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Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖNSÖZ
Sağlığın kapsamı biyolojik olarak sağlıklı olmanın çok ötesindedir. Bu kapsam içinde ruhsal
ve

sosyal

bakımlardan

da

sağlıklı

olma

hali

esasen

sosyal

dünya

içindeki

yaşayışlarımıza/hayat biçimlerimize ve dolayısıyla bu yaşayışlarımızı oluşturan iletişim
edimlerimize/biçimlerimize bağlıdır. Sağlık alanı çok da eski olmayan bir terim olarak
1970’lerde hayatımıza girmiştir ve oradan sağlığın iletişim edimleri/biçimleri ile yakından
bağıntısı nedeniyle sağlık iletişimi de yeni bir uzmanlık alanı olarak ortaya atılmıştır.
Kapitalizmin krizinde yeni bir pazar alanı olarak işleyişe sokulan sağlık alanına
eklemlendirilen kurumsal yapılardan biri olan sağlık iletişimi, doğal olarak kapitalizmin
kendisine içkin yapısal sağlık sorunlarını ve onlara yol açan nedenleri gideremeyecektir.
Sağlık iletişimi yapısal sorunları değil sağlık hizmetlerinde iletişim sorunlarından doğan
sağlık sorunlarını gidermede etkindir. Kimi uzmanlar sağlıktaki yapısal sorunların sağlıkta
geleneksel anlayıştan uzaklaşılması nedeniyle de doğduğunu söylemektedirler. Sağlık
iletişimi yoluyla sağlık alanındaki sorunların ancak bazıları üzerinde etkinlik sağlanabilir ve
bu belirli sorunların nasıl çözüme kavuşturulabileceği de gene bu sorunların nitelikleriyle
ilgilidir. Sağlık alanındaki bu tür sorunlara çözüm bulmak üzere sağlık iletişimi modelleri,
kuramları ve eylemleri geliştirilirken bu hususların dolayısıyla sağlık alanında aşılması güç
yönlerin göz önünde bulundurulması önemlidir. Sağlık iletişimine ilişkin kuramların,
modellerin ve eylemlerin; bir taraftan sağlık iletişimi alanının yeni olması bir taraftan
sağlığın sürekli sorunlar üreten tabiatı ve diğer taraftan alanın özellikle iletişim bilimlerinden
ve diğer sosyal bilimlerden başka bir deyişle interdisipliner bir alandan besleniyor olması
sebebiyle sınırları açık seçik olarak belirlenememiştir. Böylece sağlık iletişimi alanı içerik
olarak geniş bir yelpazeye dağılmaktadır.
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YAZAR NOTU
70’li yıllarda sağlık alanındaki temel değişim, bu alandan artı değer elde etmek üzere, sağlık
hizmeti arzını sağlık hizmeti talebinin belirlediği bir işleyişin oluş(turul)masıdır. Bu işleyiş,
kapitalizm iç sıkıntılarına çözüm üretmeye dönüktür. Sağlık alanı da bu çözümün bir
parametresi olarak değerlendirilmiştir. Ancak sağlık hizmetlerinin kamusal nitelik taşıyan bir
hizmet grubu olması sebebiyle klasik piyasa yapısından farklı yönler taşıyor olmasına
rağmen piyasa mantığı içinde arz edilmeye çalışılması özellikle sosyal devlet anlayışının
gelişmediği çevre kapitalist ülkelerde kamu sağlığına ilişkin pek çok sorunu beraberinde
getirmiştir. Benzer biçimde piyasa mantığı ve işleyişi içinde sağlık alanına eklemlendirilen
kurumsal yapılardan biri olarak sağlık iletişimi, 1970’lerde ABD’de ortaya atılmış ve hem
kuramsal hem de uygulamaya yönelik gelişmelerle çok yönlü bir çalışma alanı olarak
kurumsallaştırılmıştır. İkna süreçleri temelinde sağlığa ilişkin birtakım programlara işlerlik
kazandırılması ve sağlığa ilişkin iletişim gruplarının kurulması gibi çabalar sağlık iletişimi
alanını vareden temel belirleyiciler olmuştur. İletişim süreçleri bir taraftan içinde varolduğu
kültürel ortam ile şekillenirken bir taraftan da gene içinde bulunulan politik yapıyla da etki
altına alınmaktadır. Sağlık iletişimi için de bu durum geçerlidir. Ancak sanıldığının aksine
farklı kültürel yapılar ve farklı politik yönelimler dünyanın farklı bölgelerinde sağlık alanında
ve

sağlık

iletişimi

konusunda

birbirinden

farklı

fikir

ve

uygulamaları

ortaya

çıkaramamaktadır. Küreselleşmenin tüm dünyaya dayattığı yeknesaklık bu alanda da
kendisini göstermektedir. Bunun doğal sonucu, küreselleşme ile hız kazanan eşitsizliklerin
sağlık alanına ilişkin konularda da kendini göstermesidir. Bu ders programı boyunca sağlık
iletişimi burada altı çizilen noktalar göz önünde bulundurularak işlenecektir.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. İletişim Hayatımızın Neresinde ve Nasıl
1.2. Hayat Tarzımız ve İletişim Yeteneklerimiz Arasındaki İlişki
1.3. Toplumsal Yapı ve Toplumsal Dönüşüm
1.4. Sağlığın Kapsamı, Sağlık Alanı ve Ottowa Sözleşmesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Sağlığa yönelik olarak giderek artan ilginin oluşmasında hangi öğeler önem
taşımaktadır?
a. Yalnızca artmış yaşam kalitesi
b. Yalnızca tüketici kavramı
c. Yalnızca yukarıdan aşağıya öncelikler
d. a ve b
e. a ve c
2. Sağlık alanında 1986 yılında yayınlanan Ottowa Sözleşmesi’nin kapsamında neler
vardır?
a. Yalnızca sağlığın bir dizi ön koşulu
b. Yalnızca daha gelişkin bir “iyilik hali”nin tanımı
c. Yalnızca sağlık bakımı ve sağlıklı yaşam biçimlerinin, sağlık alanında öncelik
taşıdığını
d. a ve b
e. a, b ve c
Yanıtlar:
1. D
2. D
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

İletişim Hayatımızın Neresinde ve Nasıl İnsanın varlığını sürdürme
biçimindeki değişimlerin
iletişim biçimlerini de
dönüştürdüğünün ve karşıt
olarak değişen iletişim
biçimlerinin de insanı
dönüştürdüğünü öğrenmek

Canlı
derslerin
takip
edilmesi,
içinde
bulunduğumuz
hayatın
gözlemlenmesi

Hayat
Tarzımız
ve
İletişim İletişim olgusunun ve
Yeteneklerimiz Arasındaki İlişki
iletişim yeteneklerimizin
sosyal psikolojik düzeyde
değerlendirilmesi

Canlı
derslerin
takip
edilmesi,
içinde
bulunduğumuz
hayatın
gözlemlenmesi

Toplumsal Yapı ve Toplumsal Dönüşüm İçinde
bulunduğumuz
dolayısıyla
iletişim
biçimlerimizi
etkileyen,
yönlendiren
toplumsal
yapıyı ve onu dönüştüren
dinamikleri öğrenmek

Canlı
derslerin
takip
edilmesi,
içinde
bulunduğumuz
hayatın
gözlemlenmesi

Sağlığın Kapsamı, Sağlık Alanı ve ve Sağlığın neleri kapsadığını
Ottowa Sözleşmesi
dolayısıyla
onu
nasıl
tanımlamamız gerektiğini,
sağlık alanı teriminin nasıl
ortaya çıktığını ve sağlığın
geliştirilmesindeki
belirleyicileri
duyuran
küresel
nitelikli
ilk
sözleşme olan Ottowa
Sözleşmesi’ni öğrenmek

Canlı
derslerin
takip
edilmesi, sağlığı etkileyen
bireysel,
çevresel
ve
yönetimsel
unsurların
gözlemlenmesi, sağlık ile
ilgili ulusal ve uluslararası
sözleşmelerin ve uygulama
yollarının araştırılması
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Anahtar Kavramlar
 İletişim

 Toplumsal yapı ve toplumsal dönüşüm
 Sağlık Alanı
 Ottowa Sözleşmesi

5

Giriş
Sağlığın kapsamı biyolojik olarak sağlıklı olmanın çok ötesindedir. Bu kapsam içinde
ruhsal ve sosyal bakımlardan da sağlıklı olma hali esasen sosyal dünya içindeki
yaşayışlarımıza/hayat biçimlerimize ve dolayısıyla bu yaşayışlarımızı oluşturan iletişim
edimlerimize/biçimlerimize bağlıdır. Belirli bir toplumsal yapı belirli iletişim biçimlerine ve
dolayısıyla belirli yaşamalara olanak tanımaktadır ancak diğer taraftan iletişim
edimlerimiz/biçimlerimiz aracılığıyla bu toplumsal yapıyı dönüştürebilmek olanaklıdır.
Sağlık alanı çok da eski olmayan bir terim olarak 1970’lerde hayatımıza girmiştir ve
oradan sağlığın iletişim edimleri/biçimleri ile yakından bağıntısı nedeniyle sağlık iletişimi de
yeni bir uzmanlık alanı olarak ortaya atılmıştır.
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1.1. İletişim Hayatımızın Neresinde ve Nasıl
İletişim, insanın varlık sürdürme biçiminin bir ürünüdür ve bundan dolayı da insanın
varlık sürdürme biçimindeki gelişmelere göre değişimlere uğrayan insana özgü bir olgudur
(Oskay,1997:7).
Yukarıda yapılan tanımdan yola çıkarak iletişim olgusunun sürekli değişmekte olduğu,
dolayısıyla bu olguyu belirli bir kalıp içinde tanımlamanın imkânsız olduğu söylenebilir. Peki,
neden insanın varlığını sürdürme biçimi değişimlere uğramaktadır?
İnsan varlığı, içinde bulunduğu zamana ve uzama bağlı olarak farklı ihtiyaçlar, ilgiler,
beklentiler vb. içindedir. Bu farklılıklar esasen zamana ve mekana bağlı olarak gelişen hayat
tarzlarındaki değişimlerin bir yansımasıdır. Doğa karşında arayışı bitmeyen insan varlığı, bu
arayışın bir sonucu olarak “değişmeyen tek şey değişimdir” sözlerini zorunlu olarak ve sürekli
olarak haklılaştırır. Diğer bir deyişle zamanı ve mekanı kontrolü altına almaya ve onlara
kendine has bir biçim vermeye çalışır, bu bazen ve hatta günümüzde çoğu defa doğaya aykırı
bir biçimde gerçekleşse de böyledir. Burada iki noktayı gözden ırak tutmamakta da fayda var:
İlki, insanın doğa karşısındaki kontrol istemidir. Diğeri ise bu kontrol süreciyle doğrudan
ilintili olarak gelişen hayat tarzıdır.
İnsan, bu ihtiyaç, ilgi beklenti vb. karşılamaya çalışırken de içinde bulunduğu zaman
ve mekânın gerektirdiği iletişim unsurlarından yararlanmaktadır daha doğrusu yararlanmak
zorundadır. Aksi halde varlığını sürdürdüğü toplumsal bağlamın dışına çıkmaya/itilmeye
başlar. Örneğin, şu anda cep telefonu kullanmamaya karar verelim. Pek çok dostumuzla eskisi
gibi haberleşemezsek, bu dostlarla yapılacak pek çok etkinliği de kaçırmaya başlarız, o
gruplardan dışarıda kalmaya ve giderek yalnız kalmaya. Cep telefonlarından önce de elbette
insanların dostlarıyla bir arada bulunduğu sosyal ortamlar vardı ama o zaman haberleşme
bildiğimiz klasik telefonlarla vd. iletişim araçlarıyla yapılmaktaydı. Diğer bir deyişle
zamanlama ve etkinlik o döneme özgü iletişim araçlarının bize tanıdığı olanaklar çerçevesinde
programlanıyordu. Şimdi ise daha çok anlık olarak karar verilen buluşmalar ve görüşmeler
klasik telefonları grup iletişimde yetersiz hale getirmektedir. Okuldan çıktık ve birkaç arkadaş
kafeye gitmeye karar verdik ve bir diğer arkadaşımızı da davet etmek istiyoruz ama onun cep
telefonu yok ve ona ulaşamayacağız.
Şu durumda yaşamı kontrol edilebilir hale getirirken oluşturduğumuz hayat tarzları, bu
hayat tarzlarının varlığı için üretilmiş olan iletişim araç ve gereçlerinden bağımsız
olamayacaktır.
O halde şöyle bir soru sorulabilir: Değişimi nerede gerçekleştirmekteyiz? İletişim
araçlarını ve iletişim edimini değiştirerek mi hayat tarzımızı değiştiriyor ve yeniden
düzenliyoruz yoksa hayat tarzımızı değiştirmeye ve yeniden düzenlemeye karar veriyor ve
buna göre farklı iletişim araçlarına ve iletişim edimlerine yöneliyoruz?
Esas sorumuz ise şudur: Değişim arayışında olan insanlar kimlerdir: İletişim araçlarını
üretenler midir, diğer bir ifadeyle hayat tarzımızın bu üreticiler dolayısıyla mı değişmesi
gerekmektedir? Yoksa sıradan insanlar hayatını değiştirme arayışına giriyor ve buna göre
7

talepler oluşuyor ve üreticiler değişimin gerektirdiği yeni iletişim araçlarını üretiyor ve yeni
bir hayat tarzına bu araçlar (üreticiler) dolayısıyla da bir geçiş mi yapıyoruz?
Bu soruları sorduk, çünkü bu sorular bizim konumuz olan sağlık iletişimi açısından
son derece önemli görünmektedir. Sağlık iletişimi, özellikle bizim ülkemiz için yeni bir alan.
Bu alan, Türkiye’nin içinde bulunduğu değişim sürecinin bir sonucudur. Bu konuya
girmeden, sağlık iletişimini tanımlamaya ve ne olduğunu anlamaya çalışırken ihtiyaç
duyacağımız iletişimle ilgili kavram ve noktaları açmaya devam edelim.
Yukarıda sürekli olarak “hayat tarzı” deyimini kullandık. İletişim alanında hocaların
hocası olan Ünsal Oskay hocamızın iletişimle ilgili açıklamalarında merkezi noktaya aldığı bu
deyimi biz de tüm sağlık iletişimi dersi boyunca merkezi bir konumda ele alacağız.

1.2. Hayat Tarzımız ve İletişim Yeteneklerimiz Arasındaki İlişki
Hayat tarzı dediğimizde genel olarak nasıl yaşadığımız anlaşılır. Hayatı nasıl
yaşadığımız hem kendimiz hem de çevremiz bakımından önemlidir. Çevreye aykırı
davranışlar ve yaşantı biçimi bizi onların dışına iter ve psikolojik olarak kendimizi dışlanmış
hissederiz. Bu nokta oldukça önemli, çünkü iletişim edimi, insan varlığının yalnızlık ve
dışlanmış duygusunun deyim yerindeyse panzehiridir. İletişim bu yalnızlık ve dışlanmışlığı
yenmek için vardır.
Peki, çevremize uygun olmadığı halde bazı davranış ve yaşantıların daha doğru
olduğunu düşünüyorsak ve öyle yaşamak istiyorsak ne yapıyoruz: Ya dışlanmayı göze
alıyoruz ya da bağlı olduğumuz toplumsal gruba kendi düşüncemiz o yönde olmadığı halde
uyuyoruz. Yukarıda doğayı ve hayatı kontrolümüz altında tutmaya çalıştığımızı söylemiştik.
Ancak sorun şuydu ki bu kontrol nerdeyse tamamen iletişim araçları üreticilerinin, daha doğru
bir ifadeyle söylersek teknolojik üretimi gerçekleştirenlerin tekelinde gerçekleşmektedir.
Şimdi bu durumu göz önünde tutarak, dışlanmayı göze almak ile uyma davranışı arasında
nasıl bir seçim, sıradan insana hayatının kontrolünü geri verebilecektir? Bu iki uçtan birinde
sürekli olarak bulunmak, diğer bir deyişle sürekli dışlanmak ya da sürekli uymayı denemek,
tahmin edebileceğimiz gibi, insan psikolojisi açısından oldukça travmatik (yaralayıcı)
süreçlerdir. Dolayısıyla insan psikolojisi bakımından çoğu defa bu iki uç arasında bir denge
oluşturmaya çalışmak daha akılcı görünmektedir. Böyle bir dengeyi sağlama yeteneğimiz ise
esasen iletişim yeteneklerimizle bire bir ilgilidir. Burada iletişim yeteneği ile anlatmak
istediğimiz, belirli bir toplumsal bağlamda kazanılan ve iletişim edimlerimizin de temelini
oluşturan iletişim kurma biçimlerimizidir. Dolayısıyla belirli bir toplumsal bağlamda bulunan
kişilerin iletişim biçimleri bakımından pek çok ortak özellikler taşıyacağı açıktır. Bu durum
özellikle sessiz dil de dediğimiz beden davranışları (dili) üzerinde kendini gösterir. Diğer
taraftan iletişim yetenekleri ifadesi, doğuştan getirdiğimiz ve kişisel çabalarımızla da
kazanmaya çalıştığımız tüm iletişim becerilerini de kapsamaktadır. Ancak, toplumsal olarak
yaygın görülen benzer iletişim yetenekleri, bir toplumdaki kişilere o toplum dolayısıyla
aktarılan değer ve davranışları anlatmaktadır. Genetik olarak insana geçen yetenekler
konusunda sınırlıyızdır, diğer bir ifadeyle değiştirilmeleri çok olanaklı değildir. Kişisel
çabalarla edinmeye çalıştığımız yetenekler konusunda ise daha özgürüzdür. Ancak toplumsal
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bağlama dayalı olarak edinilen iletişim becerilerimiz konusunda ne çok fazla sınırlıyızdır ve
ne de çok fazla özgürüzdür. Değiştirilmesi güç olan kısım tam da burasıdır. O nedenle belirli
bir toplum dolayısıyla aktarılan iletişim yetenekleri konusunda daha kapsamlı bir
çözümlemeye ihtiyacımız vardır. Böylesi bir çözümlemeyi gerçekleştirebilmek için toplumsal
yapının ne olduğunu ve toplumun nasıl dönüştüğünü kavramak gereklidir.

