisinde veya ilgili servislerde çalıĢmıĢtır. Buna ek olarak, çalıĢtığı birimde 

Covid-19 olan sağlık çalıĢanının bulunmadığını belirtenlerin oranı oldukça düĢüktür. Bu 

anlamda Covid-19, sağlık iĢkolunun geneline yayılmıĢ bir meslek hastalığı 

durumundadır. Sağlık çalıĢanları, pandemi sürecinde gerek idari konularda ve gerekse 

de kurumsal yönetim düzeyinde ciddi sorunlarla karĢılaĢmıĢlardır. Öte yandan, sağlık 

çalıĢanlarının çok büyük bir bölümü, KKE’ler konusunda kaliteden, yetersizlikten veya 

her ikisinden kaynaklanan sorunlar yaĢandığını düĢünmektedir. Pandemi sürecinin 

baĢında iĢkolundaki tüm çalıĢanlar için “eĢit ve adil” dağıtılacağı belirtilen ek destek 

ödemeleri, sağlık çalıĢanlarının neredeyse tamamı için büyük bir sorundur. Bunun 

yanında, fazla mesai ve nöbet uygulamalarında ve bunların ücretlendirilmesi de bir 

baĢka sorun alanını oluĢturmaktadır. Her on sağlık çalıĢanından neredeyse yedisi, 
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pandemi sürecinde fiziksel ya da ruhsal sağlığı etkileyen sorunlarla karĢılaĢmıĢtır. ĠĢ 

yükü ve fiziksel/ruhsal sağlığı  

 

tehdit edici davranıĢlar, bu konuda sağlık çalıĢanlarını en çok etkileyen iki sorundur. Bu 

noktada, kadın sağlık çalıĢanlarının sözlü Ģiddete erkeklere göre belirgin Ģekilde daha 

fazla maruz kaldıkları belirtilmektedir. Sağlık çalıĢanları, zaten pandemi öncesinde var 

olan bu ve benzeri sorun alanlarının pandemi sürecinde çok daha derinleĢtiği 

düĢüncesindedir. Açıklanan koĢullarda her on sağlık çalıĢanından altısı iĢ 

performansının düĢtüğünü belirtirken katılımcıların yaklaĢık %15’i de pandemi 

sürecinde iĢ arkadaĢlarıyla sorunlar yaĢamıĢtır. 

 Politika Yapıcılara Dair Sorunlar, Sağlıkta DönüĢüm Programının 

BaĢarısızlığı, Gelecek Kaygısı 

Sağlık çalıĢanlarının büyük bir bölümü politika yapıcıların sorunlarının farkında 

olmadıklarını ya da farkında oldukları halde gereğini yapmadıklarını düĢünmektedir. Bu 

çerçevede, sağlık çalıĢanlarının yarısından fazlası pandemi sürecinin yönetiminden 

memnun değildir. Bu durum demografik değiĢkenlere bağlı olarak daha da belirgin hale 

gelmektedir. 

Sağlık çalıĢanları, sağlıkta dönüĢüm programını genel anlamda baĢarısız bulmaktadır. 

Her on sağlık çalıĢanından altısı iĢiyle ilgili gelecek kaygısı duymaktadır. Siyasal baskı, 

öne çıkan gelecek kaygısı boyutudur. Bu koĢularda sağlık çalıĢanları, toplumsal 

saygınlıklarının giderek kötüye gittiği kanısındadır.  

 Çözüm: KamulaĢtırma Ya Da Kamunun Ağırlığının Artırılması  

Sağlık çalıĢanlarına göre iĢkollarında yaĢanan sorunların geneli için çözüm yolu, 

kamulaĢtırma ya da kamunun ağırlığının artırılmasıdır. 
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EK TABLOLAR 

 

Ek Tablo 1. Cinsiyete Göre Yaş Grupları 

 Yaşınız Toplam 

24 yaş ve 
altı 

25-34 yaş 
arası 

35-44 yaş 
arası 

45-54 yaş 
arası 

55-64 yaş 
arası 

65 yaş ve 
üstü 

Cinsiyetiniz 

Erkek 0,8% 12,6% 24,1% 36,0% 26,1% 0,4% 100,0% 

Kadın 1,8% 14,4% 32,4% 48,6% 2,8%  100,0% 

Toplam 1,3% 13,6% 28,4% 42,6% 13,9% 0,2% 100,0% 

Ki Kare p-0,000        

 