1.3. Toplumsal Yapı ve Toplumsal Dönüşüm
Konuya biraz daha açıklık kazandırmak üzere kendi yüksek lisans tezim olan
“Haberleşme Sürecinde Basın ve Kurumlar Arasındaki İlişkinin Halkla İlişkiler Yönünden
İncelenmesi: AB Örneği” başlıklı tez çalışmasındaki Toplumsal Dönüşüm başlıklı bölümünü
paylaşmak isterim:
Bu bölümde Birsen Gökçe’nin, Türkiye’nin Toplumsal Yapısı ve Toplumsal Kurumlar
(1996) başlıklı eserinden alıntılanan kısımda Gökçe, toplumu ve onun özelliklerini şöyle
anlatmaktadır:
Toplum, toplumsal ilişkilerden oluşan bir yumaktır. Toplumsal ve işlevsel olarak
farklılaşmış kişiler arasında eşgüdümlü eylemlerin yer aldığı bir örgüt biçimidir. Doğal olarak
bu durum farklı toplumların ortaya çıkmasına olanak verir. Öte yandan her toplumda görülen
iki evrensel özellik söz konusudur. Her toplum belirli bir iç düzene yani belirli bir yapıya
sahiptir. Ancak bu yapı durağan değildir, değişime açıktır. Toplumu tanımak bir yandan onun
iç düzenini/yapısını öte yandan da işleyişini ve gelişimini gözlemekle olur. Burada önemli
olan toplumun belirli bir yapıda olmasına yol açan nedenlerin neler olduğu ve değişmelerin
hangi etkenlerle meydana geldiğidir. Her toplumsal yapının kendi içinde bir yapısal dengesi
ve göreli sürekliliği söz konusudur. Toplumlar dinamik bir yapıya sahip olduklarından
değişen dengelerin yerini yenilerinin alması kaçınılmazdır. Toplumun farklılaşması, insanlar
arası ilişkilerde yeni durumların sergilenmesine yol açar. Her işlevsel bölünme farklı
kurumların doğuşuna neden olur. Farklılaşarak bütünleşme kurumlar arası ilişkiler ağının
gerçekleşmesine izin verir. Bu ilişkiler ağı, zaman içinde gelişir ve göreli olarak süreklilik
kazanır. Ve bu oluşum toplumsal yapı kavramıyla açıklanır. Her biri toplum içinde bir işleve
sahip öğelerin sistemli ve düzenli ilişkilerinden doğan yapı dediğimiz bütünlük, parçaların,
öğelerin yan yana getirilmesi demek değildir, parçalar arasında anlamlı ilişkiler kurulması
demektir (Gökçe, 1996: 1-6).
Özer Ozankaya’ya göre ise, toplumsal yapıyı tanımak için yalnızca tek tek öğeleri
incelemek yetmez. Bunların oluşturduğu ‘bütün’ü ve bu bütündeki neden sonuç ilişkilerini
kavramak gerekir. Toplumsal yapı, insanların gerek doğayla gerekse kendi aralarında
kurdukları ilişkilere dayanarak gerçekleştirdikleri bir düzendir. Bu ilişkilerin tabanını
oluşturan ya da bu ilişkileri yönlendiren her toplumun sahip olduğu maddi ve manevi kültür
öğeleridir. Bunlar zamanla birbirlerini etkileyerek değişime uğramakla birlikte örgütlenmiş
bir bütünlüğü temsil ederler (Gökçe, 1996: 6-9).
Toplumsal yapı bir bütün ise bu yapıda dönüşüm ve değişim nasıl gerçekleştirilebilir?
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Welton ve Piccoli (2003:88), toplumsal dönüşümü yönlendirecek gücün, toplumdaki
maddi dönüşüm ve değişim mekanizmalarına bağlı olduğunu ifade etmektedirler. Bu
mekanizmalar, onlara göre, sürekli olarak statükoyu bozan ve alttan alta gelişen bir dinamik
oluşturarak, toplumsal ilişkilerin güç kaynakları ve bu kaynakların bölüştürüldüğü
mekanizmaları yeniden oluşturmaya yönelirler. Ancak bu değişim ve dönüşüm etkilerinin
anlaşılabilmesi toplumsal ilişkilerin güç kaynakları ve bu kaynakların bölüştürüldüğü
mekanizmaları oluşturma işlevini analiz edebilmeyi gerektirir.
Mübeccel Kıray ise toplumsal değişimi, “Toplumsal Yapı Toplumsal Değişme” adlı
eserinde şu şekilde ortaya koymaktadır: Değişim, toplumun her yanını içine alacak şekilde,
birbirini izleyen bir oluşum biçiminde gerçekleşir. Toplum sürekli değişse bile birbirine
bağımlı kurumların, ilişkilerin ve değerlerin çok hassas bir denge durumunda kaldığı bir
sistem olma özelliğini koruyarak kendini sürdürür. Değişim sırasında toplumsal
konfigürasyonu belirlemede önemli rolü olan bu kurum ve değerlerin göreceli durumları ve
işlevleri de değişerek devam eder. Toplumsal yapının çeşitli yönleri arasındaki bağlantının
devam etmesini ve sisteme uymayan unsurların ortadan kalkmasını, eski ve yeniyi birleştiren
ama ne eskiye ne de yeniye ait olan bütünleştirici yeni kurum ve işlevler olarak tanımlana
tampon mekanizmalar ya da ara formlar sağlar (Kıray, 1999: 329-330).
Norm ve davranışları olduğu gibi benimseyen olduğu gibi benimseyen konformist
yaklaşım uyma, eylemleri ve inançları egemen olan normlarla uyumlu hale getirme uyum
olarak tanımlanmaktadır (Marshall, 2003: 132). Bir toplumda görülen ve uyma adı verilen
davranış ve inanış benzerliğinin çoğu gereklilik ve öğrenme sonucudur. Uyma çoğu kez
yaşamla başa çıkmada yardımcı bir davranıştır. İnsanlar başkalarından bilgi aldıkları,
başkalarına güvendikleri, ayrı düşmekten ya da karşı çıkmaktan korktukları için uyma
davranışı gösterirler (Freedman, Sears, Carlsmith, 1993: 427-462).
Toplumsal kurallara uyum göstermek ile uyma davranışı arasında temelde pek bir fark
yok gibi görünüyorsa da davranışları oluşturan dinamikler açısından oldukça farklı işleyişe
sahiptirler. İçinde yaşanılan kitle toplumuna özgü toplumsal düzenlemeler aracılığıyla
belirlenen pek çok uyma davranışı günümüz toplumlarında egemen konumda işlemektedir
(İsen ve Batmaz, 2002: 271-272).
Şimdi tekrar, Batı’dan ülkemize aktarılan kapitalist yapı ile Batı’da var olan kapitalist
yapıyı yukarıda toplum konusunda verilen bilgiler ışığında düşünürsek, bu kapitalist yapının
ülkemizde ve Batı’da bambaşka biçimlerde gelişmiş olduğu ve gelişeceği aşikardır.
Toplumsal bağlam iki tarafta birbirinden çok ayrıdır. Ancak şu durumu da gözden
kaçırmamak gerekir: Kapitalist yapı her nerede olursa olsun belirli gereksinimler içindedir, bu
gereksinimler coğrafyaya göre değişmemektedir. Ne var ki bir toplumun kendine has
özelliklerinden kaynaklanan ve kapitalizmin kendisine karşı geliştirilebilecek olası direnç
noktalarının da aşılması gerekmiştir. Bunu aşmak için şöyle bir çözüm, hepimizin bildiği bir
slogan eşliğinde çoktan üretilmiştir: Global düşün, yerel davran!
Yeni iletişim teknolojileri ise yerel alanların giderek özelliğini kaybetmesine yol
açmakta, her yer tek bir yer haline dönüşmekte, global dünya oluşturulmaktadır. Bu bir
taraftan insanlarda eş zamanlılık duygusu yaratırken diğer taraftan eş olmayan her bir şeyi
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gizlemekte, yalnızca yüzeysel iletişime ve hıza indirgenmiş ortaklıklar yoluyla bir duygu
birliği yaratılmaya çalışılmaktadır. Dolayısıyla yerel özellikler nedeniyle karşılaşılabilecek
direnç noktalarının oluşma ihtimali hemen hemen ortadan kalkmıştır, diğer bir ifadeyle
yukarıdaki slogana dahi ihtiyaç kalmamıştır.
Buradan sağlık tanımını yapmaya başlayalım. Çünkü, davranışlarımızda ve
davranışlarımız anlam kazandığı iletişim biçimimiz üzerinde bir denge durumundan söz
etmeye çalışıyoruz. İnsanı travmatik süreçlerden koruyacak bu denge durumu, esasen,
toplumsal alanda sağlıklı olmamızı sağlayacak durumdur. Peki, sağlıklı olmanın anlamı
nedir?

1.4. Sağlığın Kapsamı, Sağlık Alanı ve Ottowa Sözleşmesi
Sağlık, sadece hastalık ve sakatlık durumunun olmayışı değil kişinin bedenen ruhen ve
sosyal yönden tam bir iyilik halidir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) sağlığı, "sadece
hastalıklardan ve mikroplardan korunma değil, bir bütün olarak fiziki, ruhi ve sosyal açıdan
iyi olma hali" olarak açıklar. Yaşayan bir organizmada, organizmanın dengede olduğu bir
durum olarak tanımlanabilir. http://tr.wikipedia.org/wiki/Sa%C4%9Fl%C4%B1k’dan
(29.09.2014, 18:00) yaptığımız bu alıntıda bir bütün olarak iyi olma halinden söz
edilmektedir. Diğer bir ifadeyle bütündeki parçalardan birinde sorun olmasının anlamı, bu
sorunun diğer kısımlarda da soruna yol açacağı şeklinde anlaşılmalıdır. O halde, sağlık
konusu çoğu kez düz anlamıyla anladığımız şekilde fiziki sağlık kapsamına
hapsedilememelidir.
Buradan, ders başlığımız olan sağlık iletişimini konusuna dönersek, yeni bir soruyla
karşı karşıya kalırız. Sağlık iletişimi dendiğinde, sağlık eğer hayatımızın bir bütün olarak her
alanını kapsamaktaysa, bundan ne anlamamız gerekir? Sağlık konusundaki iletişim
biçimlerimiz mi yoksa iletişim konusundaki sağlıklı davranış biçimlerimiz mi bizim ders
konumuzu oluşturmaktadır? Bu soruya ileride döneceğiz. Şimdi sağlık konusunu biraz daha
açalım:
http://halksagligiokulu.org/anasayfa/components/com_booklibrary/ebooks/1_ulusalsag
ligigelistirmevesaglikegitimikongresi2006.pdf (29.09.2014, 18:40) kaynağından alıntılanan alt
paragraftaki bilgiler, sağlık ve sağlık iletişimi kavramının kökenine yönelik bilgiler
sunmaktadır.
“Sağlık alanı” olarak tanımlanan bir kavramla devam edelim. Bu kavram ilk kez,
1973 döneminin Kanada Sağlık ve Gönenç Bakanı, Marc Lalonde’nun vekili olan
Lafromboise tarafından dile getirilmiştir. Marc Lalonde, 1974’te “Kanadalıların Sağlığı
Üzerine Yeni Bir Perspektif” başlıklı bir monograf yayınlamıştır. “Lalonde Raporu” olarak
adı geçen bu kitapçık, esasen Bakan’ın vekili olan Lafromboise’nin “sağlık alanı”
sözcükleriyle tanımladığı kavrama dayanmaktadır. Lalonde Raporu’nun özelliği, bir toplumun
sağlığını geliştirip güçlendirmenin anahtar stratejisi olarak önerilen sağlığı geliştirme
yaklaşımının belirtildiği küresel ‘ilk’ ulusal hükümet politikası belgesidir. Uluslararası ilgi
yaratan bu belge, 1986’da ‘Sağlığı Geliştirme İçin Ottowa Sözleşmesi’ni yayınlayan Birinci

11

Uluslararası Sağlığı Geliştirme Konferansı’nın düzenlenmesine yol açmıştır. Ottowa
Sözleşmesi;
a) Sağlığın bir dizi temel ön koşulunu (gıda, barınma, barış, gelir, stabil ekosistem,,
sürekliliği olan kaynak kullanımı, toplumsal adalet ve hakkaniyet) belirlemiştir.
b) Daha gelişmiş tanımlanmış “iyilik hali”ne odaklanarak, sağlığı geliştirmeyi açıkça
sağlık bakımı ve sağlıklı yaşam biçimlerinden farklı bir dayanağa oturtmuştur, ve
c) Sağlığı geliştirme için beş anahtar strateji belirlemiştir:
1. Sağlıklı kamu politikaları oluşturmak,
2. Destekleyici çevreler yaratmak,
3. Toplum eylemini güçlendirmek,
4. Kişisel beceriler geliştirmek,
5. Sağlık hizmetlerini yeniden düzenlemek.
http://halksagligiokulu.org/anasayfa/components/com_booklibrary/ebooks/1_ulusalsag
ligigelistirmevesaglikegitimikongresi2006.pdf
(29.09.2014,
18:40)
kaynağından
alıntıladığımız bu bilgiler (a, b ve c maddeleri) açıkça göstermektedir ki sağlık tek tek kişisel
çabalara bırakılabilecek bir şey değildir. Sağlık, bir yönetim biçimi ile şekillendirilebilecektir.
Madde a) ya baktığımızda yaşadığımız dünya üzerindeki kaynakların paylaşımı sağlık
için ön koşuldur ancak bu paylaşımı haklı kılacak bir adalet ve hakkaniyet düzeninden, daha
açık bir deyişle bir hukuk sisteminden de söz edilmektedir. Diğer bir ifadeyle sağlık konusu,
kişilere bırakılamayacağı gibi kurumların da tekeline bırakılabilecek bir olgu değildir. Bu
çıkarım, sağlık iletişimi konusunda ilerleyen derslerde tekrar başvuracağımız ana unsurlardan
biri olacaktır. Sağlık iletişimi konusu henüz ülkemizde yeni yeni ele alınan dolayısıyla
içerdiği hassasiyetleri henüz yeterince öngörebilme, analiz etme ve çözümleme tecrübemizin
olmadığı, daha fazla deneme yanılma başvurusuyla şekillendirilen bir alandır. Sağlık iletişimi
elbette dünyada yeni bir alan değildir, ancak, ileri işleyim kapitalist devletlerde (özellikle
ABD) olduğu şekliyle bu alanın gereklerini ve işleyişini bir başka ülkeye transfer etmek
oldukça sorunlu bir durumdur. İleri kapitalist ekonomiler zaten var olan sosyoekonomik
yapılarının bir sonucu olarak sağlık iletişimi alanının gerekliliğine ulaşmışlardır. Oysa
kapitalizm diğer pek çok ülkeye olduğu gibi bizim ülkemize de aktarılırken sosyoekonomik
alt yapının kendine has biçimi diğer bir deyişle ülkeye özgü sosyoekonomik bağlam gözden
uzak tutulmuştur. Bu konu, daha çok siyaset bilimini ilgilendirmekle beraber, bu uzak tutuşun
istemli ve istemsiz çeşitli nedenlerle gerçekleşmiş olduğunu söyleyebiliriz. Ancak sonuç
olarak, ülkemizde kapitalizmin biçimlenmesi, başından itibaren kapital gerekçelerle
şekillendirilmiş Batı’daki toplum yapılarının biçimlenmesi ile eş (aynı tür) olmamıştır. Farklı
ekonomik alt yapılar ve dolayısıyla farklı toplumsal gereksinimler zaman içerisinde farklı
alanların ortaya çıkmasına neden olmaktadır.
1986’da ‘Sağlığı Geliştirme İçin Ottowa Sözleşmesi’nin b maddesi ise, daha gelişmiş
tanımlanmış “iyilik hali”ne odaklanarak, sağlığı geliştirmeyi açıkça sağlık bakımı ve sağlıklı
yaşam biçimlerinden farklı bir dayanağa oturtmuştur. Bu madde sağlığın kişisel eylemlerle
sınırlı bırakılamayacak denli önemli olduğunu, kurumsallaşmış destekler olmadığı takdirde
daha gelişmiş bir iyilik halinin gerçekleşemeyeceğini vurgulamaktadır.
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Aynı Sözleşme’nin c maddesi ise, sağlığı geliştirme için beş anahtar strateji başlığı
altında sağlık hali için nasıl bir kurumsal çerçeve çizilmesi gerektiğini göstermektedir. Bu
maddeye göre,
•
•
•
•
•

Sağlıklı kamu politikaları oluşturmak,
Destekleyici çevreler yaratmak,
Toplum eylemini güçlendirmek,
Kişisel beceriler geliştirmek,
Sağlık hizmetlerini yeniden düzenlemek.

Bu kurumsal çerçeve, görüldüğü gibi sosyal devlet anlayışının yerleşmiş bulunduğu
devletlerde işlerlik kazanabilecek bir çerçevedir. Sağlık için kamu politikaları oluşturmak ve
toplum eylemini güçlendirmek sosyal devletin olmazsa olmaz koşullarındandır.
http://halksagligiokulu.org/anasayfa/components/com_booklibrary/ebooks/1_ulusalsag
ligigelistirmevesaglikegitimikongresi2006.pdf kaynağında, Poland, Green ve Rootman’ın
“Setting for Health Promotion, Linking Theory and Practise” adlı eserinden alıntı yapılarak
Ottowa Sözleşmesi’nin daha sonraları sağlığı geliştirme uygulamalarının dünya ölçeğinde
yaygınlaşmasını güçlendirdiği belirtilmekte ve sağlığı geliştirmeye yönelik sürekli ve
tazelenen ilginin, konuya güç katan bazı öğelerin birlikteliği ile sağlandığı açıklanmaktadır.
Bu öğeler ise şöyle sıralanmıştır:
•
•
•

•
•
•
•

•
•

Pozitif sağlığa ve artmış yaşam kalitesine yönelik büyüyen vurgu,
Sağlığı holistik (: bütünsel) yapısının (ki bu toplumsal, akılsal ve tinseldir)
anlaşılması,
Bireylerin ve toplumların kendi yaşamlarını kontrol etmeyi denemeye yönelik
istekleri (bir bakıma sağlık bakımı ve sağlık politikasında “tüketici”
kavramının doğması ile eş zamanlı),
Yukarıdan aşağıya önceliklerin aksine öncüleri doğuran toplum kalkınması ve
iletişim hareketleri,
Gücün “uzmanlardan” bireylere ve toplumlara kaydırılmasını isteyen kendi
kendine bakım hareketleri ve kadın hareketleri,
Geleneksel “öğretici” bakım stratejilerinin kısıtlı etkililiği,
Sağlık sorunların çoğunun bireysel yaşam biçimleriyle ilişkili olduğunun
anlaşılması (ki bu yaşam biçimleri bir vakumda oluşmaz, güçlü
sosyoekonomik ve kültürel belirleyicileri vardır),
Sağlık bakımına yönelik artan yatırımların (sağlık statüsündeki gelişmelerle
ölçülen) azalan marjinal dönüşleri olması gerçeği,
Ekonomik ve çevresel koşulların, toplumsal programlar ve yüksek teknolojili
tıbbi bakım üzerindeki baskısı.