Ek Tablo 2. Cinsiyete Göre Medeni Durum 

 Medeni durumunuz Toplam 

Bekar Evli 

Cinsiyetiniz 

Erkek 15,3% 84,7% 100,0% 

Kadın 29,6% 70,4% 100,0% 

Toplam 22,8% 77,2% 100,0% 

Ki Kare p-0,000    
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Ek Tablo 3. Yaş Gruplarına Göre Medeni Durum 

 Medeni durumunuz Toplam 

Bekar Evli 

Yaşınız 

25-34 yaş arası 42,0% 58,0% 100,0% 

35-44 yaş arası 31,0% 69,0% 100,0% 

45-54 yaş arası 16,8% 83,2% 100,0% 

55-64 yaş arası 3,9% 96,1% 100,0% 

Toplam 22,8% 77,2% 100,0% 

Ki Kare p-0,000    

 

Ek Tablo 4. Cinsiyete Göre Eğitim Durumu 

 Eğitim durumunuz Toplam 

Doktora Lisans Orta öğretim Ön lisans Yüksek lisans 

Cinsiyetiniz 

Erkek 14,9% 41,8% 5,4% 17,2% 20,7% 100,0% 

Kadın 2,5% 62,0% 4,9% 19,4% 11,3% 100,0% 

Toplam 8,4% 52,3% 5,1% 18,3% 15,8% 100,0% 

Ki Kare p-0,000       
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Ek Tablo 5. Eğitim Durumuna Göre Cinsiyet 

 Cinsiyetiniz Toplam 

Erkek Kadın 

Eğitim durumunuz 

Doktora 84,8% 15,2% 100,0% 

Lisans 38,2% 61,8% 100,0% 

Orta öğretim 50,0% 50,0% 100,0% 

Ön lisans 45,0% 55,0% 100,0% 

Yüksek lisans 62,8% 37,2% 100,0% 

Toplam 47,9% 52,1% 100,0% 

Ki Kare p-0,000    

 

Ek Tablo 6. Cinsiyete Göre Aylık Düzenli İş Geliri 

 Aylık düzenli iş geliriniz Toplam 

10.000 TL 
ve üzeri 

2.825 TL-
3.500 TL 

arası 

3.500 TL-
4.500 TL 

arası 

4.500-
5.500 TL 

arası 

5.500-
7.500 TL 

arası 

7.500 TL-
10.000 TL 

arası 

Cinsiyetiniz 

Erkek 21,1% 0,4% 8,0% 35,2% 19,9% 15,3% 100,0% 

Kadın 7,4% 0,7% 15,1% 48,9% 21,8% 6,0% 100,0% 

Toplam 13,9% 0,6% 11,7% 42,4% 20,9% 10,5% 100,0% 

Ki Kare p-0,000        
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Ek Tablo 7. Cinsiyete Göre Gündelik Yaşamın Devamı İçin Borçlanma Durumu 

 Gündelik yaşamın devamı için 
borçlanmak zorunda kalıyor musunuz? 

Toplam 

Evet Hayır 

Cinsiyetiniz 

Erkek 67,8% 32,2% 100,0% 

Kadın 77,5% 22,5% 100,0% 

Toplam 72,8% 27,2% 100,0% 

Ki Kare p-0,007    

 

Ek Tablo 8. Yaş Gruplarına Göre Gündelik Yaşamın Devamı İçin Borçlanma Durumu 

 Gündelik yaşamın devamı için 

borçlanmak zorunda kalıyor 

musunuz? 

Toplam 

Evet Hayır 

Yaşınız 

25-34 yaş arası 84,0% 16,0% 100,0% 

35-44 yaş arası 80,0% 20,0% 100,0% 

45-54 yaş arası 73,3% 26,7% 100,0% 

55-64 yaş arası 45,5% 54,5% 100,0% 

Toplam 72,8% 27,2% 100,0% 

Ki Kare p-0,000    
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Ek Tablo 9. Eğitim Düzeyine Göre Gündelik Yaşamın Devamı İçin Borçlanma Durumu 

 Gündelik yaşamın devamı için 
borçlanmak zorunda kalıyor musunuz? 