Poland, Green ve Rootman’ın “Setting for Health Promotion, Linking Theory and
Practise” adlı eserinde epidemiyolojik araştırmaların sağlığın bireysel genetik ve davranışsal
alanları arasında kalan daha geniş belirleyicilerinin güçlü etkilerini belgelemiştir. Sağlık
üzerindeki bu etkiler sosyoekonomik koşullar, kültür, eğitim, eşitlik ve ulaşılabilirlik konuları,
13

ulusal gönenç, toplumsal destek ve diğer yapısal ve sistematik etmenler olarak sıralanmıştır
(http://halksagligiokulu.org/anasayfa/components/com_booklibrary/ebooks/1_ulusalsagligigel
istirmevesaglikegitimikongresi2006.pdf).
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sağlığın yalnızca fiziksel ya da biyolojik olarak değil ruhsal ve sosyal olarak da
sağlıklı olma halini kapsadığını, sağlık alanı kavramının nasıl ortaya çıktığını ve küresel
ölçekte kabul gören ve belirleyici olan sağlığı geliştirme koşullarının ve kriterlerinin referans
alındığı Ottowa Sözleşmesi’ni öğrendik.
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Bölüm Soruları
1. Sağlık üzerindeki belirleyici etkenlerden hangisi çevresel/dışsal bir etken değildir?
a. Sosyoekonomik koşullar
b. Kültür ve eğitim
c. Eşitlik ve ulaşılabilirlik
d. Toplumsal destek
e. Cinsiyet
2. İletişim yeteneklerimiz ifadesi neleri kapsamaktadır?
a. Yalnızca doğuştan getirdiğimiz iletişim becerilerini
b. Yalnızca bağlı bulunduğumuz toplumda edindiğimiz iletişim becerilerini
c. Yalnızca kişinin kendi çabasıyla edindiği iletişim becerilerini
d. Yalnızca a ve b
e. a, b ve c
3. Toplumsal yapı ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Toplumsal yapı durağandır, değişime kapalıdır.
b. Toplumsal yapı durağan değildir, değişime açıktır.
c. Toplum, toplumsal ilişkilerden oluşan bir yumaktır.
d. Toplum, toplumsal ve işlevsel olarak farklılaşmış kişiler arasında eşgüdümlü
eylemlerin yer aldığı bir örgüt biçimidir.
e. Her toplum belirli bir iç düzene yani belirli bir yapıya sahiptir.
4. Toplumsal yapı ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur?
a. Toplumsal yapıyı tanımak için tek tek öğeleri incelemek yeterlidir.
b. Toplumsal yapı içinde toplumsal olarak farklılaşmış eylemler yoktur.
c. Toplumsal yapı içinde işlevsel olarak farklılaşmış eylemler yoktur.
d. Toplumsal yapıyı tanımak için tek tek öğeleri incelemek yeterli değildir, bu
öğelerin oluşturduğu bütündeki neden sonuç ilişkilerini kavramak gerekir.
e. Toplumların belirli bir iç düzeni yoktur.
5. Sağlık nedir?
a. Yalnızca ruhsal olarak iyilik hali
b. Yalnızca bedensel iyilik hali
c. Yalnızca sosyal olarak iyilik hali
d. Yalnızca yaşayan organizmanın denge durumu
e. a, b, c ve d
6. Sağlık alanında 1986 yılında yayınlanan Ottowa Sözleşmesi’nin kapsamında neler
vardır?
a. Yalnızca sağlığın bir dizi ön koşulu
b. Yalnızca daha gelişkin bir “iyilik hali”nin tanımı
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c. Yalnızca sağlık bakımı ve sağlıklı yaşam biçimlerinin, sağlık alanında öncelik
taşıdığını
d. a ve b
e. a, b ve c
7. Hangisi 1986 yılında yayınlanan Ottowa Sözleşmesi’nde yer alan sağlığı geliştirmeye
yönelik beş anahtar strateji arasında değildir?
a. Sağlıklı kamu politikaları oluşturmak
b. Kişisel beceriler geliştirmeye yönelmemek
c. Destekleyici çevreler yaratmak,
d. Toplum eylemini güçlendirmek,
e. Sağlık hizmetlerini yeniden düzenlemek
8. Sağlığa yönelik giderek artan ilginin oluşmasında hangi bazı öğeler önem
taşımaktadır?
a. Yalnızca artmış yaşam kalitesi
b. Yalnızca tüketici kavramı
c. Yalnızca yukarıdan aşağıya öncelikler
d. a ve b
e. a ve c
9. 1986 yılında yayınlanan Ottowa Sözleşmesi’nde yer alan sağlığı geliştirmeye yönelik
beş anahtar strateji bakımından hangisi yanlıştır?
a. Çevrenin sağlık üzerinde destekleyici potansiyel taşıyan özelliğini arka planda
değerlendirmek
b. Kişisel beceriler geliştirmeye yönelmek
c. Destekleyici çevreler oluşturmak
d. Toplum eylemini güçlendirmek
e. Sağlık hizmetlerini yeniden düzenlemek
10. Hangisi Ottowa Sözleşmesi’nin özelliğidir?
a. Birinci Uluslararası Sağlığı Geliştirme Konferansı’nda yayınlanmıştır.
b. Sözleşme küresel bir nitelik taşımaz.
c. Uluslararası bir ilgi uyandıramamıştır.
d. Uluslararası politik bir belgedir.
e. a ve b
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2. İŞLER BİR SAĞLIK ALANI ÜRETEBİLMEK ÜZERE
SAĞLIK ALANINDAKİ SORUNLARIN NİTELİĞİNE GÖRE
YAPILANDIRILAN KAMUSAL VE KURUMSAL DÜZENİN
ÖNEMİ
ve
BU SÜREÇTE SAĞLIK İLETİŞİMİNİN YERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1.

İhtiyaçların Toplumsallaşması ve Bu Süreçte İşler Bir Sağlık Alanını
Üretebilmek İçin Kamusal ve Kurumsal Düzenin Önemi

2.2.

Sağlık Alanındaki Sorunların Niteliği: Makro mu? Mikro mu?

2.3.

Sağlık İletişimine Dair Literatür
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. İhtiyaçların giderilmesine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. Bir bireyin ihtiyaçlarının giderilmesi, bir diğer bireyin ihtiyaçlarını etkilemez.
b. Bir bireyin ihtiyaçlarının giderilmesi, bir diğer bireyin ihtiyaçlarını etkiler.
c. Bir kullanım değerinin yaratılması, başka bir kullanım değerini ortaya
çıkarmaktadır.
d. İhtiyaçların karşılanması değişik mal ve hizmetlerin birleşimini gerektirir.
e. Mal ve hizmetlerin kullanımlarında eşgüdümün sağlanması, aynı zamanda tüketim
için gerekli bir hizmet olarak yorumlanabilir.
2. Sağlığı bozan etkenlere ilişkin olarak hangisi yanlıştır?
a. Bireysel davranış bozukluğu apriori (önsel) biçimde sağlığı bozmaz.
b. Bireysel davranış bozukluğu apriori (önsel) biçimde sağlığı bozar.
c. Bireylerin kendi olumsuz sınıfsal konumları sağlıklarını olumsuz olarak etkiler.
d. Aileden/geçmişten devralınan sosyoekonomik pozisyonun dayattığı olumsuz
çeşitli ekonomik yönelimler bireylerin sağlıkları üzerinde olumsuz etki oluşturur.
e. Aileden/geçmişten devralınan sosyoekonomik pozisyonun dayattığı olumsuz
çeşitli psikolojik yönelimler bireylerin sağlıkları üzerinde olumsuz etki oluşturur.

Yanıtlar:
1. A
2. B
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

İhtiyaçların Toplumsallaşması ve Bu
Süreçte İşler Bir Sağlık Alanını
Üretebilmek İçin Kamusal ve
Kurumsal Düzenin Önemi

Toplumsallaşma sürecinde
ihtiyaçların
bireysel
olmaktan çıkarak toplumsal
nitelik
kazanması
dolayısıyla bu ihtiyaçların
ancak kamusal ve kurumsal
bir düzenin varlığında
karşılanabileceğinin
anlaşılması

Canlı derslerin takip edilmesi,
üretim
ve
toplumsallaşma
süreçlerine ilişkin siyasal tarih
üzerine kaynakların incelenmesi

Sağlık
Alanındaki
Sorunların Sağlık alanında bireysel
Niteliği: Makro mu? Mikro mu?
olarak algıladığımız pek
çok
sorunun
esasen
toplumsal
bir
nitelik
taşıdığının dolayısıyla bu
sorunları
mikro
değil
makro düzeyde ele almanın
gerekliliği

Canlı derslerin takip edilmesi,
üretim
ve
toplumsallaşma
süreçlerine ilişkin siyasal tarih
üzerine kaynakların incelenmesi

Sağlık İletişimine Dair Literatür

Literatürde
iletişiminin
tanımlandığı

sağlık Canlı derslerin takip edilmesi,
nasıl sağlık
iletişimine
ilişkin
kaynakların incelenmesi
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Anahtar Kavramlar
 İhtiyaçların toplumsallaşması
 Makro ve mikro düzeyde sağlık sorunları
 Sağlık iletişimi
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Giriş
Sağlık alanına ilişkin sorunların nasıl tanımlandığı bu alanda sağlıklı bir sağlık
iletişimin gerçekleştirilmesi bakımından belirleyicidir. Bu sorunların çoğu defa bireysel değil
toplumsal olduğunun ve dolayısıyla kişisel değil kamusal düzeyde ele alınması gerektiğinin
kavranması sağlık iletişimi çabalarını daha ideal bir noktaya taşıyabilecektir. Ancak bu
tanımlamaları yerli yerinde yapabilmek bir başka ifadeyle sağlık sorunlarının toplumsal ve
kamusal boyutunu görebilmek alt zeminde bulunan (içinde yaşadığımız toplumdaki)
toplumsallaşma parametrelerine bir diğer yanıyla iletişim parametrelerine bağlıdır.
Bireylerin sağlık konusundaki davranış, tutum ve mevcut durumları esasen makro
faktörlerle belirlenmektedir. Dolayısıyla bir toplumda sağlık alanını oluştururken, o
toplumdaki makro faktörlerin bireyleri adilane bir biçimde çevreleyip çevrelemediği göz
önüne alınmaksızın tek tip bir sağlık yapılanmasına gitmekle ve bunun için iletişim kanalları
oluşturmakla ne sağlıklı bir sağlık zemini ne de sağlıklı bir sağlık iletişimi oluşturabilmek
olanaklıdır. Sonuç olarak, devletin bu durumu göz önüne alarak oluşturacağı hukuk düzeni,
kamu politikaları ve kurumsallaşma yelpazesi mevcut olumsuz ve eşitsiz sağlık koşullarını
gidermede önemli olacaktır. Bu tür bir düzen (hukuk düzeni, kamu politikaları ve
kurumsallaşma) ise ancak alt yapıyı oluşturan toplumsallaşma (ve dolayısıyla iletişim)
parametrelerinin izin verdiği ölçüde sağlanabilir.
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2.1. İhtiyaçların Toplumsallaşması ve Bu Süreçte İşler Bir Sağlık Alanını
Üretebilmek İçin Kamusal ve Kurumsal Düzenin Önemi
Ünsal Oskay hocamızın da belirttiği gibi, iletişim özünde toplumsallaşmayı
anlatmaktadır yani iletişim yoluyla toplumsallaşırız. Bu ifadeyi akılda tutarak bir önceki
dersteki temel sorumuza geri dönelim: Sağlık eğer hayatımızın bir bütün olarak her alanını
kapsamaktaysa, sağlık iletişimi teriminden ne anlamamız gerekir? Sağlık konusundaki
iletişim biçimlerimiz mi yoksa iletişim konusundaki sağlıklı davranış biçimlerimiz mi bizim
ders konumuzu oluşturmaktadır?
Ottowa Sözleşmesi’nin de alt metinde vurguladığı gibi sağlıklı iletişim olmadan
sağlığın iletişimi ve dolayısıyla kurumsallaşması olamayacaktır. Sağlıklı iletişim sağlıklı bir
toplumsallaşmayı hazırlayabilir ve ancak böyle bir yapı içinde sağlık alanında (ve diğer
hizmet alanlarında da, mevcut koşullara göre) uygun bir kurumsallaşma sağlanabilir.
Ottowa Sözleşmesi sağlık alanı için a maddesinde mevcut doğal kaynakların
kullanımına ve bu kullanım sürecinde adil olunmasına dikkat çekmekte, b maddesinde sağlık
için kişisel bakımın ötesine geçilmesine ve c maddesinde sağlık için kamu politikalarının
oluşturulmasına ve kurumsallaşmanın önemine değinmektedir. O halde işler bir sağlık
alanının oluşturulması bireylere bırakılamaz ve konuya ilişkin kamusal ve kurumsal bir düzen
olmadan da gerçekleştirilemez.
Kamusal ve kurumsal bir düzen oluşturmanın yolu ise ancak ve ancak sağlıklı bir
toplumsallaşma süreci diğer bir ifadeyle sağlıklı bir iletişim sürecine bağlıdır. Diğer taraftan
toplumsallaşma sürecinde iletişim yeteneklerimizi geliştiririz. O nedenle işler bir sağlık
alanının üretilmesinde sağlıklı iletişim dolayısıyla sağlıklı toplumsallaşma merkezi öneme
sahiptir.
İletişim ve toplumsallaşma sürecinde ihtiyaçlar da toplumsallaşmaktadır.
“Küreselleşmenin Nişan Tahtası: Kamu Yararı ve Kamu Hizmeti” makalesinde Prof. Dr.
Sinan Sönmez şunları belirtmektedir:
“İnsanların birlikte yaşamaları ve işbölümünden kaynaklanan toplumsallaşma
sürecinde mutlaka devletin yerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bir başka deyişle bu tür
ihtiyaçların giderilmesinde devlet yadsınamaz bir işleve sahip olmuştur.” (Sönmez, 2001: 17).
“İhtiyaçların toplumsallaşması ve devletin yerini belirlemek için toplumsallaşma
sürecinin en dikkati çeken özelliklerini ele alalım (Sönmez S. 1983: 38-40). a) İhtiyaçlar
zaman içinde genelleşmiştir. Bazı tür ihtiyaçların tüm bireyleri kapsayacak biçimde
giderilmesi söz konusudur. … b) İhtiyaçlar çeşitlenmiş ve giderilme süreleri uzamıştır. Üretim
güçlerinin gelişmesi yeni ihtiyaçları ve bireyselleşme biçimlerini ortaya çıkarmıştır.
İhtiyaçlarda gözlenen bireyselleşme, toplumsallaşma ile çelişkiye düşmemekte, tam tersine
toplumsallaşmanın öğesi olmaktadır. c) Toplumsallaşmanın üçüncü yönünü, birleşik ve
bağımlı ihtiyaçların ortaya çıkması oluşturmaktadır. Değişik ihtiyaçların giderilme yöntemleri
arasındaki ilişki pekişmiştir. Örneğin konutun barınmaya elverişlilik derecesi, bireyin
sağlığını etkilemektedir. Gene bir bireyin ihtiyaçlarının giderilmesi, bir diğer bireyin
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ihtiyaçlarını etkilemektedir. Yani bir kullanım değerinin yaratılması, başka bir kullanım
değerini ortaya çıkarmaktadır. İhtiyaçların karşılanması çok değişik mal ve hizmetlerin
birleşimini gerektirmektedir. Söz konusu mal ve hizmetlerin kullanımlarında eşgüdümün
sağlanması, aynı zamanda tüketim için gerekli bir hizmet olarak yorumlanabilir. Buna örnek
olarak konut, iletişim ağı ve diğer donanım mallarının kullanımlarında eşgüdümü sağlamak
görevini üstlenen kent planlaması verilebilir. Bu örnekten de anlaşılacağı üzere tüketimde yer
alan bazı kullanım değerleri önemli sayılabilecek tüketim alt yapılarına dönüşmektedir.”
(Sönmez, 2001: 17).
“İhtiyaçların toplumsallaşmasının bireysel tüketimlerin toplumsallaşmasına ve ortak
tüketime dönüşmesine bağımlı olduğunu vurgulanmak gerekiyor. Bu özellik, bilimsel ve
teknolojik ilerlemenin somutlaşmasıyla birlikte giderek belirginleşmiş; üretim güçlerinin
gelişmesiyle birlikte ortak kullanım değerlerinin yaratılması süreci hızlanmış, yani grup
tüketimi artmıştır.” (Sönmez, 2001: 17).
“Üzerinde durulması gerekli önemli bir nokta da sermayenin yoğunlaşmasının, işletme
birimleri ve üretim araçlarının aynı zamanda merkezileşmesi ve yoğunlaşması biçiminde
belirgin hale gelmesidir. Bu süreç emeğin yeniden üretimini sağlayan tüketim araçlarının
yoğunlaşmasına neden olmaktadır. Tüketim araçlarından bir kısmı bireysel kullanıma,
diğerleri ortak (toplu) kullanıma yöneliktir. Ancak bireysel kullanım ile ortak kullanımın
mekanik biçimde birbirleriyle çeliştiğini ileri sürmek olanaksızdır. Ortak kullanım, tüketim
sürecinin nesnel olarak toplumsallaşması ve bazı ve mal ve hizmetlerin kamu tarafından veya
yarı-kamusal olarak üretilmeleri/sunulmaları/yönetilmeleriyle belirlenmektedir. Gerçekte
bireysel tüketimin ortak tüketime giderek bağımlı hale geldiğini söyleyebiliriz. Örneğin, özel
araç kullanımı, elverişli yolların olmasına ve toplu taşımacılığın nicelik ile niteliğine bağlı
gözükmektedir. Bu yargıyı sağlık ve eğitim alanlarına taşıyabiliriz.” (Sönmez, 2001: 17).
“Dikkate alınması gerekli bir diğer nokta ise toplumsal ve siyasal örgütlenmenin ortak
ihtiyaçların alanının genişletmesidir. Bir yandan sendikalar ve meslek kuruluşlarıyla, diğer
yandan siyasi partiler aracılığıyla bireyler toplu olarak ortak tüketim konusundaki istemlerini
açıklarlar. Tüketimin toplumsallaşması kitlelerin örgütlenmesi ve istemlerini belirtmeleriyle
sağlanmaktadır.” (Sönmez, 2001: 17).
“Sonuçta ihtiyaçların ve tüketimin giderek toplumsallaşmasıyla birlikte devletler
üretim, dağıtım ve ortak tüketim araçlarının yönetimi alanlarına daha fala müdahale etmeye
başlamıştır. Müdahaleye yol açan etkenlerde biri, sermayenin teknik ve ekonomik ihtiyaçları,
bu bağlamda sermaye birikiminin genişletilerek sürdürülmesi, diğeri ise toplumsal ve siyasal
istemlerin yanı sıra belirli bir sosyal dengenin sağlaması hedefi ve kaygısıdır. Bu bağlamda
devlet bir yandan kamusal işletmeler aracılığıyla özel kesimin ihtiyaç duyduğu ara girdiler,
yatırım malları üretimine girmiş, diğer yandan ortak tüketim araçları grubunda yer alan sağlık,
eğitim ve kültür, konut, ulaşım, kentsel alt yapı, sosyal güvenlik benzeri alanlarda faaliyet
göstermiştir. Devletin ortak ihtiyaçları giderme doğrultusunda yaptığı faaliyetler kamu
harcamalarını arttırdığı ölçüde toplam talebi etkilediği için ekonomiyi makro düzeyde
şekillendirebilmiştir. Bu tür harcamaların toplumun özellikle alt ve orta gelir gruplarına
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yönelik olması nedeniyle toplumsal refah olumlu bir gelişme göstermiştir.” (Sönmez, 2001:
17-18).
Sinan Sönmez’in üzerinde durduğu temel konu ihtiyaçların toplumsallaşması ve buna
bağlı olarak ihtiyaçların devlet temelinde nasıl düzenli bir biçimde yerine getirilebileceği ile
ilgilidir. Aynı şekilde sağlık ihtiyaçlarının toplumsallaşmış olması da bu ihtiyaçların devlet
temelinde düzenli bir biçimde yerine getilmesini gerekli kılar. İhtiyaçların devlet temelinde
adil ve eşit bir biçimde giderilebilmesi devletin temelini oluşturan ve toplumsallaşma
dolayısıyla iletişim sürecinde yapısal niteliğini kazanan kamusal ve kurumsal yapıların
varlığına ve niteliğine bağlıdır. Diğer taraftan bir toplumdaki kamusal ve kurumsal yapıların
niteliği devletin sağlık ihtiyacını karşılamasında yetersiz konumda kalmasına yol açıyorsa ve
devlet bu açığını kapamak üzere sağlık alanında olumlu bir girişim olarak sağlık iletişimine
yaslanıyorsa böylesi bir çaba sağlıklı bir sağlık alanının oluşturulabilmesinde etkili
olamayacaktır. Çünkü bu durumda iletişim ya da sağlık iletişimi birincil olarak değil ikincil
düzeyden işlevselleştirilmektedir.
Ottowa Sözleşmesi sağlık alanı sorunsalını kişisel konumdan kamusal konuma
taşımakta ve adil bir sisteme vurgu yapmakta ve tüm bunların gerçekleşebilmesi için de
kurumsallaşmanın önemine değinmektedir.