Toplam 

Evet Hayır 

Eğitim durumunuz 

Doktora 30,4% 69,6% 100,0% 

Lisans 79,6% 20,4% 100,0% 

Orta öğretim 92,9% 7,1% 100,0% 

Ön lisans  85,0% 15,0% 100,0% 

Yüksek lisans 52,3% 47,7% 100,0% 

Toplam 72,8% 27,2% 100,0% 

Ki Kare p-0,000    

 

Ek Tablo 10. Yaş Gruplarına Göre Kredi Kullanım Durumu 

 

 Kredi kullanıcısı mısınız? Toplam 

Evet Hayır 

Yaşınız 

25-34 yaş arası 91,4% 8,6% 100,0% 

35-44 yaş arası 86,5% 13,5% 100,0% 

45-54 yaş arası 83,6% 16,4% 100,0% 

55-64 yaş arası 63,6% 36,4% 100,0% 

Toplam 82,8% 17,2% 100,0% 

Ki Kare p-0,000    
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Ek Tablo 11. Eğitim Düzeyine Göre Kredi Kullanma Durumu 

 Kredi kullanıcısı mısınız? Toplam 

Evet Hayır 

Eğitim durumunuz 

Doktora 67,4% 32,6% 100,0% 

Lisans 87,4% 12,6% 100,0% 

Orta öğretim 96,4% 3,6% 100,0% 

Ön lisans 80,0% 20,0% 100,0% 

Yüksek lisans 74,4% 25,6% 100,0% 

Toplam 82,8% 17,2% 100,0% 

Ki Kare p-0,000    

 

Ek Tablo 12. Medeni Duruma Göre Kredi Kartı Bakiyesini Ödeme Durumu 

 Kredi kartı bakiyesini düzenli olarak ödeyebiliyor musunuz? Toplam 

Asgari 
tutarı 

öderim 

Borcumu ödeyemediğim 
için kullanamadığım 

kartım var 

Dönem 
borcunu 
öderim 

Kredi kartı borcunda 
mahkemelik 
durumdayım 

Medeni 
durumunuz 

Bekar 29,0% 4,0% 65,3% 1,6% 100,0% 

Evli 25,2% 2,1% 72,7%  100,0% 

Toplam 26,1% 2,6% 71,0% 0,4% 100,0% 

Ki Kare p-0,024      
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Ek Tablo 13. Cinsiyete Göre Ek İş Yapma Durumu 

 Mevcut işiniz dışında ek iş yapıyor 
musunuz? 

Toplam 

Evet, yapıyorum Hayır yapmıyorum 

Cinsiyetiniz 

Erkek 22,6% 77,4% 100,0% 

Kadın 8,5% 91,5% 100,0% 

Toplam 15,2% 84,8% 100,0% 

Ki Kare p-0,000    

 

Ek Tablo 14. Yaş Gruplarına Göre İstihdam Statüsü 

 Sağlık işkolunda hangi statüde istihdam 
ediliyorsunuz? 

Toplam 

4924 sözleşmeli 657-4A 657-4B 

Yaşınız 

25-34 yaş arası 6,2% 65,4% 28,4% 100,0% 

35-44 yaş arası 4,5% 83,2% 12,3% 100,0% 

45-54 yaş arası 2,6% 81,0% 16,4% 100,0% 

55-64 yaş arası 6,5% 80,5% 13,0% 100,0% 

Toplam 4,2% 79,3% 16,5% 100,0% 

Ki Kare p-0,022     
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Ek Tablo 15. Cinsiyete Göre Pandemi Sürecinde Yaşanan Psikolojik Etkiler 

 Pandemi sürecinde psikolojik olarak nasıl etkilendiniz? Toplam 

Cevap 
yok 

Depresyona 
girdim 

Kaygı ve 
korku hissi 
yaşadım 

Mutsuz 
olduğum 
zamanlar 

arttı 

Stres 
bozukluğu 
yaşadım 

Yalnızlık 
hissi 

yaşadım 

Cinsiyetiniz 

Erkek 1,1% 3,4% 45,2% 31,0% 9,2% 10,0% 100,0% 

Kadın 0,7% 6,0% 52,5% 22,2% 14,1% 4,6% 100,0% 

Toplam 0,9% 4,8% 49,0% 26,4% 11,7% 7,2% 100,0% 

Ki Kare p-0,007        

 

Ek Tablo 16. Yaş Gruplarına Göre Pandemi Sürecinde Yaşanan Psikolojik Etkiler 

 Pandemi sürecinde psikolojik olarak nasıl etkilendiniz? Toplam 

Cevap 
yok 

Depresyona 
girdim 

Kaygı ve 
korku hissi 
yaşadım 

Mutsuz 
olduğum 
zamanlar 

arttı 

Stres 
bozukluğu 
yaşadım 

Yalnızlık 
hissi 

yaşadım 

Yaşınız 

25-34 
yaş 
arası 

 
7,4% 33,3% 24,7% 19,8% 14,8% 100,0% 

35-44 
yaş 
arası 

 
8,4% 48,4% 24,5% 11,6% 7,1% 100,0% 

45-54 
yaş 
arası 

1,7% 2,2% 53,4% 26,7% 11,6% 4,3% 100,0% 

55-64 
yaş 
arası 

1,3% 2,6% 53,2% 31,2% 3,9% 7,8% 100,0% 

Toplam 0,9% 4,8% 49,0% 26,4% 11,7% 7,2% 100,0% 

Ki Kare p-0,001        
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Ek Tablo 17. Medeni Duruma Göre Pandemi Sürecinde Yaşanan Psikolojik Etkiler 

 Pandemi sürecinde psikolojik olarak nasıl etkilendiniz? Toplam 

Cevap 
yok 

Depresyona 
girdim 

Kaygı ve 
korku hissi 
yaşadım 

Mutsuz 
olduğum 
zamanlar 

arttı 

Stres 
bozukluğu 
yaşadım 

Yalnızlık 
hissi 

yaşadım 

Medeni 
durumunuz 

Bekar  6,5% 37,9% 28,2% 15,3% 12,1% 100,0% 

Evli 1,2% 4,3% 52,3% 25,9% 10,7% 5,7% 100,0% 

Toplam 0,9% 4,8% 49,0% 26,4% 11,7% 7,2% 100,0% 

Ki Kare p-0,016        

 

Ek Tablo 18. Cinsiyete Göre Pandemi Sürecinde Psikolojik Destek Alma Durumu 

 Pandemi sürecinde psikolojik destek aldınız mı? Toplam 

Almak istedim 
ancak maddi 
olanaklarım 
yetersizdi 

Evet, aldım Hayır, almadım 

Cinsiyetiniz 

Erkek 6,5% 7,3% 86,2% 100,0% 

Kadın 10,9% 11,6% 77,5% 100,0% 

Toplam 8,8% 9,5% 81,7% 100,0% 

Ki Kare p-0,031     
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Ek Tablo 19. Cinsiyete Göre Pandemi Sürecinde Çocuğunun Kreş İhtiyacını Zorlanma 

Durumu 

 Pandemi sürecinde çocuğunuzun kreş ihtiyacını gidermekte zorlandınız 
mı? 

Toplam 

Çocuğuma bakıcı 
tutmak zorunda 

kaldım 

Çocuğumun bakımını 
aile büyükleri üstlendi 

Evet, 
zorlandım 

Hayır, 
zorlanmadım 

Cinsiyetiniz 

Erkek 4,5% 22,7% 45,5% 27,3% 100,0% 

Kadın 17,2% 41,4% 34,5% 6,9% 100,0% 

Toplam 9,6% 30,1% 41,1% 19,2% 100,0% 

Ki Kare p-0,026      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Pandemi ve Sağlık Çalışanları: Durum, Sorun, Beklenti 
 

56 

 

 

Ek Tablo 20. Aylık Düzenli İş Gelirine Göre Kişisel Koruyucu Ekipman İle İlgili Sorun 

Yaşama Durumu 

 Pandemi sürecinde kişisel koruyucu ekipman (KKE) ile ilgili sorun 
yaşadınız mI? 

Toplam 

Cevap 
yok 

İşyerimde KKE’lar 
yetersiz ve 

kalitesiz 

İşyerimde KKE’ler 
yeterli ancak 

kalitesiz 

İşyerimde 
KKE’ler yeterli ve 

kaliteli 

Aylık 
düzenli iş 
geliriniz 

10.000 TL 
ve üzeri 

 50,0% 35,5% 14,5% 100,0% 

2.825 TL-
3.500 TL 
arası 

  
33,3% 66,7% 100,0% 

3.500 TL-
4.500 TL 
arası 

 
29,7% 51,6% 18,8% 100,0% 

4.500-5.500 
TL arası 

4,3% 30,3% 48,1% 17,3% 100,0% 

5.500-7.500 
TL arası 

6,1% 25,4% 42,1% 26,3% 100,0% 

7.500 TL-
10.000 TL 
arası 

1,8% 45,6% 38,6% 14,0% 100,0% 

Toplam 3,3% 33,4% 44,4% 18,9% 100,0% 

Ki Kare p-0,004      
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Ek Tablo 21. Yaş Gruplarına Göre Pandemi Sürecinde Gelir Düzeyinin Desteklenme 