2.2. Sağlık Alanındaki Sorunların Niteliği: Makro mu? Mikro mu?
Sözleşme esasen sağlık alanındaki sorunların bireysel değil, makro nitelikli olduğunu
vurgulamaktadır. Bu konuda Doç. Dr. İlker Belek şunları belirtmektedir:
“Uzun süre sağlık alanındaki en önemli tartışmalardan birisi, sağlığı etkileyen
faktörlerin bireysel mi yoksa daha makro nitelikli mi oldukları sorusu üzerinden
yürütülmüştür. Bugün de kimi yazarlar tarafından savunulabilen bir görüşe göre (Murray CJL,
Gakidon EE, Frank J. 1999: 537-543), sağlığı şanssızlık, dikkatsizlik, kötü alışkanlıklar gibi
bireye ilişkin, dar kapsamlı faktörler bozmaktadır. Kısacası, eğer bireyleri sağlıklarındaki
bozulmanın nedenleri saptanacaksa, dikkatler bunlar üzerinde yoğunlaştırılmalı ve hatta kendi
olumsuz tercihleri sonucunda sağlıklarını yitirmiş olanların toplumun genelinin gelişmesini
engellemelerine yol açacak bir dağınıklığa asla izin verilmemelidir. Sağlığı geliştirmek
açısından makro ölçeğe yönelmek enerji kaybına yol açacak ve bireysel sorumlulukların
gözden kaçırılmasına neden olacaktır.” (Belek, 2001: 23).
“Bireysel davranışlardaki olumsuzlukların bireyin sağlığını bozabildiği bilinen bir
gerçektir. Ancak, bilinen bir başka şey, bireylerin davranış bozukluklarını yaratan başka ve
daha makro nitelikli sosyoekonomik etkenlerin olduğudur. Şanssızlık ta çoğu kez bireysel
değil, toplumsal belirlenimli bir sorunlar bütünü içinde ortaya çıkar. Örneğin, kötü koşullarda
yaşayanlar, diğerlerine oranla daha fazla oranda sık hastalanma şanssızlığına sahiptirler. Yani,
bireysel davranış bozukluğu apriori (önsel) biçimde sağlığı bozmaz, bizzat kendisi makro
belirlenimlidir. Örneğin sağlığın en büyük düşmanı kabul edilen sigara içme alışkanlığı, esas
olarak toplumun ezilen sınıflarının bir alışkanlığıdır ve zor yaşam koşulları, ezilmişlikle başa
çıkma mekanizması olduğu yönünde güçlü kanıtlar bulunmaktadır. Sigara gibi yaşam biçimi
uygulamaları kamu politikalarından ve sağlığa zararlı ürünleri üreten-pazarlayan şirketlerin
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politikalarından ileri derecede etkilenmektedir (WHO 1991: 59). Benzer şey eğitim faktörü
içinde geçerlidir. Eğitim düzeyinin düşüklüğü de sağlığı bozan etkenlerden birisidir. Ancak
bireylerin eğitimlerinin düşüklüğü onların kendi bilinçli tercihlerinin ya da tembelliklerinin
sonucunda değil,bireyin geçmişinden-ailesinden devraldığı sosyoekonomik pozisyonun
dayattığı çeşitli ekonomik ve psikolojik yönelimler sonucunda ortaya çıkmaktadır. Örneğin
Boratav babaları yüksek nitelikli ücretli sınıfında olanların üniversite mezunu olmaları
şansının ortalamanın 2.7 katı olduğunu, aynı şansın niteliksiz hizmet işçilerinin çocuklarında
0.7’ye düştüğünü bildirmektedir (Boratav K. 1995: 39).” (Belek, 2001: 24).
“Bireyler yaşama belli bir nesnellik içinde gelmekte ve bu nesnelliğin belirlediği
koşullar ilerideki yaşamsal olanakların düzeyini de saptamaktadır. Aynı şey sağlık için de
geçerlidir. Yani bireylerin ebeveynlerinin sınıfsal konumları, en az kendi sınıfsal konumları
kadar sağlıklarının belirleyicisidir (Power C., Matthews S. 1997: 1584-1589). Kapitalist
sistemde sınıflar arasında kayış olanağı bulunsa da gelecek kuşakların sınıfsal pozisyonlarının
önemli oranda ebeveynlerininkiyle uyumlu olduğu bilinmektedir. … Kuşaklar boyunca yukarı
sınıfsal pozisyonlara kayış hem bir istisna durumundadır hem de bir aile içindeki yukarı doğru
kayışı olumsuz etkisizleştirecek şekilde, bir başka ailede aşağı konumlara kayışın olması
kapitalizmin kuralı gereğidir. Aksi takdirde, bütün bireylerin piyasacı fırsatlar ortamında
yukarı tırmanarak kapitalist toplumu eşitleştirmesi gerekirdi ve bu da fırsat olarak tanımlanan
ve yukarı tırmanmayı uyaran en önemli güdü olan rekabetin ortadan kaldırılması demek
olurdu.” (Belek, 2001: 24).
“Bütün bu nedenlerle sağlığı etkileyen bütün bireysel (davranış, eğitim, gelir g,b,)
faktörlerin, üzerinde konuştuğumuz bireyi içine alan toplumsal, makro nitelikli bir ortam
içinde oluştuğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bireyler ebeveynlerinden devraldıkları bir
sınıfsal-toplumsal pozisyonda doğarlar. Bu pozisyonun sağladığı refah, eğitim, gelir
olanaklarından yararlanarak büyürler, sağlıklarını geliştirirler. Kendi erişkinliklerinde de,
içinde büyüdükleri sınıfsal pozisyonun sağladığı olanaklarla elde ettikleri bir eğitimle
yetişmiş olarak, ilk sınıflarına uyumlu bir meslek edinirler. Kısacası sağlığı belirleyen
sosyoekonomik faktör, üretim ilişkileri içinde belirlenen sınıfsal konumdur.” (Belek, 2001:
24).
Özetle, bireylerin sağlık konusundaki davranış, tutum ve mevcut durumları esasen
makro faktörlerle belirlenmektedir. Dolayısıyla bir toplumda sağlık alanını oluştururken, o
toplumdaki makro faktörlerin bireyleri adilane bir biçimde çevreleyip çevrelemediği göz
önüne alınmaksızın tek tip bir sağlık yapılanmasına gitmek ve bunun için iletişim kanalları
oluşturmakla sağlıklı bir sağlık zemini oluşturulamayacaktır. Sonuç olarak, devletin bu
durumu göz önüne alarak oluşturacağı hukuk düzeni, kamu politikaları ve kurumsallaşma
yelpazesi mevcut olumsuz ve eşitsiz sağlık koşullarını gidermede önemli olacaktır. Bu tür bir
düzen (hukuk düzeni, kamu politikaları ve kurumsallaşma) ise ancak alt yapıyı oluşturan
toplumsallaşma (ve dolayısıyla iletişim) parametrelerinin izin verdiği ölçüde sağlanabilir.
İşte Ottowa Sözleşmesi’nde de bu eşitsiz ve olumsuz koşulları gidermek üzere
önermeler oluşturulmuştur.
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2.3. Sağlık İletişimine Dair Literatür
Şimdi sağlık iletişimi konusunda yapılan tanımlamalara yukarıda verilen bilgilerle
literatür kapsamında göz gezdirelim:
T.C. Sağlık Baknılığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün Sağlığın Teşviki
ve Geliştirilmesi Sözlüğü sağlık iletişimi şu şekilde tanımlanmaktadır:
Bakanlık, Dünya Sağlık Örgütü’nün “İletişim, Eğitim ve Katılım: Eylem Çerçevesi ve
Rehberi” adlı yayınından (AMRO/PAHO, Washington, 1996) uyarlayarak bir tanım
yapmıştır:
“Sağlık iletişimi, halkı sağlık endişeleri hakkında bilgilendirmek ve önemli sağlık
konularını kamunun gündeminde tutmak için kilit bir stratejidir. Halka yararlı sağlık
bilgilerinin yayılması için kitle iletişim ve multi-medya araçlarının ve diğer teknolojik
yeniliklerin kullanılması, bireysel ve toplum sağlığının belli konuları ve sağlık gelişiminin
önemi hakkındaki farkındalığı arttırır.” (Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Sözlüğü, 2011: 8).
Dünya Sağlık Örgütü’nden uyarlama yapılan bu tanım daha sonra adı geçen Sözlükte
daha ayrıntılı olarak açıklanmıştır:
“Sağlık iletişimi, bireylerin ve nüfusun sağlık durumunu iyileştirmeyi hedefler.
Modern kültürün büyük bölümü, sağlık açısından hem pozitif hem de negatif sonuçları olan
kitle ve multi medya araçları tarafından aktarılır. Araştırmalar göstermektedir ki teori odaklı,
aracılı sağlığın teşviki ve geliştirilmesi programı sağlığı kamunun gündemine yerleştirebilir,
sağlık mesajlarını güçlendirilebilir, insanları daha fazla bilgi istemeye teşvik edebilir ve bazı
durumlarda da sürdürülen sağlıklı yaşam tarzları meydana getirebilir.” (Sağlığın Teşviki ve
Geliştirilmesi Sözlüğü, 2011: 8).
“Sağlık iletişimi, eğitici eğlenme (edutainment) veya eğlenceli eğitim
(entereducation), sağlık gazeteciliği, kişilerarası iletişim, medya desteği, kurumsal iletişim,
risk iletişimi, sosyal iletişim ve sosyal pazarlama dahil bir çok alanı kapsamaktadır. Kitle ve
multi-medya iletişiminden, hikaye anlatma, kukla gösterisi ve şarkılar gibi geleneksel ve
kültüre özgü iletişime kadar birçok farklı formda olabilir. Dikkatli sağlık mesajları şeklinde de
olabilir veya pembe diziler gibi mevcut medyaya da eklenebilir.” (Sağlığın Teşviki ve
Geliştirilmesi Sözlüğü, 2011: 8).
“İletişim araçlarında, özellikle multi-medya ve yeni bilgi teknolojisindeki ilerlemeler
sağlık bilgisine erişimi iyileştirmeye devam etmektedir. Bu açıdan, sağlık iletişimi bireylerin
ve toplulukların daha fazla yetkilendirilmesi için gittikçe önem kazanan bir unsur
olmaktadır.” (Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Sözlüğü, 2011: 8).
Bu tanım ve açıklamalarda görüldüğü gibi iletişim terimi araçsal bağlamda ele
alınmış; böylece sağlık iletişimi dar anlamda ve dolayısıyla iletişimin toplumsallaşmadaki
yeri öncelenmeksizin açımlanmıştır.
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Literatürde yer alan başka tanımlara da bakalım:
Doç. Dr. Sema Yıldırım Becerikli “Sağlık İletişimi Çalışmalarında Alımlama
Analizinin Kullanımı: Odak Grup Çalışması Yoluyla Kamu Kampanyaları ve Reklam
Metinlerine İlişkin Çapraz Bir Okuma Pratiği” makalesinde (2012: 164) Çınarlı’nın, “Sağlık
İletişimi ve Medya” adlı kitabında (Çınarlı, 2008: 39-40) yaptığı sağlık iletişimini tanımını
şöyle uyarlamaktadır: “Sağlık iletişimi, sağlık sorunlarıyla mücadeleyi hedefleyen çalışmalar
kapsamında ve sağlığın geliştirilmesiyle ilgili alanlarda, sosyal pazarlama, medyada
savunuculuk ve halkla ilişkiler yöntemlerini kullanarak önemli katkılar sağlamaktadır.
İletişim alanı, sağlık kuruluşlarına kamu eğitimi kampanyaları sırasında etkili enformasyon
sağlamada rol oynayan birincil mekanizmalardandır.”
Çınarlı’dan yapılan alıntıda sağlık iletişimi uygulamasında kullanılan yöntemlerden
söz edilmektedir. İletişimin araçsal değil yöntemsel nitelikleri ön plana çıkarılmaktadır.
Aynı makalede sağlık iletişiminin ilgi alanı ise şöyle değerlendirilmektedir: “Sağlık
iletişiminin ilgi alanı; toplum içinde bireylerin sağlığından ve yaşam kalitelerinin
iyileştirilmesinden, ulusal ve evrensel sağlık programlarının hazırlanmasına ve düzenlemesine
kadar oldukça kapsamlıdır. Hem kitle iletişimi düzeyinde hem de kişilerarası iletişim
düzeyinde ele alabileceğimiz sağlık iletişimi, sağlık hizmetlerinin tanınması, sağlıkla ilgili
doğru bilgilerin yayılması, sağlık davranışlarının geliştirilmesi, sağlıkla ilgili tutumların
değiştirilmesi gibi hedefleri içermektedir.” (Becerikli, 2012: 164).
Bu değerlendirmede sağlık iletişimi daha bütüncül bir bakış açısı içinde verilmiş, bu
dersin başından beri vurgulandığı üzere sağlık iletişiminin bireylere bırakılamayacak kadar
kapsamlı ve çok faktörlü olduğu açıkça belirtilmiştir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Toplumsallaşma sürecinde ihtiyaçların bireysel olmaktan çıkarak toplumsal nitelik
kazandığını dolayısıyla sağlık alanında bireysel olarak algıladığımız pek çok sorunun esasen
toplumsal bir nitelik taşıdığını ve bu nedenle sağlık alanındaki ihtiyaçların ancak kamusal ve
kurumsal bir düzenin varlığında karşılanabileceğini öğrendik. Böylece sağlık iletişimini daha
ideal bir noktaya taşıyabilmek için sağlık alanı içindeki iletişim süreçlerinin
iyileştirilmesinden öte içinde bulunulan toplumdaki toplumsallaşma ve dolayısıyla iletişim
parametrelerinin bir alt yapı olarak kavranması ve bu parametrelerde bir iyileştirmeye
gidilmesi gerektiğini öğrendik.
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Bölüm Soruları
1. İhtiyaçların toplumsallaşması ve bu toplumsallaşma sürecine ilişkin özelliklerden
hangisi yanlıştır?
a. Değişik ihtiyaçların giderilme yöntemleri arasında bir ilişki yoktur.
b. Değişik ihtiyaçların giderilme yöntemleri arasındaki ilişki pekişmiştir.
c. İhtiyaçlar zaman içinde genelleşmiştir; bazı tür ihtiyaçların tüm bireyleri
kapsayacak biçimde giderilmesi söz konusudur.
d. İhtiyaçlar çeşitlenmiştir.
e. Birleşik ve bağımlı ihtiyaçlar ortaya çıkmıştır.
2. İhtiyaçların giderilmesine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. Bir bireyin ihtiyaçlarının giderilmesi, bir diğer bireyin ihtiyaçlarını etkilemektedir.
b. Bir kullanım değerinin yaratılması, başka bir kullanım değerini ortaya
çıkarmaktadır.
c. İhtiyaçların karşılanması değişik mal ve hizmetlerin birleşimini gerektirmez.
d. Mal ve hizmetlerin kullanımlarında eşgüdümün sağlanması, aynı zamanda tüketim
için gerekli bir hizmet olarak yorumlanabilir.
e. Tüketimde yer alan bazı kullanım değerleri önemli sayılabilecek tüketim alt
yapılarına dönüşmektedir.
3. Sağlığı etkileyen faktörlerin bireysel olduğunu savunanlara göre aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
a. Sağlığı şanssızlık, dikkatsizlik, kötü alışkanlıklar gibi bireye ilişkin, dar kapsamlı
faktörler bozmaktadır.
b. Sağlığı geliştirmek açısından makro ölçeğe yönelmek gerekmektedir.
c. Sağlığı geliştirmek açısından makro ölçeğe yönelmek enerji kaybına yol
açmaktadır.
d. Olumsuz tercihleri sonucunda sağlıklarını yitirmiş olanlar, toplumun genelinin
gelişmesini engelleyebilir.
e. Bireysel davranışlardaki olumsuzluklar bireyin sağlığını bozar.
4.

Sağlığa ilişkin etkenlerle ilgili olarak hangisi yanlıştır?
a. Bireysel davranış bozukluğu apriori (önsel) biçimde sağlığı bozmaz.
b. Aileden/geçmişten devralınan sosyoekonomik pozisyonun dayattığı çeşitli
ekonomik ve psikolojik yönelimler bireylerin sağlıkları üzerinde belirleyici etki
oluşturur.
c. Bireylerin ebeveynlerinin sınıfsal konumları, bireylerin kendi sağlıkları üzerinde
belirleyici etkenlerden biridir.
d. Bireylerin ebeveynlerinin sınıfsal konumları, bireylerin kendi sağlıkları
üzerinde belirleyici değildir.
e. Bireylerin kendi sınıfsal konumları, sağlıklarını belirleyici etkenlerden biridir.
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5. Aşağıdakilerden hangisi sağlık iletişimi için geçerli değildir?
a. Sağlık iletişimi, halkı sağlık endişeleri hakkında bilgilendirmek için kilit bir
stratejidir.
b. Sağlık iletişimi, önemli sağlık konularını kamunun gündeminde tutmak için kilit
bir stratejidir.
c. Sağlık iletişimi yoluyla halka yararlı sağlık bilgileri yayılır.
d. Sağlık iletişimi, sağlık gelişiminin önemi hakkındaki farkındalığı arttırır.
e. Sağlık iletişimi, bireysel ve toplum sağlığının belli konuları hakkındaki
farkındalığı arttırmaz.
6. Aşağıdakilerden hangisi sağlık iletişimi için geçerli değildir?
a. Sağlık iletişiminin hedeflerinden biri sağlıkla ilgili doğru bilgilerin yayılmasıdır.
b. Sağlık iletişimi, sağlığın geliştirilmesiyle ilgili alanlarda; sosyal pazarlama,
medyada savunuculuk ve halkla ilişkiler yöntemlerini kullanarak önemli katkılar
sağlamaktadır.
c. Sağlık iletişimi, yalnızca kişilerarası iletişim düzeyinde ele alınabilir.
d. Sağlık iletişimi, hem kitle iletişimi düzeyinde hem de kişilerarası iletişim
düzeyinde ele alınabilir.
e. Sağlık iletişiminin hedeflerinden biri sağlık hizmetlerinin tanınmasıdır.
7. Aşağıdakilerden hangisi sağlık iletişiminin hedeflerinden değildir?
a. Güzellik malzemeleri hakkında bilgi vermek
b. Sağlık hizmetlerinin tanınması
c. Sağlıkla ilgili doğru bilgilerin yayılması
d. Sağlık davranışlarının geliştirilmesi
e. Sağlıkla ilgili olumlu tutumların geliştirilmesi
8. İletişim ve toplumsallaşma ile sağlık iletişimine ilişkin aşağıda verilen ifadelerden
hangisi yanlıştır?
a. İletişim yoluyla toplumsallaşırız.
b. Toplumsallaştığımız için iletişimde bulunuruz.
c. İletişim ve toplumsallaşma arasındaki ilişki sağlık iletişiminin kavramsal olarak
anlaşılmasında önem taşır.
d. Sağlık iletişimini yönetebilmek için sağlık sorunlarının çoğunlukla mikro yani
bireysel nitelik taşıdığını görmek gerekir.
e. Sağlık iletişimini yönetebilmek için sağlık sorunlarının çoğunlukla makro yani
toplumsal nitelik taşıdığını görmek gerekir.
9.

Hangisi sağlık iletişiminin hedeflerine ilişkin yanlış bir ifadedir?
a. Sağlık hizmetlerinin tanınması
b. Sağlık davranışlarının geliştirilmesi
c. Sağlıkla ilgili olumlu tutumların geliştirilmesi
d. Sağlıkla ilgili doğru bilgilerin yayılması
e. Sağlıkla ilgili endişeler hakkında sessiz kalmak
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10. Sağlık iletişimine ilişkin ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Toplum içinde yaşayan bireylerin sağlığı ile ilgilidir.
b. Bireylerin yaşam kalitelerinin iyileştirilmesi ile ilgilidir.
c. Sağlıkla ilgili olumlu tutumların geliştirilmesini hedefler.
d. Sağlık davranışlarının geliştirilmesini hedefler.
e. Sağlık gelişiminin önemi hakkındaki farkındalığı arttırır.
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3. NEOLİBERAL KÜRESEL DİNAMİKLER ve
SAĞLIK ALANINA ETKİSİ

36

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3. Neoliberal Küresel Dinamikler ve Sağlık Alanına Etkisi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin etkisiyle sağlık alanında yaşanan sorunlara
ilişkin yanlış bir ifadedir?
a. Bulaşıcı hastalıkların güneyden kuzeye yayılması
b. Bulaşıcı hastalıkların doğudan batıya yayılması
c. Bulaşıcı olmayan hastalıkların kuzeyden güneye yayılması
d. Bulaşıcı olmayan hastalıkların doğudan batıya yayılması
e. Bulaşıcı olmayan hastalıkların batıdan doğuya yayılması
2. Aşağıdakilerden hangisi sağlık alanında sorunlar yaşanmasına neden olan küresel
dinamikler arasında yer almaktadır?
1. Ekonomide küreselleşme ve eşitsizlikler
2. Çevrenin kirlenmesi
3. İlaç endüstrisinin küreselleşmesi
4. Tıp teknolojisindeki ve tıp bilgilerindeki küresel gelişmeler
a. Yalnızca 1
b. Yalnızca 2
c. Yalnızca 1 ve 2
d. Yalnızca 1, 2 ve 3
e. 1, 2, 3 ve 4
Yanıtlar:
1. D
2. E
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Neoliberal
Dinamikler
ve
Alanına Etkisi

Kazanım

Küresel Ekonomik, politik ve kültürel bir süreç
Sağlık olarak her dönemde yaşanmakta olan
küreselleşmenin, günümüzde neoliberal
politikalar eşliğinde giderek artan bir
hızla yol aldığının ve bunun sonucu
olarak olumlu ve olumsuz yönlerinin çok
şiddetli
bir
biçimde
yaşanmakta
olduğunun ve bu türde bir ilerlemenin
yol açtığı olumsuzların kaçınılmaz
olarak sağlık alanında da aşılması çok
güç sorunlar ürettiğinin öğrenilmesi

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Canlı derslerin takip
edilmesi, küreselleşmeye
ve ekonomipolitiğe ilişkin
kaynakçaların incelenmesi

39

Anahtar Kavramlar


Neoliberal politikalar



Küreselleşme



Endüstriyel küreselleşme
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Giriş
Sağlıklı olmak; farklı tüm yaşantı alanlarımızın bir bütün olarak sağlıklı bir biçimde
işler olması, daha açık bir ifadeyle ruhsal, bedensel/fiziksel ve sosyal yaşantılarımızın
birarada sağlıklı olması durumudur. Önceki derste sağlık alanını etkileyen makro nitelikteki
sorunlara dikkat çektik. Bu derste ise içinde bulunduğumuz çağa özgü küresel dinamikler
eşliğinde sağlık alanının nasıl etkilendiği ele alınacaktır. Herşeyden önce sağlık iletişimi
yoluyla sağlık alanındaki sorunların bazıları üzerinde etkinlik sağlanabilir ve bu belirli
sorunların nasıl çözüme kavuşturulabileceği de gene bu sorunların nitelikleriyle ilgilidir.
Sağlık alanındaki bu tür sorunlara çözüm bulmak üzere sağlık iletişimi modelleri, kuramları
ve eylemleri geliştirilirken bu hususların dolayısıyla sağlık alanında aşılması güç yönlerin göz
önünde bulundurulması önemlidir. Önceki ders ile bu dersin kapsamında bu noktaların işaret
edilmesi amaçlanmıştır.
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3. Neoliberal Küresel Dinamikler ve Sağlık Alanına Etkisi
Küreselleşmenin sağlık alanı üzerindeki etkilerine ilişkin bu ders kapsamında verilen
bilgiler, T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 13-14 Kasım
2008 Ankara’da düzenlemiş olduğu “Kronik Hastalıklar Risk Faktörleri Sağlığın Teşviki ve
Geliştirilmesi Sempozyumu”nda Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Osman Erol Hayran tarafından sunulan “Küreselleşme, Yoksulluk ve Sağlık” adlı
bildiriden aktarılmıştır.
1. Ekonomide Küreselleşme ve Eşitsizlikler
“Son yıllarda Uluslararası Para Fonu (İMF) ve Dünya Bankası (DB) önerilerine uygun
olarak, özellikle gelişmekte olan ülke ekonomilerinde izlenen liberalleşme politikaları
sonucunda, uluslararası ticaret konusundaki engeller azalmış, sermayenin sınırlar ötesi
hareketliliği hız kazanmıştır.” (Hayran, 2008: 69).
“Neoliberal ekonomi politikalarının temelinde yatan mantığa göre ekonomideki
sorunların, enflasyonun, verimsizliğin başlıca nedeni devletin aşırı müdahaleciliğidir ve
verimlilik ile büyümenin gerçekleşmesi için ekonomide pazar mekanizmasının “görünmez
eli” hakim kılınmalıdır (Smith, 1999). Bu mantık, özelleştirme, devletin küçülmesi, yabancı
sermayenin öneminin artması sonucunu doğurmaktadır. Nitekim gelişmekte olan diğer
ülkelerde olduğu gibi bizim ülkemizde de son yıllarda yoğun bir özelleştirme, devletin
küçültülmesi ve yabancı sermayeyi davet çabaları sürmektedir.” (Hayran, 2008: 70).
“Devletin sağlık hizmetlerindeki rolünün azalması, koruyucu hizmetlerin sahipsiz
kalmasına, özel sektöre bırakılan tedavi edici hizmetlerin bedelinin artması sonucuna yol
açmakta, bundan da en çok toplumun yoksul kesimleri zarar görmektedir. Üstelik
ekonomideki küreselleşme nedeniyle işsizliğin, dolayısıyla yoksulluğun artması da söz
konusudur. Zaten her türlü sağlık sorunu açısından risk altında olan yoksullar, ülkedeki
zenginlerin uluslararası kalitede hizmete ulaşması uğruna daha da sağlıksız olma riski ile karşı
karşıyadır. Öte yandan çok uluslu ilaç şirketleri ile tüm ülkelerde egemen olan bazı tıbbı
uygulamalar, sağlığın popüler ve folklorik sektörünü ortadan kaldırmakta, yerine yeni bir
seçenek de sunmamaktadır.” (Hayran, 2008: 70).
“Küreselleşme ile zengin-yoksul arasındaki fark hızla açılmakta uçuruma
dönüşmektedir.” (Hayran, 2008: 70). “Bu dengesizlik zengin ve yoksul ülkeler arasında
olduğu gibi aynı ülkenin zengin ve yoksul kesimleri arasında da söz konusudur.” (Hayran,
2008: 70).
“Son yıllarda bireysel risk faktörlerinden bağımsız olarak en zengin kesim ile en
yoksul kesim arasındaki ekonomik farkın önemli bir toplum sağlığı göstergesi olarak
kullanılıp kullanılamayacağı tartışılmaktadır. Gelir dağılımındaki dengesizliklerin sağlık
düzeyine olumsuz etkileri olduğu görüşü yaygın şekilde kabul gören bir görüş olmasına
rağmen (Berzchuska, 2002), bu görüşü bilimsel açıdan yeterli bulmayan, gelir düzeyinden çok
eğitim düzeyinin etkili olduğunu savunan görüşler de vardır (Mackenbach, 2002).” (Hayran,
2008: 71).
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2. Bulaşıcı Hastalıklar: Güneyden Kuzeye, Doğudan Batıya Yayılan Tehlike
3. Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar: Kuzeyden Güneye, Batıdan Doğuya Yayılan
Tehlike
“Küreselleşme ile birlikte yaygınlaşan Batılı yaşam şekli, beslenme biçimi, alkolsigara ve uyuşturucu kullanımı, beslenme ve endokrin sistemi bozukluklarına, depresyon
başta olmak üzere bazı nöropsikiyatrik hastalıklara, diabete ve siddete bağlı yaralanma ve
ölümlerde artışa neden olmaktadır.” (Hayran, 2008: 72).
“Örneğin, küresel endüstri için tipik bir örnek olan tütün endüstrisinin yıllık cirosu 400
milyar ABD doları olup tüm ülkeleri ekonomik açıdan etkileyecek güçte ve denetimi çok
uluslu birkaç şirketin elindedir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada en az bir milyar
kişi sigara içmektedir ve bunların da en az yarısı bu alışkanlığı yüzünden ölecektir. Halen
yılda 3.5 milyon ölümden sorumlu tutulan sigaranın 2030 yılında 10 milyon ölüme neden
olacağı tahmin edilmektedir (WHO, 1998).” (Hayran, 2008: 72).
“Otuz yedi ülkeyi kapsayan bir araştırmanın sonuçlarına göre sigaranın bu ülkelerde
neden olduğu ölümler, uluslararası terörizmin neden olduğu ölümlerin 5700 katıdır.” (Hayran,
2008: 72). “Sigara karşıtı kampanyalara ve yasal düzenlemelere rağmen bu küresel salgın
sürmekte, hedef gruplara ulaşmak için çeşitli küresel faaliyetler reklam aracı olarak
kullanılmaktadır. Bu salgın az gelişmiş ülkeler ile toplumların yoksul kesimlerinde daha hızla
yayılmakta, zaten sağlıkları risk altında olan yoksulları daha çok tehdit etmektedir.” (Hayran,
2008: 72).
“Atıştırma (fast-food) şeklindeki yeme biçiminin yaygınlaşması, yağdan ve şekerden
zengin, bol katkı maddeli yiyecek maddeleri tüketiminin artması ve insanların evlerinde
yüzlerce TV kanalı karşısında hareketsiz bir hayata alışması sonucunda, başta kalp-damar
hastalıkları ve diyabet açısından önemli bir risk faktörü olan obesite hızla artmaktadır.”
(Hayran, 2008: 72).
“Bulaşıcı olmayan hastalıklar halen gelişmiş ülkelerdeki ölümlerin %60’ı, gelişmekte
olan ülkelerdeki ölümlerin ise %30’undan sorumlu olup, özellikle gelişmekte olan ülkelerde
hızlı bir artış söz konusudur (Lee, 2001).” (Hayran, 2008: 73).
4. Çevrenin Kirlenmesi
“Ekonomik küreselleşmenin en önemli sonuçlarından birisi tüketimin artmasıdır.
Tüketimin teşvik edilmesi ile birlikte doğal kaynaklar hızla azalmakta, atıkların saklanması ve
yok edilmesi önemli bir sorun haline gelmektedir.” (Hayran, 2008: 73).
“İnsanlar son 30 yılda doğal hayatın %33’ünü tahrip etmişlerdir. Bu süre içerisinde
tatlı sulardaki canlı türlerinde %50, tuzlu sulardaki canlı türlerinde %35, ormanlık alanlardaki
canlı türlerinde %12 kayıp oluşmuştur (World Wildlife Fund, 2000). Klorlu fluoro
karbonların denetimsiz kullanımı nedeniyle ozon tabakası incelmiştir. Buna bağlı olarak
özellikle kentsel kesimlerde akciğer enfeksiyonlarının, cilt kanserleri ve kataraktın artması söz
konusudur.” (Hayran, 2008: 73).
43