Durumu 

 Pandemi sürecinde gelir düzeyiniz desteklendi mi? Toplam 

Cevap 
yok 

Düzenli ve ek 
pandemi 
destek 

ödemesi aldım 

Düzensiz ve 
yetersiz ek 

pandemi destek 
ödemesi aldım 

Herhangi bir 
ek destek 
ödemesi 
almadım 

Kesintili ama 
yeterli ek 

pandemi destek 
ödemesi aldım 

Yaşınız 

25-34 
yaş 
arası 

  
61,7% 35,8% 2,5% 100,0% 

35-44 
yaş 
arası 

 
0,6% 76,8% 18,1% 4,5% 100,0% 

45-54 
yaş 
arası 

1,7% 3,9% 66,8% 23,7% 3,9% 100,0% 

55-64 
yaş 
arası 

2,6% 1,3% 63,6% 20,8% 11,7% 100,0% 

Toplam 1,1% 2,0% 68,4% 23,5% 5,0% 100,0% 

Ki Kare p-0,002       
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Ek Tablo 22. Eğitim Düzeyine Göre Pandemi Sürecinde Gelir Düzeyinin Desteklenme 

Durumu 

 Pandemi sürecinde gelir düzeyiniz desteklendi mi? Toplam 

Cevap 
yok 

Düzenli ve ek 
pandemi 
destek 

ödemesi 
aldım 

Düzensiz ve 
yetersiz ek 
pandemi 

destek ödemesi 
aldım 

Herhangi bir 
ek destek 
ödemesi 
almadım 

Kesintili ama 
yeterli ek 
pandemi 
destek 

ödemesi aldım 

Eğitim 
durumunuz 

Doktora  2,2% 65,2% 15,2% 17,4% 100,0% 

Lisans  1,4% 68,4% 26,3% 3,9% 100,0% 

Orta 
öğretim 

3,6%  53,6% 42,9%  100,0% 

Ön 
lisans 

5,0% 2,0% 70,0% 20,0% 3,0% 100,0% 

Yüksek 
lisans 

 4,7% 73,3% 16,3% 5,8% 100,0% 

Toplam 1,1% 2,0% 68,4% 23,5% 5,0% 100,0% 

Ki Kare p-0,000       
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Ek Tablo 23. Aylık Düzenli İş Gelirine Göre Pandemi Sürecinde Gelir Düzeyinin 

Desteklenme Durumu 

 Pandemi sürecinde gelir düzeyiniz desteklendi mi? Toplam 

Cevap 
yok 

Düzenli ve ek 
pandemi 
destek 

ödemesi 
aldım 

Düzensiz ve 
yetersiz ek 

pandemi destek 
ödemesi aldım 

Herhangi bir 
ek destek 
ödemesi 
almadım 

Kesintili ama 
yeterli ek 
pandemi 
destek 

ödemesi aldım 

Aylık 
düzenli iş 
geliriniz 

10.000 
TL ve 
üzeri 

 
2,6% 77,6% 7,9% 11,8% 100,0% 

2.825 TL-
3.500 TL 
arası 

  
33,3% 66,7% 

 
100,0% 

3.500 TL-
4.500 TL 
arası 

  
62,5% 35,9% 1,6% 100,0% 

4.500-
5.500 TL 
arası 

1,3% 1,3% 66,7% 26,8% 3,9% 100,0% 

5.500-
7.500 TL 
arası 

2,6% 4,4% 69,3% 21,1% 2,6% 100,0% 

7.500 TL-
10.000 
TL arası 

 
1,8% 70,2% 19,3% 8,8% 100,0% 

Toplam 1,1% 2,0% 68,4% 23,5% 5,0% 100,0% 

Ki Kare p-0,004       
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Ek Tablo 24. Cinsiyete Göre Yasal Olarak Hak Edilen Ek Ödemelerin Durumu 

 

 

Pandemi sürecinde yasal olarak hak ettiğiniz ek ödemeler 
düzenli şekilde ödeniyor mu? 

Toplam 

Cevap yok Evet, ödeniyor Hayır, ödenmiyor 

Cinsiyetiniz 

Erkek 3,8% 17,2% 78,9% 100,0% 

Kadın 5,3% 9,5% 85,2% 100,0% 

Toplam 4,6% 13,2% 82,2% 100,0% 

Ki Kare p-0,024     

 

Ek Tablo 25. Yaş Gruplarına Göre Pandemi Sürecinde Fazla Mesaiye Kalma Durumu 

 Pandemi sürecinde fazla mesaiye kalıyor musunuz? Toplam 

Cevap yok Evet, kalıyorum Hayır, 
kalmıyorum 

Yaşınız 

25-34 yaş arası  49,4% 50,6% 100,0% 

35-44 yaş arası  45,2% 54,8% 100,0% 

45-54 yaş arası 3,0% 34,5% 62,5% 100,0% 

55-64 yaş arası 5,2% 29,9% 64,9% 100,0% 

Toplam 2,0% 39,1% 58,9% 100,0% 

Ki Kare p-0,005     
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Ek Tablo 26. Yaş Gruplarına Göre Nöbette Geçirilen Süre Boyunca Sağlanan Fiziki 

İmkanların Yeterliliği 

 Nöbette geçirdiğiniz süre boyunca sağlanan fiziki 
imkanların yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? 

Toplam 

Cevap yok Evet, 
düşünüyorum 

Hayır, 
düşünmüyorum 

Yaşınız 

25-34 yaş arası 9,9% 22,2% 67,9% 100,0% 

35-44 yaş arası 18,7% 15,5% 65,8% 100,0% 

45-54 yaş arası 30,2% 17,7% 52,2% 100,0% 

55-64 yaş arası 45,5% 3,9% 50,6% 100,0% 

Toplam 26,1% 15,8% 58,2% 100,0% 

Ki Kare p-0,000     

 

 

Ek Tablo 27. Yaş Gruplarına Göre Pandemi Sürecinde Fiziksel Ya Da Ruhsal Sağlığı 

Etkileyen Faktörlere Maruz Kalma Durumu 

 Pandemi sürecinde fiziksel ya da ruhsal sağlığınızı 
etkileyen faktörlere maruz kalıyor musunuz? 

Toplam 

Cevap yok Evet, kalıyorum Hayır, 
kalmıyorum 

Yaşınız 

25-34 yaş arası  69,1% 30,9% 100,0% 

35-44 yaş arası 2,6% 76,8% 20,6% 100,0% 

45-54 yaş arası 3,9% 65,9% 30,2% 100,0% 

55-64 yaş arası 3,9% 53,2% 42,9% 100,0% 

Toplam 2,9% 67,7% 29,4% 100,0% 

Ki Kare p-0,011     
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Ek Tablo 28. Cinsiyete Göre Pandemi Sürecinde Sağlıkta Şiddetle İlgili Sorun Yaşama 

Durumu 

 Pandemi sürecinde sağlıkta şiddet ile ilgili herhangi bir sorun yaşadınız mı? Toplam 

Cevap 
yok 

İşyerimde pandemi 
sürecinde fiziksel 

şiddete maruz 
kaldım 

İşyerimde pandemi 
sürecinde herhangi bir 

şiddete maruz 
kalmadım 

İşyerimde pandemi 
sürecinde sözlü 
şiddete maruz 

kaldım 

Cinsiyetiniz 

Erkek 0,8% 1,5% 70,9% 26,8% 100,0% 

Kadın 2,8%  56,7% 40,5% 100,0% 

Toplam 1,8% 0,7% 63,5% 33,9% 100,0% 

Ki Kare p-0,000      

 

Ek Tablo 29. Cinsiyete Göre Şiddet Olaylarının Pandemi Sürecinde Artış Gösterip 

Göstermediğine Dair Düşünceler 

 Hasta yakınları tarafından sağlık çalışanlarına yönelen 
şiddet olaylarının pandemi sürecinde artış gösterdiğini 

düşünüyor musunuz? 

Toplam 

Cevap yok Evet, 
düşünüyorum 

Hayır, 
düşünmüyorum 

Cinsiyetiniz 

Erkek 4,6% 54,4% 41,0% 100,0% 

Kadın 6,7% 66,5% 26,8% 100,0% 

Toplam 5,7% 60,7% 33,6% 100,0% 

Ki Kare p-0,002     
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Ek Tablo 30. Cinsiyete Göre Pandemi Sürecinde Yaşanan Psikolojik Sorunların İşe 