“Atmosfere yayılan gazlar ve kirlilik nedeniyle önümüzdeki yüzyılda küresel
Atmosfere yayılan gazlar ve kirlilik nedeniyle önümüzdeki yüzyılda küresel sıcaklıkta 1-3
derecelik artış beklenmektedir (McMichael, 1995). Bunun sonucunda iklimin değişmesi, başta
sıtma olmak üzere bazı tropikal hastalıkların daha geniş coğrafi alanlara yayılması söz konusu
olacaktır. Nehirlere ve su havzalarına kontrolsüzce atılan toksik maddeler nedeniyle temiz su
kaynaklarının azalıyor olması, bulaşıcı hastalıkları tehdit haline getiren bir başka küresel
çevre sağlığı sorunudur.” (Hayran, 2008: 73).
5. Besin ve Su Güvenliği
“Bir yandan bilimsel ve teknolojik gelişmeler, diğer yandan uluslararası ticaretin
serbestleşmesi ve yaygınlaşmasına bağlı olarak besin çeşitliliği ve her türlü besine ulaşabilme
olanağı artmıştır. Artık mevsim ne olursa olsun her türlü sebze ve meyveyi pazarda her an
bulmak mümkündür. Dünyanın herhangi bir yerinde üretilen besin maddelerini en taze haliyle
dev süpermarketlerde bulmak kolaylaşmıştır. Serbest ticaret ve besin endüstrisinin
küreselleşmesi bir yandan besin çeşitliliğini arttırırken bir yandan da ülkelerin birbirine
bağımlılığını pekiştirmekte, kendi kendine yetebilme yeteneğini geri plana itmektedir.”
(Hayran, 2008: 73-74).
“Daha az araziden daha fazla tarım ürünü elde etmek, elde edilen ürünü bozulmadan,
en iyi koşullarda tüketiciye ulaştırmak, ihtiyaç fazlası ürünü işleyerek değerlendirmek, uygun
koşullarda saklamak amacıyla geliştirilen ve toplum beslenmesi açısından yararlı olan yeni
yöntemler, yeni besin güvenliği sorunlarına neden olmaktadır. Besinlere üretim aşamasında
karışan pestisitler, sentetik gübreler, besinlerin bozulmalarını önleyici, kıvamlarını arttırıcı,
koku ve renk verici çeşitli kimyasal maddeler, genetik yapısı ile oynanmış besinler, etkili bir
denetim olmadığı takdirde insan sağlığını ciddi biçimde tehdit eder hale gelmiştir. Öte yandan
dünyanın gelişmiş bölgelerindeki insanlar bu tür besin güvenliği sorunlarını tartışırken, Sahra
Altı Afrika gibi dünyanın adeta unutulmuş olan başka yerlerindeki insanların da açlıktan
ölüyor olması küreselleşmenin en önemli çelişkilerinden biridir.” (Hayran, 2008: 74).
“İnsan hayatı ve sağlığı için vazgeçilmez temel madde olan suyun yeterliliği ve
güvenliği giderek daha fazla tartışılan konulardan biridir. Neoliberal ekonomik politikalar
suların özelleşmesini, rekabet sayesinde daha ucuz ve daha kaliteli suya ulaşma imkanlarının
artacağını öngörmekle birlikte, su güvenliği konusunun serbest piyasa koşullarına terk
edilemeyecek kadar hayati önem taşıdığı da vurgulanmaktadır (Gleick, 2002). Öte yandan,
küresel ilişkilerin ve ticaretin artması, “suların sanal ticareti” kavramını ortaya çıkarmıştır. Bir
besin maddesinin tüketime hazır hale getirilene kadar değişik aşamalarda neden olduğu su
tüketimi, şeklinde özetlenebilecek olan bu kavram giderek önem kazanmaktadır. Ülkeler
arasındaki tarım ve hayvancılık alanında yapılan ticaretin kapsadığı “sanal su ticareti”nin
boyutunun yılda 1400 milyar metreküpün üzerinde olduğu ifade edilmektedir (Hoekstra,
2004). Hızlı nüfus artışı, çevre sorunlarının fazlalığı dikkate alındığında suyun yakın bir
gelecekte önemli bir stratejik madde haline geleceği sanılmaktadır.” (Hayran, 2008: 74).
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6. İlaç Endüstrisinin Küreselleşmesi
“Neredeyse tamamen gelişmiş ülkelerin tekelinde olan ilaç endüstrisi araştırmageliştirme faaliyetleri için büyük yatırımların yapıldığı bir endüstridir. Bunun doğal sonucu
olarak yeni geliştirilen ilaçlar konusunda patent hakkının sıkı denetimi gündeme gelmektedir.
Uluslar arası patent haklarını koruyan yasalara göre yeni geliştirilen bir ilacın üretim hakkı 20
yıl süre ile patent sahibine ait olmakta ve bu süre boyunca tekel konumuna gelmesine olanak
tanımaktadır. Bu durum, ekonomilerinin ve yerli ilaç endüstrilerinin güçsüzlüğü nedeniyle
zaten araştırma-geliştirme çalışması yapamayan yoksul ülkelerin ilaç konusunda zenginlere
daha çok bağımlı hale gelmesine neden olmaktadır.” (Hayran, 2008: 74).
“İlaç endüstrisindeki gelişmeler ve küreselleşme gelişmiş ülke insanlarına daha etkin
ve daha güvenilir yeni ilaçları sunarken, yoksul ülke insanlarının yetersiz kaynakları
nedeniyle temel ilaçlardan mahrum kalması söz konusudur.” (Hayran, 2008: 74-75). “Temel
ilaçların sağlanması konusunda uluslararası gönüllü kuruluşlar ile bazı ilaç firmaları
tarafından yoksul ülkelere düzenli yardımlar yapılmaktadır. Ancak bunun sonsuza kadar
süreceğini söylemek de pek gerçekçi değildir.” (Hayran, 2008: 75).
7. Silahlı Çatışmalar, Şiddet
“Küreselleşmenin en belirgin sonuçlarından birisi “ulus devlet” kavramının ortadan
kalkıyor olmasıdır. Bu durum yerel etnik gruplar arasında milliyetçilik hareketlerinin artışı ile
paralel gitmektedir. Başka bir deyişle bir yandan coğrafi ve politik sınırlar ortadan kalkarken,
bir yandan da yerel etnik grupların kimlik arayışı ve bağımsızlık talepleri gündeme
gelmektedir. Bunun doğal sonucu olarak son yıllarda Balkanlar, Kafkaslar ve Ortadoğu başta
olmak üzere çok sayıda silahlı çatışma yaşanmıştır ve yaşanmaktadır.” (Hayran, 2008: 75).
“Diğer yandan “terör” ve terörle mücadele şekil değiştirmektedir. Özellikle New
York’taki ikiz kuleler saldırısından sonra Afganistan ve Irak’a yapılan müdahaleler ve çeşitli
ülkelerde ortaya çıkan bombalama eylemleri adeta yeni bir savaş türünü başlatmıştır. Yeni
savaşın teröristleri, başta bilgi ve iletişim teknolojileri olmak üzere, küreselleşmenin
araçlarından sonuna kadar yararlanmakta, hangi ülkeye ait olduğu bile belli olmayan yeni
küresel terör örgütleri dünyanın her yerinde terör estirilebileceğinin örneklerini
sergilemektedir. Buna tepki gösteren ya da bunu fırsat bilen çeşitli devletler ise, güç alanlarını
genişletmek için başka ülkeleri işgal edebilmekte, her türlü insan hak ve özgürlüklerini bir
çırpıda askıya alabilmektedir.” (Hayran, 2008: 75).
“Halen milyonlarca insan savaş ve silahlı çatışmalar nedeniyle göçmen konumundadır.
Bunların sağlık sorunları yerleşik insanlara kıyasla çok daha büyük boyutlarda olup, bu
gidişle artmaya da devam edecektir.” (Hayran, 2008: 75).
8. Tıp Teknolojisinde ve Tıp Bilgilerinde Gelişmeler
“Bilgi teknolojilerinin, internetin tıpta kullanımının artması ile birlikte, gerek
profesyonellerin, gerekse sıradan insanların sağlıkla ilgili yeni bilgilere ve hizmetlere
ulaşması kolaylaşmıştır. Bu durumun olumlu ve olumsuz bir dizi sonuca yol açması söz
konusudur. Teletıp ve robotik tıp uygulamaları gibi gelişmeler ile gelişmemiş bir bölgeye en
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gelişmiş bilgi ve uygulamaları ulaştırmak olanaklı hale gelmiş, uzaktan eğitim ve
konsultasyon giderek daha yoğun bir şekilde kullanılmaya başlamıştır.” (Hayran, 2008: 75).
“İnternet sayesinde kendi kendine bakım, evde bakım uygulamalarının artması söz
konusudur. Ancak, gene internet sayesinde, şarlatanlık kabul edilen tıp dışı uygulamaların
yaygınlaşması, yasadışı denetimsiz ilaç satışlarının artması da mümkün hale gelmektedir. Batı
tıbbı uygulamalarının yaygınlaşması zaman içerisinde geleneksel uygulamaları ortadan
kaldırarak toplumların sağlık kültürünü önemli ölçüde değiştirmektedir. Olumlu gibi görünen
bu sonuç, özellikle az gelişmiş bölge ve toplumlarda geleneksel uygulamaların yerine,
ulaşılabilir ve etkin bir sağlık hizmetinin konulmaması halinde, yoksulların hastalık
karşısındaki çaresizliklerini bir kat daha arttıracaktır.” (Hayran, 2008: 76).
“Genetik teknolojilerdeki hızlı gelişmeler sayesinde insanlık lehine çok önemli bazı
yararlar sağlanmış gibi görünse de, elde edilen bu küresel gelişmeden gelişmiş ülkeler ile
toplumların zengin kesimlerinin daha fazla yararlandığı ve eşitsizliklerin artmakta olduğu
ortadadır. Bazı hastalıklara ilişkin olarak elde edilen genetik bilgilerin patentinin alınması ve
çok uluslu şirketlerin denetimine geçmesi bunun tipik bir göstergesidir.” (Hayran, 2008: 76).
“Tıp teknolojisinde ve bilgideki tüm bu küresel gelişmeler birlikte ele alındığında, bir
yandan bilgiye ve teknolojiye ulaşmak kolaylaşırken bir yandan da bilgi ve sağlık
teknolojisinin hiçbir dönemde olmadığı kadar tekelleşmekte olduğu sonucu ortaya
çıkmaktadır. Ve tüm bu değişimler bilginin ve teknolojinin kullanımı konusunda yeni
düzenlemeleri zorunlu kılmaktadır.” (Hayran, 2008: 76).
9. Sağlık Politikalarının ve Hizmetlerinin Küreselleşmesi
“Neoliberal ekonomik politikalara uygun olarak devletin sağlık hizmetleri
sunumundaki rolü giderek azalmakta, hizmet sunumu ve finansmanından ziyade düzenleyici
rolü ün plana çıkmaktadır. Sağlık alanında kamu-özel sektör işbirliği hızla gelişmekte, pek
çok sağlık hizmeti tamamen özel sektöre ve piyasa dinamiklerine bırakılmaktadır. Halk
sağlığı alanında uluslar arası düzenlemeler yapılırken artık Dünya Bankası, IMF ve Dünya
Ticaret Örgütü’nün, Dünya Sağlık Örgütü’nden daha belirleyici olduğu dikkati çekmektedir
(Fidler, 2002). Gelişmiş ülkelerde demografik yapının değişerek yaşlı nüfusun artması, hasta
beklentilerinin değişmesi, yeni tıp teknolojilerinin kullanıma girmesi gibi nedenlerle sağlık
sektörü sürekli büyümekte ve sağlık harcamaları hızla artmaktadır. İnsan hareketliliğinin
artması ile birlikte, bireylere sağlanan sağlık güvencesi ve sunulacak sağlık hizmetinin
dünyanın her yerinde geçerli olması gündeme gelmektedir. Hizmetlerde verimlilik, kalite ve
rekabeti hedef alan yeni tür sağlık hizmetlerinde, devletin yerini özel sektör kuruluşları ile
sigorta şirketlerinin aldığı görülmektedir.” (Hayran, 2008: 76).
“Tüm dünyada doğumda yaşam beklentisinin ortalama olarak artıyor olması, eskiden
tedavi edilemeyen bazı hastalıkların tedavi edilebilir hale gelmesi küreselleşme sürecinde
gözlenen bazı olumlu gelişmelerdir. Ancak, dünya nüfusunun büyük bir kısmı hala açlıkla ve
yetersiz beslenme sorunlarıyla boğuşmakta, temel sağlık hizmetleri ile önlenebilecek bulaşıcı
hastalıklardan dolayı pisi pisine ölmektedir. Tüm ülkelerin sağlık piyasasında yavaş yavaş
devletin yerini alan özel kuruluşlar ve sigorta şirketleri, insanların ihtiyaçlarına göre değil,
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ödedikleri primlere ve harcadıkları paraya göre hizmet verdiğinden sağlık alanında
eşitsizlikler hızla artmaktadır.” (Hayran, 2008: 76-77).
10. Toplumsal ve Kültürel Değişimler
"Uluslararası sermaye ve küresel yatırımlar ucuz işgücü aramaktadır. Bu nedenle de,
gelişmiş ülkeler, özellikle yoğun emek gerektiren üretim işleri için az gelişmiş ülkeleri tercih
etmektedirler. Buralara yapılan yatırımlar kırdan kente göçü hızlandırmakta, mega-kentler
ortaya çıkmaktadır. Genellikle altyapı hizmetlerinin yetersiz olduğu mega-kentlerde fiziksel
çevrenin kirliliğinden kaynaklanan her türlü sağlık riskinin yanı sıra, kültürel kirlenme de söz
konusu olmaktadır. Köyden kente gelen kişi geleneksel aile yapısını ve toplumsal değerlerini
terketmekte, ancak bu değerlerin yerine yenilerini kısa sürede koyamadığından yozlaşma ve
yalnızlıkla başbaşa kalmaktadır.” (Hayran, 2008: 77).
“Ülkemizdeki büyük kentlerin varoşlarında ortaya çıkan arabesk kültür ile tinerci
gençler sorunu bu değişimin tipik örnekleridir. Bu yozlaşma, gençlerin çocuk denecek yaşta
uyuşturucu ve madde bağımlılığına, seks ticaretine yönelmesine neden olmaktadır. Tüm
bunların doğal sonucu olarak ta, bir yandan olumsuz konut ve beslenme koşullarından
kaynaklanan bulaşıcı hastalıklar, bir yandan da alkol-madde bağımlılığı, ruhsal sorunlar ve
cinsel temasla bulaşan hastalıklarda artış olması kaçınılmazdır ve öyle olmaktadır.” (Hayran,
2008: 77).
“Küreselleşmenin, toplumlar içindeki bu etkilerinin yanı sıra toplumlar ve kültürler
arası etkileri de söz konusudur. Savaşlar ve ekonomik nedenlerle kendi ülkesi dışında
“göçmen” olarak yaşamak zorunda olan çok sayıda insana ek olarak, her gün yüz binlerce
insan ülke sınırlarını geçerek seyahat etmektedir. Ağırlıklı olarak turizm, eğitim, ticaret ve
kültürel amaçlı olan bu hareketlilik, bir yandan bulaşıcı hastalıkların yayılımını
kolaylaştırırken bir yandan da kültürel alış verişi, sosyal etkileşimi ve toplumsal değişimi
hızlandırmaktadır. Hareketlilikten uzak olan, evinde oturanların bile sayısız TV kanalı ile
kültürel açıdan oturdukları yerde kanalize edilmeleri olanaklı hale gelmiştir.” (Hayran, 2008:
77).
Sonuç olarak;
“Küreselleşme, sağlık alanında yeni riskler ve fırsatlar getirmektedir. Toplumsal
hayatın her alanına olan olumsuz etkileri nedeniyle küreselleşme karşıtı gruplar olduğu gibi,
olumlu ve kaçınılmaz sonuçları nedeniyle küreselleşmenin savunucusu kesimler de
bulunmaktadır.” (Hayran, 2008: 77).
“Küreselleşme karşıtlarına göre bu kavram, modası geçmiş olan sömürgecilik ve
emperyalist kavramların yerine kullanılan bir kavramdır ve en kısa tanımı ile “dünyanın koka
kolanizasyonu”dur (Loeb, 1997). Küreselleşme sayesinde sanayileşmiş ülkeler ve uluslar arası
sermaye bir yandan yeni sömürü düzenini kurarken bir yandan da mal ve insan hareketleri ile,
başta bulaşıcı hastalıklar olmak üzere, toksik atıklar, her türlü çevresel risklerin (küresel
ısınma, ozon tabakasının delinmesi gibi), tütün ve uyuşturucu kullanımı gibi sağlığı olumsuz
yönde etkileyen zararlı etkenlerin sınırlar ötesi yayılımına hız kazandırmakta, sağlık alanında
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eşitsizliklerin artmasına ve keskinleşmesine neden olmaktadır. Daha önceleri az gelişmiş
güney ve doğu ülkelerinin öncelikli sorunları sayılan bulaşıcı hastalıklar artık kuzey ve batı
için de tehdit oluşturmakta, kronik hastalıklar ve çevre sorunları ise tam tersine bir yayılım
izlemektedir.” (Hayran, 2008: 77-78).
“Küreselleşmeyi savunanlara göre bu olgu kaçınılmaz olup, küreselleşmeyi
savunanlara göre bu olgu kaçınılmaz olup, Margaret Thatcher’in deyişi ile “başka alternatif
yok”tur. Özellikle serbest piyasa kavramının ortaya çıkışı ve uluslar arası ticaretin
serbestleşmesi ekonomide hızlı değişimlere yol açmıştır. Dünya Ticaret Örgütü’nün verilerine
göre 1950 ile 1997 yılları arasında uluslar arası ticaret 14 kat artmıştır (WTO, 2003). Üstelik,
sadece mal ve ürünlerin değil, hizmetlerin ticareti de yaygınlaşmıştır. Malların, sermayenin ve
hizmetlerin sınır tanımadan hızlı dolaşımı, bundan yararlanmak isteyen toplumlara yeni
olanaklar sunmaktadır. Bilgi teknolojilerindeki akıl almaz gelişmeler sonucu, bilgi alışverişi,
teknoloji transferi, rekabet gibi nedenlerle sağlık alanında olumlu gelişmeler
kaydedilmektedir. Günümüzde bilgi, tarihin hiç bir döneminde olmadığı kadar kolay ulaşılır
ve paylaşılır hale gelmiştir. Uluslararası baskı ve dağıtım yapan kitap evleri, uzaktan eğitim
veren kurumlar, sanal üniversiteler, elektronik kütüphaneler, internetteki arama motorları, cep
telefonları sayesinde eğitim ve bilgi hızla küreselleşmektedir.” (Hayran, 2008: 78).
“Önemli olan bu değişimleri zamanında fark edip, sağlayabileceği avantajlardan
yeterince yararlanabilmektir. Önlem alınmadığı takdirde, devletin sağlık hizmetlerinden elini
çekmeye başlaması ile, pek çok ülkede sağlık hizmetlerinden yararlanma konusunda zaten
sıkıntısı olan yoksul kesimlerin özelleştirilen sağlık hizmetlerinden daha az yararlanması,
işsizlik ve yoksulluğun artışına paralel olarak yaşam koşullarının bozulması ve tüm bunların
sonucu olarak çeşitli sağlık sorunlarında artış olması kaçınılmazdır. Öte yandan, sahneden
çekilmekte olan devletin yerini, hızla gelişen gönüllü kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin
almaya başlaması ve örneğin, çevre konusunda duyarlı sivil toplum örgütlerinin çıkışları
sayesinde çevresel risklerin daha kontrol edilebilir hale gelmiş olması ya da AIDS eylemcisi
grupların baskısı ile ilaç fiyatlarında indirimin sağlanmış olması, umut verici gelişmelerdir.”
(Hayran, 2008: 78).
“İnsanlar arası eşitsizliklerin her zaman çatışma ve savaşlar ile sonuçlandığı, her
olgunun kendi karşıtını doğurması nedeniyle küreselleşmenin de zaman içerisinde kendi
karşıtını doğuracağı ve küreselleşme ne kadar “kaçınılmaz” ise, tüm diğer gelişim ile
değişimlerin de o derece “kaçınılmaz” olduğu ortadadır.” (Hayran, 2008: 78).
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Ekonomik, politik ve kültürel bir süreç olarak her dönemde yaşanmakta olan
küreselleşmenin, günümüzde neoliberal politikalar eşliğinde giderek artan bir hızla yol
aldığını ve ekonomide, bulaşıcı olan ve olmayan hastalıklarda, çevrede, besin ve su
güvenliğinde, ilaç endüstrisinde, siyasal yaşamda, tıp teknolojisinde ve bilgilerinde, sağlık
politikalarında ve hizmetlerinde, toplumsal ve kültürel yaşamda olumlu ve olumsuz ama
şiddetli etkileri olduğunu ve sağlık alanının bu olumsuzluklardan çok yoğun biçimde
etkilendiğini öğrendik.

49

Kaynakça
http://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/t13.pdf, 2014:
Hayran, Osman Erol: “Küreselleşme, Yoksulluk ve Sağlık”, Kronik Hastalıklar Risk
Faktörleri Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Sempozyumu, T.C. Sağlık Bakanlığı Temel
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 13-14 Kasım 2008, s.69-80.