Yansıması 

 Pandemi sürecinde yaşadığınız psikolojik sorunlar işinize nasıl yansıdı? Toplam 

Cevap 
yok 

İş arkadaşlarım ile 
sorunlar yaşadım 

İş performansım 
olumsuz etkilendi 

İş performansım ve 
psikolojim hiç 
etkilenmedi 

Cinsiyetiniz 

Erkek 2,3% 11,5% 60,2% 26,1% 100,0% 

Kadın 6,0% 16,5% 54,2% 23,2% 100,0% 

Toplam 4,2% 14,1% 57,1% 24,6% 100,0% 

Ki Kare p-0,044      
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Ek Tablo 31. Yaş Gruplarına Göre Pandemi Sürecinde Yaşanan Psikolojik Sorunların 

İşe Yansıması 

 

 Pandemi sürecinde yaşadığınız psikolojik sorunlar işinize nasıl yansıdı? Toplam 

 

Cevap 
yok 

İş arkadaşlarım ile 
sorunlar yaşadım 

İş performansım 
olumsuz etkilendi 

İş performansım ve 
psikolojim hiç 
etkilenmedi 

Yaşınız 

25-34 
yaş 
arası 

1,2% 23,5% 45,7% 29,6% 100,0% 

35-44 
yaş 
arası 

5,2% 15,5% 61,3% 18,1% 100,0% 

45-54 
yaş 
arası 

4,7% 13,8% 56,5% 25,0% 100,0% 

55-64 
yaş 
arası 

3,9% 2,6% 62,3% 31,2% 100,0% 

Toplam 4,2% 14,1% 57,1% 24,6% 100,0% 

Ki Kare p-0,008      
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Ek Tablo 32. Eğitim Düzeyine Göre Pandemi Sürecinde Yaşanan Psikolojik Sorunların 

İşe Yansıması 

  

Pandemi sürecinde yaşadığınız psikolojik sorunlar işinize nasıl 
yansıdı? 

 

Toplam 

Cevap 
yok 

İş arkadaşlarım ile 
sorunlar yaşadım 

İş performansım 
olumsuz etkilendi 

İş performansım ve 
psikolojim hiç 
etkilenmedi 

Eğitim 
durumunuz 

Doktora   73,9% 26,1% 100,0% 

Lisans 5,6% 15,4% 58,9% 20,0% 100,0% 

Orta 
öğretim 

3,6% 10,7% 53,6% 32,1% 100,0% 

Ön 
lisans 

4,0% 18,0% 47,0% 31,0% 100,0% 

Yüksek 
lisans 

2,3% 14,0% 54,7% 29,1% 100,0% 

Toplam 4,2% 14,1% 57,1% 24,6% 100,0% 

Ki Kare p-0,037      
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Ek Tablo 33. Aylık Düzenli İş Gelirine Göre Pandemi Sürecinde Yaşanan Psikolojik 

Sorunların İşe Yansıması 

 Pandemi sürecinde yaşadığınız psikolojik sorunlar işinize nasıl 
yansıdı? 

Toplam 

Cevap 
yok 

İş arkadaşlarım ile 
sorunlar yaşadım 

İş performansım 
olumsuz etkilendi 

İş performansım ve 
psikolojim hiç 
etkilenmedi 

Aylık 
düzenli iş 
geliriniz 

10.000 TL 
ve üzeri 

1,3% 1,3% 69,7% 27,6% 100,0% 

2.825 TL-
3.500 TL 
arası 

  
100,0% 

 
100,0% 

3.500 TL-
4.500 TL 
arası 

1,6% 12,5% 59,4% 26,6% 100,0% 

4.500-
5.500 TL 
arası 

6,5% 19,5% 49,8% 24,2% 100,0% 

5.500-
7.500 TL 
arası 

5,3% 14,9% 52,6% 27,2% 100,0% 

7.500 TL-
10.000 TL 
arası 

 
10,5% 73,7% 15,8% 100,0% 

Toplam 4,2% 14,1% 57,1% 24,6% 100,0% 

Ki Kare p-0,003      
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Ek Tablo 34. Cinsiyete Göre Pandemi Sürecinde Sendikadan Destek Alma Durumu 

 Pandemi sürecinde sendikanızdan destek aldınız mı? Toplam 

Cevap 
yok 

Pandemi 
sürecinde 
sendikama 
sorunlarımı 

iletebildim ama 
çözüm 

alamadım 

Pandemi 
sürecinde 
sendikama 
sorunlarımı 

iletebildim ve 
destek aldım 

Pandemi 
sürecinde 

sendikamdan 
hiçbir destek 

almadım 

Pandemi 
sürecinde 

sendikamla 
hiçbir ilişkim 

olmadı 

Cinsiyetiniz 

Erkek 4,2% 5,7% 22,6% 16,5% 51,0% 100,0% 

Kadın 2,5% 5,6% 34,2% 9,2% 48,6% 100,0% 

Toplam 3,3% 5,7% 28,6% 12,7% 49,7% 100,0% 

Ki Kare p-0,009       
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Ek Tablo 35. Eğitim Düzeyine Göre Sağlık Çalışanlarının Sorunlarının Politika 

Belirleyiciler Tarafından Algılanma Durumu 

 Sağlık çalışanları, sorunlarının politika belirleyiciler tarafından yeterince 
algılandığını düşünüyor mu? 