50

Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi sağlık alanınında sorunlar yaşanmasına neden olan küresel
dinamikler arasında yer almaktadır?
1. Ekonomide küreselleşme ve eşitsizlikler
2. Güneyden Kuzeye, Doğudan Batıya doğru yayılan bulaşıcı hastalıklar
3. Kuzeyden Güneye, Batıdan Doğuya doğru yayılan bulaşıcı olmayan hastalıklar
a. Yalnızca 1
b. Yalnızca 1 ve 2
c. Yalnızca 2 ve 3
d. Yalnızca 1 ve 3
e. 1, 2 ve 3
2. Aşağıdakilerden hangisi neoliberal politikalara bağlı olarak sağlık hizmetlerinde
meydana gelen değişimlerden değildir?
a. Devletin sağlık hizmetlerindeki rolü azaltılmıştır.
b. Sağlık hizmetlerinde koruyucu hizmetler ön plana alınmıştır.
c. Sağlık hizmetlerinde tedavi edici hizmetler ön plana alınmıştır.
d. Çok uluslu ilaç şirketleri ile tüm ülkelerde egemen olan bazı tıbbi uygulamalar
ortaya çıkartılmıştır.
e. Sağlığın popüler ve folklorik sektörü ortadan kaldırılmıştır.
3. Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme ile birlikte yaygınlaşan ve sağlık üzerinde
olumsuz etkisi bulunan alışkanlıklardan değildir?
a. Yağdan ve şekerden zengin, bol katkı maddeli yiyecek maddeleri tüketimi
b. Atıştırma (fast food) şeklindeki yeme biçimi
c. Alkol-sigara kullanımı
d. Uyuşturucu kullanımı
e. Sebze ve meyve ağırlıklı yeme biçimi
4. Aşağıdakilerden hangisi besin endüstrisinin küreselleşmesi sonucunda sağlık alanında
yeni besin güvenliği sorunlarına yol açan maddelerden değildir?
a. Doğal gübreler
b. Besinlere üretim aşamasında karışan pestisitler
c. Sentetik gübreler
d. Besinlerin bozulmalarını önleyici, kıvamlarını arttırıcı, koku ve renk verici çeşitli
kimyasal maddeler
e. Genetik yapısı ile oynanmış besinler
5. Aşağıdakilerden hangisi sağlık alanında ilaç endüstrisinin küreselleşmesiyle ilişkili
olumsuz bir durum değildir?
a. Ekonomilerinin ve yerli ilaç endüstrilerinin güçsüzlüğü nedeniyle yoksul ülkelerin
araştırma-geliştirme çalışmaları yapamamaları
b. Yoksul ülkelerin ilaç konusunda zenginlere daha çok bağımlı hale gelmeleri
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c. Uluslararası gönüllü kuruluşların temel ilaçların sağlanması konusunda
yoksul ülkelere düzenli yardımlar yapmaları
d. Uluslararası gönüllü kuruluşların yoksul ülkelere yaptıkları düzenli yardımların
onların sağlık sorunlarını gidermede yeterli olmaması
e. Bazı ilaç firmalarının yoksul ülkelere yaptıkları düzenli yardımların onların sağlık
sorunlarını gidermede yeterli olmaması
6. Sağlık politikalarının ve hizmetlerinin küreselleşmesi ile ilgili ifadelerden hangisi
yanlıştır?
a. Devletin sağlık hizmetleri sunumundaki rolü giderek azaltılmaktadır.
b. Devlet sağlık hizmetleri sunumundan ve finansmanından ziyade düzenleyici rolü
ile ön plana çıkartılmaktadır.
c. a ve b
d. Pek çok sağlık hizmeti tamamen özel sektöre ve piyasa dinamiklerine
bırakılmaktadır.
e. Devletin sağlık hizmetleri sunumu ön plana, sağlık hizmetlerini düzenleyici
rolü arka plana alınmaktadır.
7. Aşağıdakilerden hangisi doğal kaynakların hızla azalmasına neden olan küresel
dinamikler arasında yer almaktadır?
1. Çevrenin kirlenmesi
2. İlaç endüstrisinin küreselleşmesi
3. Silahlı çatışmalar, şiddet
a. Yalnızca 1
b. Yalnızca 1 ve 2
c. Yalnızca 2 ve 3
d. Yalnızca 1 ve 3
e. 1, 2 ve 3
8. Sağlık teknolojisinin günümüzde hiçbir dönemde görülmediği kadar tekelleşmesi
aşağıda verilen küresel dinamiklerden hangisi ile ilişkilidir?
1. İlaç endüstrisinin küreselleşmesi
2. Tıp teknolojisindeki ve tıp bilgilerindeki küresel gelişmeler
3. Ekonomik küreselleşme ve eşitsizlikler
a. Yalnızca 1
b. Yalnızca 1 ve 2
c. Yalnızca 2 ve 3
d. Yalnızca 1 ve 3
e. 1, 2 ve 3
9. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal ve kültürel küreselleşme ile ilişkili olarak sağlık
alanında yaşanan olumsuz durumlar arasında yer almaktadır?
1. Uyuşturucu ve madde bağımlılığı
2. Alkol bağımlılığı
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3. Ruhsal sorunlar
4. Olumsuz konut koşullarından kaynaklanan bulaşıcı hastalıklar
a. Yalnızca 1 ve 2
b. Yalnızca 3
c. Yalnızca 4
d. Yalnızca 1, 2 ve 4
e. 1, 2, 3 ve 4
10. Aşağıdakilerden hangisi neoliberal politikalar gereği ekonomipolitik alandan
çekilmekte olan devletin yerini alan sivil toplum örgütlerinin, sağlık alanına da etkileri
bulunan, çabaları arasında yer almaktadır?
1. Çevresel risklerin kontrolü
2. AIDS eylemcisi grupların baskısı ile ilaç fiyatlarında indirim sağlanması
3. Sağlık hakları alanındaki faaliyetler
a. Yalnızca 1
b. Yalnızca 2
c. Yalnızca 3
d. Yalnızca 1 ve 2
e. 1, 2 ve 3
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4. SAĞLIKTA EŞİTSİZLİK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Sağlıkta Eşitlik ve Sağlıkta Eşitsizlik
4.2. Sağlıkta Eşitliği Değerlendirme Ölçütleri
4.3. Dünya Sağlık Örgütü ve Alma Ata Konferansı:
2000 Yılında Herkes İçin Sağlık
4.4. Yirmibirinci Yüzyılda Herkes İçin Sağlık
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Sağlıkta eşitlik terimi ile anlatılmak istenen hangisi değildir?
a. Herkesin ulaşabilmesi
b. Sağlık düzeyinde farklılıklara yol açan kaçınılabilir unsurları azaltmak ya da
ortadan kaldırmak
c. Sağlık düzeyinde farklılıklara yol açan adaletli olmayan unsurları azaltmak ya
da ortadan kaldırmak
d. Sağlık düzeyinde tüm farklılıkları ortadan kaldırmak
e. Hiç kimsenin tam sağlık gizil gücüne ulaşmada dezavantajlı olmaması
1. Sağlık konusunda hangi ifade doğru değildir?
a. Sağlık hakkı temel bir insan hakkıdır.
b. Sağlık hizmeti hiçbir ayrım gözetmeksizin herkese eşit biçimde sunulmalıdır.
c. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi herkesin kendisi için tıbbi bakım hakkını
tanımakta ancak ancak herkesin kendi ailesi için tıbbi bakım hakkına dair bir
ifade kullanmamaktadır.
d. Sağlıklı bir yaşam, barışı ve güvenliği sağlamanın ön koşullarından biridir.
e. Sağlıklı olmak kalkınma ve gelişme açısından zorunludur.

Yanıtlar:
1. D
2. C
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Sağlıkta
Eşitlik
Sağlıkta Eşitsizlik

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

ve Eşitlik kavramının neleri kapsadığı
ve neleri kapsamadığı dolayısıyla
sağlıkta eşitliğin ve eşitsizliğin ne
anlama geldiğini öğrenmek

Canlı derslerin takip edilmesi,
insan hakları ve sağlık
haklarına ilişkin ulusal ve
uluslararası kaynakların ve
belgelerin incelenmesi

Sağlıkta
Eşitliği Eşitlik terimi tüm farklılıkları
Değerlendirilmesi
gidermek anlamına gelmediğinden,
sağlık alanında sosyal, ekonomik
ve kültürel bağlamda kaçınılabilir
ve giderilebilir olan farklılıkların,
sağlıkta eşitliği değerlendirme
ölçütleri
olarak
alınması
gerektiğini öğrenmek

Canlı derslerin takip edilmesi,
insan hakları ve sağlık
haklarına ilişkin ulusal ve
uluslararası
kaynakların,
kongre vb.nin ve belgelerin
incelenmesi

Dünya Sağlık Örgütü ve
Alma Ata Konferansı:
2000 Yılında Herkes İçin
Sağlık

Dünya Sağlık Örgütü’nün yapısal
niteliği gereği uluslarüstü değil
uluslararası bir örgüt olduğunu ve
temel sağlık hizmetleri konusunda
yapılan Alma Ata Konferansı’nın
kapsam ve içeriğini öğrenmek

Canlı derslerin takip edilmesi,
insan hakları ve sağlık
haklarına ilişkin ulusal ve
uluslararası
kaynakların,
kongre vb.nin ve belgelerin
takip edilmesi

Yirmibirinci
Yüzyılda Temel sağlık hizmetleri konusunda
Herkes İçin Sağlık
yapılan Alma Ata Konferansı’nda
hedef
olarak
saptananların
neoliberal
politikalar
gereği
eşitlikçi
sağlık
politikaları
üretemediği dolayısıyla sağlıkta
eşitlik için yeni yaklaşımlara
ihtiyaç duyulduğunu öğrenmek

Canlı derslerin takip edilmesi,
insan hakları ve sağlık
haklarına ilişkin ulusal ve
uluslararası
kaynakların,
kongre vb.nin ve belgelerin
takip edilmesi
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Anahtar Kavramlar
 Sağlıkta eşitlik ve sağlıkta eşitsizlik
 Dünya Sağlık Örgütü
 Alma Ata Konferansı
 Herkes İçin Sağlık
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Giriş
İletişim süreçleri bir taraftan içinde varolduğu kültürel ortam ile şekillenirken bir
taraftan da gene içinde bulunulan politik yapıyla da etki altına alınacaktır. Sağlık iletişimi için
de bu durum geçerlidir. Ancak sanıldığının aksine farklı kültürel yapılar ve farklı politik
yönelimler dünyanın farklı bölgelerinde sağlık alanında ve sağlık iletişimi konusunda
birbirinden farklı fikir ve uygulamaları ortaya çıkaramamaktadır. Küreselleşmenin tüm
dünyaya dayattığı yeknesaklık bu alanda da kendisini göstermektedir. Bunun doğal sonucu,
küreselleşme ile hız kazanan eşitsizliklerin sağlık alanına ilişkin konularda da kendini
göstermesidir.
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4. 1. Sağlıkta Eşitlik ve Sağlıkta Eşitsizlik
Sağlık iletişimini ister sağlığa ilişkin iletişimin ister iletişimin sağlıklı olması
anlamında kullanalım temelde bir iletişim sürecine gönderme yapmaktayız. Bildiğimiz gibi
iletişim sürecinin gerçekleştirildiği ortam ya da medya belirli bir kültürel alandır. “Kültür
kavramının kapsamında bulunan nesnel toplumsal olgular ve ilişkiler, tarihsel oluş koşulları
ve olağan toplumsal hayatın dokusunda tuttukları, neredeyse “doğal” yer bakımından, kolayca
politik yönlendirmelerden etkilenmeyecek bir kalıcılığa ve sağlamlığa sahip olarak kabul
edilirler. Bir ulus içinde, çoğu kez birbiriyle çatışan çelişik alışkanlıkların, inançların,
değerlerin, umutların var olabileceğini biliyoruz. Bütün bunların etkinliği ve yaygınlığı
ölçüsünde genelleştirilmiş ve kendisine özgü egemen biçimini bularak “kültür” halini almış
olan birlikteliğini, politik bir kararla değiştirmek olanaklı değildir. Ama politikanın kendisine
özgü etkinlik biçiminin, kültürü en az yeni bir içerikle doldurmayı başarabileceği, ona yeni
unsurlar katabileceği de tarihsel deneyim bakımından olanaklı görünüyor.” (Çubukçu, 2006:
4).
Dolayısıyla iletişim süreçleri bir taraftan içinde varolduğu kültürel ortam ile
şekillenirken bir taraftan da gene içinde bulunulan politik yapıyla da etki altına alınacaktır.
Sağlık iletişimi için de bu durum geçerlidir. Ancak beklenildiği gibi farklı kültürel yapılar ve
farklı politik yönelimler dünyanın farklı bölgelerinde sağlık alanında ve sağlık iletişimi
konusunda birbirinden farklı fikir ve uygulamaları ortaya çıkaramamaktadır. Küreselleşmenin
tüm dünyaya dayattığı yeknesaklık bu alanda da kendisini göstermektedir. Bunun doğal
sonucu küreselleşme ile hız kazanan eşitsizliklerin sağlık alanına ilişkin konularda da kendini
göstermesidir.
Bu derse değin esasen sağlıkta eşitsizliğe değindik. Ancak bu derste kavramsal olarak
eşitliğin ne olduğu, eşitsizliğin ne olduğu, farklılığın ne olduğuna ve sağlık alanında bu
kavramlar kullanıldığında ne anlama geleceğine yakından bakalım.
İnandı, “Sağlık Hakkı ve Eşitsizlikler” başlıklı makalesinde sağlık ve eşitsizliğe dair
şu tanımlara yer vermektedir:
“Tanımlanması zor bir sözcük olan eşitlik sözcüğünün çoğu zaman diğer kavramlarla
karıştırıldığı ve herkesçe benzer anlamı olmadığı görülür. Sağlıkta eşitliğin bir tanımı “ideal
olarak herkesi tam sağlık gizil gücüne (potansiyeline) ulaşma fırsatı verilmesi, başka bir
deyişle kaçınılabilir bir nedenle hiç kimsenin bu gizil güce ulaşmada dezavantajlı
olmamasıdır” şeklinde yapılmıştır. Bu tanımdan hareketle sağlıkta eşitliğin amacı sağlık
düzeyinde farklılıkları ortadan kaldırmak değil, sağlık düzeyinde farklılıklara yol açan
kaçınılabilir ve adaletli olmayan faktörleri azaltmak ya da ortadan kaldırmaktır (Whitehead
M; 1990).” (İnandı, 1999: 357).
“DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) benzer biçimde eşitsizliği, “Yalnızca gereksiz ve
kaçınılabilir değil aynı zamanda haksız ve adaletli olmayan farklılıklar” olarak tanımlıyor.
Tartışmalarda karıştırılan konulardan biri farklılıkla eşitsizliğin eşdeğer kabul edilmesidir.
Tanımda da görüldüğü gibi her farklılık bir eşitsizlik değildir. Başka bir anlatımla eşitsizlik;
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haksızlık ve adaletsizlik yönü olan, kaçınılabilir farklılıklar olup farklılıkların bir alt grubudur.
…(Ökem ZG.: 1996), (Whitehead M; 1990: 5).” (İnandı, 1999: 357-358).
“Doğaya, biyolojik sürece ve gönüllü seçime dayalı kararlardan kaynaklanan
farklılıklar eşitsizlik sayılmamalıdır. Şenel’e göre de eşitsizlik varlığın akıllı doğa (noosfer)
düzeyinde gerçekleşir ve eşitsizlik yaratılıştaki farklılık değildir (Şenel, A; 1997: 83-90).
Öngen ise toplumsal eşitsizliklerin belirleyicisinin ekonomik eşitsizlikler olduğunu, ve
eşitsizliklerin sınıflı toplumlarla başladığını ileri sürmektedir (Öngen T.; 1998: 91-92).
Belek’e göre sağlıkta eşitsizlik doğal değil toplumsal nedenlerden kaynaklanan, önlenebilir bu
nedenle de kabul edilemez sağlıkla ilgili farklılıklardır (Belek İ.:1998: 96-104).” (İnandı,
1999: 358).
Eşitlik konusundaki tartışmaların hem etik hem de pragmatik zeminlerde
şekillenmekte olduğunu ifade eden Mills, çoğu toplumda, bireyler ve gruplar arasındaki
büyük ve kaçınılabilir sağlık farklılıklarının etik olarak kabul edilemeyeceği konusunda
giderek artan bir görüş birliği olduğunu da bildirmektedir (Mills, 1999: 145).
“Sağlıkta eşitsizlik konusunun ele alınması, en yukarıdaki en genel sosyoekonomik ve
kültürel etkenlerden başlayıp, sağlık sistem politikalarına kadar uzanan bir hiyerarşik
yaklaşımı gerekli kılar.” (Mills, 1999: 146).
“Eşit biçimde, eşitliği geliştirmek için benimsenen stratejiler, yalnızca spesifik
alanlara yönelen stratejilere göre daha geniş etkiye sahip olabilirler. Basitleştirmek açısından
bu stratejiler üç gruba ayrılabilir: sağlığın belirleyicileri ve eşitlik üzerinde etkide bulunan
makroekonomik politikalar (özellikle de yeniden yatırımcı politikalar), sosyal yatırım
(örneğin eğitime), doğrudan sağlık sistemleriyle ilgili olanlar.” (Mills, 1999: 146).
“Sağlık Hakkı ve Eşitsizlikler” başlıklı makalesinde İnandı, Sağlık Hakkı ve Yasal
Durum alt başlığında konuya ilişkin şunları belirtmektedir:
“Erişilebilir en üst düzeyde sağlık hizmeti insan olmanın getirdiği temel haklardan
biridir ve bu nedenle hiçbir ayrım gözetmeksizin herkese eşit biçimde sunulmalıdır. Sağlıklı
ve insanca bir yaşam, barış ve güvenliğe erişme ve sürdürmenin önkoşullarından biridir. Tüm
insanların sağlıklı olması kalkınma ve gelişme açısından da zorunludur. Sağlığın önemini
vurgulayan bu görüşler Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF’in birçok yayınında dile
getirilmektedir (WHO; 1998), (Grant J.; 1990). İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 25.
maddesi: “Herkesin kendisi ve ailesinin sağlık ve gönenci için beslenme, konut ve tıbbi bakım
hakkı vardır…” diyerek, sağlık hakkını diğer haklarından biri olarak kabul etmiştir.” (İnandı,
1999: 357).
“Aynı bildirgenin 2. maddesi insan hak ve özgürlükleri yönünden hiçbir ayrım
gözetilemeyeceği ile ilişkilidir (ATO;1998: 2-17). Gerek DSÖ gerekse ülkemiz anayasası
sağlık hizmetlerine ulaşma ve kullanmada eşitlik ilkesini benimsemiştir. DSÖ’nün “21.
Yüzyılda Herkes için Sağlık” adlı dökümanında eşitlikle ilgili şu tümceler yer almaktadır:
“Eşitsizliklerin önlenmesi sağlık politikası geliştirme ve uygulama için başlangıç
noktasıdır…. 2000 yılına kadar eşitsizlikler en az % 25 azaltılmalıdır…”. Türkiye
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Cumhuriyeti 1982 Anayasası’nın 56. Maddesi “Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama
hakkına sahiptir….” diyerek sağlık hakkını anayasal olarak benimsemiştir.” (İnandı, 1999:
357).
Bir taraftan sağlık konusunda dünya geneli için alınan ortak kararların aslında yerel
alanlarda yetersiz kalması diğer bir deyişle bölgelerin kültürel ve politik farklılıklarının
yeterince dikkate alınmaması diğer taraftan gene küreselleşmeye bağlı olarak gelir
dağılımlarında artan dengesizliklerle beslenen aynı toplum içindeki sosyoekonomik
farklılıklar sağlık alanında eşitsizlikleri beslemektedir.
Eşitsizliklerin doğurduğu sağlık eşitsizlikleri Hamzaoğlu tarafından, saptanmış bazı
doğrularla örneklendirilmiştir (Hamzaoğlu, 2006: 74):
“Hem merkez hem çevre kapitalist ülkelerde, hem yenidoğanlar hem de erişkinler
arasında ölümlülükte, akut ve kronik infeksiyon ve infeksiyon dışı hastalıklarda ve psikiyatrik
hastalıklarda sosyoekonomik farklılıklar belirgindir”
“Sosyoekonomik statü ile sağlık durumu arasındaki eşitsizlik ilişkisi doğrusal bir
ilişkidir”
“Sosyoekonomik statünün kötüleştiği her aşamada sağlık düzeyi de kötüleşmektedir”
“Sosyoekonomik etkenlerin ancak belli bir eşik değerin üzerinde sağlığı kötüleştirici
etki gösterdiği savı geçersizdir”
“Fakirseniz zaman hızlanır, organlarınız çabuk eskir”
“Rahimde başlayan yoksulluk çocuklukta, gençlikte, yetişkinlikte yani ömür boyu
devam eder”
“İnsanların ait oldukları sosyal sınıfları bedenlerinden okuyabilirsiniz”
Temel sağlık sorunlarından biri olan insanların en temel sağlık hizmetlerine
ulaşabileceği kapıları onlara göstermek, sağlık iletişiminin hedeflerinden biridir.