Toplam 

Cevap 
yok 

Evet, 
düşünüyor 

Hayır, 
düşünmüyor 

Politika 
belirleyiciler 

sorunların farkında 
ancak çözüm için 
gereğini yapmıyor 

Politika 
belirleyiciler 
sorunların 

farkında değil 

Eğitim 
durumunuz 

Doktora   28,3% 54,3% 17,4% 100,0% 

Lisans 1,4%  59,3% 31,2% 8,1% 100,0% 

Orta 
öğretim 

7,1% 3,6% 42,9% 32,1% 14,3% 100,0% 

Ön 
lisans 

6,0% 1,0% 56,0% 32,0% 5,0% 100,0% 

Yüksek 
lisans 

  64,0% 32,6% 3,5% 100,0% 

Toplam 2,2% 0,4% 56,0% 33,6% 7,9% 100,0% 

Ki Kare p-0,000       
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Ek Tablo 36. Eğitim Düzeyine Göre Mesleki Anlamda Yaşanan Sorunların Yakın 

Gelecekte Çözülüp-Çözülmeyeceğine Dair Düşünceler 

 Mesleki anlamda yaşadığınız ekonomik, sosyal ve özlük haklarına 
dair sorunların yakın bir gelecekte çözüleceğini düşünüyor musunuz? 

Toplam 

Cevap yok Evet, düşünüyorum Hayır, düşünmüyorum 

Eğitim 
durumunuz 

Doktora   100,0% 100,0% 

Lisans 1,1% 1,1% 97,9% 100,0% 

Orta 
öğretim 

7,1% 10,7% 82,1% 100,0% 

Ön lisans 6,0% 2,0% 92,0% 100,0% 

Yüksek 
lisans 

2,3%  97,7% 100,0% 

Toplam 2,4% 1,5% 96,1% 100,0% 

Ki Kare p-0,000     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Pandemi ve Sağlık Çalışanları: Durum, Sorun, Beklenti 
 

70 

 

 

Ek Tablo 37. Aylık Düzenli İş Gelirine Göre Mesleki Anlamda Yaşanan Sorunların 

Yakın Gelecekte Çözülüp-Çözülmeyeceğine Dair Düşünceler 

 Mesleki anlamda yaşadığınız ekonomik, sosyal ve özlük haklarına 
dair sorunların yakın bir gelecekte çözüleceğini düşünüyor 

musunuz? 

Toplam 

Cevap yok Evet, düşünüyorum Hayır, düşünmüyorum 

Aylık 
düzenli iş 
geliriniz 

10.000 TL 
ve üzeri 

  100,0% 100,0% 

2.825 TL-
3.500 TL 
arası 

 
33,3% 66,7% 100,0% 

3.500 TL-
4.500 TL 
arası 

1,6% 6,3% 92,2% 100,0% 

4.500-5.500 
TL arası 

3,0% 1,3% 95,7% 100,0% 

5.500-7.500 
TL arası 

4,4%  95,6% 100,0% 

7.500 TL-
10.000 TL 
arası 

  
100,0% 100,0% 

Toplam 2,4% 1,5% 96,1% 100,0% 

Ki Kare p-0,000     
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Ek Tablo 38. Yaş Gruplarına Göre İşle İlgili Gelecek Kaygısı Duyma Durumu 

 İşinizle ilgili gelecek kaygısı duyuyor musunuz? Toplam 

Cevap yok Evet, 
duyuyorum 

Hayır, 
duymuyorum 

Yaşınız 

25-34 yaş arası 2,5% 71,6% 25,9% 100,0% 

35-44 yaş arası 1,3% 71,0% 27,7% 100,0% 

45-54 yaş arası 1,7% 56,9% 41,4% 100,0% 

55-64 yaş arası  45,5% 54,5% 100,0% 

Toplam 1,5% 61,5% 37,1% 100,0% 

Ki Kare p-0,001     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