4.2. Sağlıkta Eşitliğin Değerlendirilmesi
İnandı sağlık ve eşitliğin değerlendirmesi konusunda şunları söylemektedir:
“Sağlık ve eşitliğin değerlendirilmesinde sıklıkla, sağlık düzeyi, sağlık hizmetlerinin
dağılımı, kullanımı ve kişisel sağlık davranışları incelenir (Erengin HK, Dedeoğlu N.; 1998:
105-109). Sağlık düzeyinde eşitliği sağlamak nerede ise olanaksız ve gerçekçi olmayan bir
amaç gibi gözüküyor. Kişilerin gönüllü olarak seçtikleri davranışlardan doğal değişikliklere
kadar sağlığı etkileyen ancak eşitsizlik sayılamayacak etkenler, zorunlu olarak seçtikleri
davranışlardan, sosyal, ekonomik, kültürel ve çevresel davranışlara kadar eşitsizlik
yaratabilecek nedenler vardır. Burada önemli olan sağlıkta farklılıkların eşitsizlikle ilgili olup
olmadığıdır. Kadınlarda göğüs kanseri riskinin erkeklerden fazla olması doğal nedenlerle

62

ilişkili olup kaçınılamaz iken, kız çocukların eğitim durumlarının düşük olması kültürel
nedenlerle ilgili olup kaçınılabilir ve kabul edilemez bir eşitsizliktir.” (İnandı, 1999: 358).
“Sağlık hizmetlerinde eşitlik sağlık düzeyinde eşitliği önemli ölçüde etkileyen
belirleyicilerden biridir. Sağlık hizmetlerinde eşitliğin sağlanmasında önerilerden biri
bölgelerin nüfusuna dayalı olarak kaynakların eşit dağılımıdır. Kaynakların bölgelere göre
dağıtımında nüfusla birlikte bölgelerin sağlık gereksinimleri ve koşulları da göz önüne
alınmalıdır. Örneğin nüfusun dağınık, ulaşımın güç olduğu bölgede çalışan bir personel ile
kentte çalışan bir personelin aynı sayıda kişiye eşit çaba ile hizmet vermesi zordur.” (İnandı,
1999: 358).
“Sağlık hizmetlerinde eşitliği sağlayıcı adil bir yaklaşım hizmetin gereksinime göre
düzenlenmesidir, eşit gereksinimler için eşit ulaşım, eşit kullanım, herkese eşit kalitede sağlık
hizmeti bu yaklaşımın bileşenleridir. Eşit ulaşım ilkesi, sağlık altyapısının her bir coğrafyada
ulaşımı eşit ölçüde kolaylaştıracak bir dağılımı gerektirir. Kaynakların zengin ve kentsel
bölgelerde yoğunlaştığı durumlarda, küçük bir azınlık için kaynakların aşırı oranda yüksek
teknolojiye harcandığı durumlarda eşit ulaşım ilkesi bozulur. Kaynakların eşit kullanımı
sağlık hizmetlerinin yanı sıra, kültürel, ekonomik ve sosyal nedenlerden de etkilenir. Herkese
eşit kalitede hizmet, toplumda kişilerin sosyal statüsünden çok gereksinimlerine dayanan adil
bir işlem ve ilgide eşit fırsatı kabul eder.” (İnandı, 1999: 358).
“Sağlık düzeyinde, hizmetlere ulaşma ve kullanma ve kalitede mutlak bir eşitlik,
doğal, biyolojik ve bireysel gönüllü seçimler nedeni ile olanaksız gibi gözükmektedir. Buna
karşın eşitsizliklere yol açan sosyal, ekonomik ve kültürel nedenler azaltılabilir ya da ortadan
kaldırılabilir.” (İnandı, 1999: 358).

4. 3. Dünya Sağlık Örgütü ve Alma Ata Konferansı:
2000 Yılında Herkes İçin Sağlık
“Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 7 Nisan 1948’de “Tüm insanların mümkün olan en üst
sağlık düzeyine ulaşmaları” amacıyla kurulmuştur.” (Dedeoğlu, 2002: 88).
“DSÖ Birleşmiş Milletler (BM) sistemi içinde yönetsel ve mali açıdan özerk bir
kuruluştur. Bu sözleşmelere göre DSÖ, BM (Birleşmiş Miletler) ve Özel Kuruluşlar ismi
verilen 15 kuruluş,(ILO, FAO, UNESCO, IMF, Uluslar arası Meteoroloji Örgütü gibi)
işbirliği yapacaklar, bilgi ve veri alışverişinde bulunacaklar ve teknik olarak birbirlerine
yardım edeceklerdir. … DSÖ’nün sağlık hizmeti de götürebilen UNICEF, UNFPA gibi
kuruluşlardan farkı, bu kuruluşların sadece tek konuda (çocuklar, aile planlaması) hizmet
vermesine karşın, DSÖ’nün ilgisinin bütün sağlık konularını kapsamasıdır.” (Dedeoğlu, 2002:
88).
“DSÖ her şeyden önce dünyadaki tüm varlıkların sağlığını iyileştirmeye çalışan,
ülkelerin gönüllü olarak üye oldukları bir örgüttür.” (Dedeoğlu, 2002: 89).
“Özerk ve uzman bir kuruluş olmakla beraber, DSÖ, BM sisteminin bir parçasıdır. Bu
nedenle varlığı bu sistemin işlerliği ve dünya sağlık sorunlaraına getirebildiği çözümlere
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bağlıdır. Ancak üye ülkelerin tutumu, işbirliğine yatkınlıkları da çok önem taşımaktadır.
Süper bir gücün dünya hakimiyetine soyunduğu günümüzde hem BM hem DSÖ’nün bir örgüt
olarak etkinliği azalmaktadır. DSÖ’de eskiden beri bir ABD hakimiyeti zaten
bulunmaktaydı.” (Dedeoğlu, 2002: 89).
“DSÖ’nün bilimsel bir kimliği yanında politik bir yanı olduğu da gerçektir. DSÖ’nden
gelen her öneride, başlatılan her programda elbette bu iki yön de dikkate alınmalıdır.”
(Dedeoğlu, 2002: 90).
“DSÖ “uluslarüzeri” değil, uluslar arası bir örgüttür. Bu nedenle politikası ve
uygulamaları üye ülkelerin katkısı ile belirlenir.” (Dedeoğlu, 2002: 90).
Gültekin ve Pala “ “Herkes İçin Sağlık” Alma-Ata’dan 21. Yüzyıla” başlıklı makalede
temel sağlık hizmetleri konusunda yapılan Alma Ata Konferansı’na ilişkin olarak şunları
belirtmektedirler:
“Temel sağlık hizmetleri konusunda 1978’de yapılmış olan Alma-Ata Konferansı
Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) tarihinde ve sağlıkla ilgili uluslararası ilişkilerde bir dönüm
noktası olmuştur. Bu konferansta alınan kararların uygulanmaya konma girişimleri her zaman
başarılı olmamıştır ama burada tanımlanmış olan prensipler o zamandan beri değerini
korumaktadır. Alma-Ata Bildirgesi’nde Bölüm 10’da yer alan “2000 yılında dünyadaki
insanların kabul edilebilir bir sağlık düzeyine erişebilmeleri, zamanımızda önemli bir bölümü
silahlanma ve askeri anlaşmazlıklar için harcanan dünya kaynaklarının daha fazla ve daha iyi
kullanılmaları ile gerçekleştirilebilir. Gerçek bağımsızlık, barış, yumuşama ve silahsızlanma
politikası ek kaynakların barışçı amaçlar için ve özellikle sosyal ve ekonomik kalkınmanın
hızlandırılması için kullanılmasıyla gerçekleştirilebilir. Temel sağlık hizmetleri kalkınmanın
bir parçası olduğundan, kaynaklardan hakkına düşen payı almalıdır.”tümceleri Alma-Ata
Bildirgesi’nin günümüzde de değerini koruduğuna ilişkin iyi birer örnektir (Venediktov,
1998; 450-3).” (Gültekin ve Pala, 2000: 297).
Alison Katz da “Herkes İçin Sağlık” konusunda şunları belirtmektedir:
“ “Herkes İçin Sağlık” 1978’de Alma-Ata’da düzenlenen tarihi DSÖ/UNİCEF Temel
Sağlık Hizmetleri Konferansı’nda DSÖ’nün sloganı haline gelmişti. Bunu “Les trentes
glorieuses” (1945-1975) daha adil -ve dolayısıyla da daha sağlıklı- bir dünyaya doğru 30 yıl
süren bir dönem izledi. Bu dönem halkların kendi geleceklerini belirleme ve ulusal
kaynaklarını kontrol etme hakları dahil kaynakların ve gücün yeniden dağılımının büyük
oranda tanındığı ve temel sağlık ihtiyaçlarının karşılanması için kapsamlı kamu hizmetlerinin
gerekliliğine güçlü bir evrensel bağlılığın olduğu bir dekolonizasyon çağı idi. Bu bir
optimizm, ahlaki ve vizyon ve gerçek bir ilerleme dönemi idi. Bu optimizm tamamen haklı
nedenlere dayanıyordu, çünkü dünyanın barışa, güvenliğe ve herkesin iyiliğine yetecek kadar
bol kaynakları vardı ve hala da var olmaya devam ediyor. “Herkes İçin Sağlık” bir ütopya
değildir.” (Katz, 2008: 125).
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“Herkes İçin Sağlık, beklendiği gibi, çok yaygın kabul gördü. Eşitlik, sağlık hakkı,
herkese hizmet gibi, belirli politik ve ekonomik tabana dayalı olmayan soyut ve yuvarlak
kavramlar beğeni uyandırmış, çekici bulunmuştu.” (Aksakoğlu, 2002: 93).
Tüm bu yapılanlara aynı zamanda eleştiriler de gelmektedir. DSÖ ve özellikle Alma
Ata Bildirisi eleştirilmektedir. Bu eleştirilerin kaynağında ise yukarıda da belirtmiş
olduğumuz gibi, DSÖ’nün BM sisteminin bir parçası olması yatmaktadır, diğer bir deyişle
DSÖ anlamını BM’e bağımlı işleyişinden doğan kaçınılmaz sonuçlar içinde kazanmaktadır.
Bu eleştirilere bakarsak:
“DSÖ’nün sağlığa bakış açısından devrim niteliğinde sunulmaya çalışılan Alma Ata
Bildirisi ve aynı dönemden beri abartılarak gündemde tutulmaya çalışılan Herkes İçin Sağlık
sloganının son yıllarda gözden düşmeye başladığı gözleniyor.” (Aksakoğlu, 2002: 91).
“Konunun uzmanlarına göre Herkes İçin Sağlık çok edilgen bir kavramdı. Ulaşılması,
elde edilmesi için önemli bir girişim, etkin bir atılım gerektirmiyor, populist siyaset
anlayışıyla gerçekleştirilebilecek yüzeysel bir yaklaşım olarak görülüyordu. Doğu ve Kuzey
Avrupa Ülkeleri, Küba Kanada, Birleşik Krallık, Türkiye gibi modellerde ülkelerin siyasal
yapılanmasına koşut herkes için sağlık modelleri tümüyle ya da bir ölçüde kurulmuştu.”
(Aksakoğlu, 2002: 93).
“Aslında değişen önemli bir şey yoktu. Üçüncü dünya ülkelerinden gelen baskı
sonucu yeni modeller üretilmiş gibi gösteriliyor, bir yandan da UNICEF ya da DB devreye
sokularak dengeler kuruluyor; sağlıkta politika üretmek adına gerçekte apolitizasyon sürecine
giriliyordu.” (Aksakoğlu, 2002: 93).
“DSÖ’nün artık herkesçe bilinen sağlık tanımı, profesyonellerce “çok idealist”
bulunuyor, ölçülebilir amaçlardan yoksun olması nedeniyle ulaşılamıyacak denli düşsel
görülüyordu. Avrupa Bölgesi daha somut bir adım attı ve ulaşılabilir 38 hedef saptayarak,
bunlara erişme yolları ile birlikte yayımladı (WHO 1998). Zaten –o yıllarda- yaygın ve
önemli sağlık sorunları bulunmayan Avrupa’da Herkes İçin Sağlık ciddi bir önem taşımıyor,
biçimsel düzenleme gerektirmenin ötesine geçmiyordu.” (Aksakoğlu, 2002: 93).
“ “2000 yılında Herkes İçin Sağlık” hedefine ulaşılamaması neoliberal ekonomik
politikaların ve hem bu politikalardan kaynaklanan hem de bu politikaları besleyen sağlığa
neoliberal yaklaşımın direkt bir sonucudur. Sağlığa neoliberal yaklaşım halk sağlığı ilkelerini
ve yoksulluğun ve hastalığın kök nedenlerini inkar etmekte, diğerlerinin tümünü reddederek
sadece bir ekonomik perspektifi dayatmakta, derin adaletsiz ve akıldışı ekonomik düzeni
sürdürmek için daha fazla “bağış ve uluslararası yardım” önermektedir. Herkes İçin Sağlık
hedefine ulaşamayışımızı statükoyu korumak için tasarlanmış belirli politikaların
öngörülebilir bir sonucu değil de bir dizi talihsiz hataya bağlarsak güçlülerin borusunu
çalmaya devam edeceğiz demektir.” (Katz, 2008: 125).
“Örgüt olarak bağlı olduğu egemen güçler, birlikte davranmaya çabaladığı toplumsal
ve ulusal kesimler ile karşıt çıkarlar amaçlıyordu. DSÖ’nün içinde bulunulan dönemde
etkilendiği akımlar, geçici ve çelişkili olarak, ezilen kesimlerle ortak tavır almaya
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çabalamasına neden oluyordu.” (Aksakoğlu, 2002: 94). “Yeni tavır uluslararası sermaye ve
onun örgütsel uzantısı Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) tarafından politik bulundu. Çok
geçmedi, çokuluslu şirketler ve ABD, DSÖ ile sürtüşmeye başladı.” (Aksakoğlu, 2002: 94).
“DSÖ’nün önceki döneminde hakkaniyete ve sorunların birincil sağlık hizmeti ile
çözülmesine yönelik çabaları, DB’nin ekonomik büyüme adı altında yürüttüğü çelişkili
yaklaşımı ile güçsüzleşti ve etkisizleşti. Sağlıkta yükselen pazar ekonomisi değerleri
konusundaki kaygılar ve tümelci yaklaşıma dönülmesi gereği, DSÖ dışındaki sağlık
yetkililerince yeniden tartışılır oldu.” (Aksakoğlu, 2002: 97).
“DSÖ’nün sağlık politikalarında öncü rolünden tam anlamıyla geri çekilme bildirisi
Mayıs 1998’de net olarak gün ışığına çıktı.” (Aksakoğlu, 2002: 98). “DSÖ yine kuruluş
yıllarındaki temel işlevi olan teknik danışmanlık görevlerini kabul ederek köşesine çekildi”
(Aksakoğlu, 2002: 99).

4.4. Yirmibirinci Yüzyılda Herkes İçin Sağlık
“Sunduğu formülle DSÖ, 1977 yılında açıkladığı 2000 yılında Herkes İçin Sağlık
politikasını terk ediyor, yerine 21nci Yüzyılda Herkes İçin Sağlık sloganıyla yeni bir çizgi
getiriyordu. (WHO 1998)” (Aksakoğlu, 2002: 98).
Yeni bir eylem ve politikayı öngören 21. Yüzyılda Herkes İçin Sağlık politikası,
DSÖ’nün öncülük yaptığı ya da katıldığı uluslararası konferanslarda benimsenen gelişmeye
yönelik yeni yaklaşımlara dayanmaktadır ki bu yaklaşımlara göre (Gültekin ve Pala, 2000:
299-300):
-Gelişme insan odaklı olmalıdır.
-Yoksulluğun ortadan kaldırılması, tüm insanlar için temel gereksinimlerin
karşılanması ve insan haklarının korunması gelişmenin temel hedefleridir.
-Sağlığa, eğitime yapılacak yatırımlar insan kaynaklarının gelişmesinde yaşamsal
önem taşımaktadır.
-Kadınların durumunun iyileştirilmesi, güçlendirilmesi, ekonomik-sosyal ve çevresel
boyutta sürdürülebilir bir gelişmeye ulaşmak yolundaki çabaların tümüne temel olacaktır.
-Kaynak dağılımında sosyal öncelikler gözetilmelidir.
-Ticaret, yatırım ve teknoloji aktarımında (transferinde) açık ve eşit bir ağın
oluşturulması, sürdürülebilir ekonomik gelişmenin sağlanması için önemlidir.
-Ekonomik gelişme için özel sektör gereklidir. Hükümetler sağlık, sosyal ve çevresel
yönetmeliklerin, politikaların düzenlenmesi, izlenmesinde etkin rol oynamalıdırlar.
“Bu yaklaşımlara dikkat çeken “Ekonomik gelişme” için özel sektörün gerekli olduğu
ile hükümetlerin sağlığın düzenlenmesinde/izlenmesinde etkin rol oynamaları yaklaşımıdır.
Ancak sağlık alanında hükümetlerin düzenleyici rolü “Herkes İçin Sağlık” anlayışının
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gerçekleşmesi için yeterli değildir. Bundan öte bir role, karar verici, kaynak aktarıcı,
uygulayıcı, izlemci ve denetleyici olmaya gereksinim duyulmaktadır. Hükümetler eşit,
ulaşılabilir ve ücretsiz sağlık hizmetlerinin güvencesi olmak zorundadır.” (Gültekin ve Pala,
2000: 300).
“UNICEF sağlık hizmetleri ve eğitime daha fazla yatırım yapılmasını ve sosyal
güvenlik kapsamının genişletilmesini önermekte, Dünya Bankası sosyal sektörlere yapılacak
yatırımların kalkınma için bir önkoşul olduğunu belirtmektedir.” (Gültekin ve Pala, 2000:
300).
DSÖ tarafından (1999) 2005, 2010, 2020 yılında gerçekleştirilmek üzere yeni hedefler
belirlemiştir ki bu hedefler 21. Yüzyılda Küresel Sağlık Hedefleri adı altında sıralamıştır
(Gültekin ve Pala, 2000: 300):
1. 2005 yılına dek sağlıkta eşitlik sağlanmalıdır.
2. Yaşam süresi: 2020 yılına dek Anne Ölüm Hızı yüzbin canlı doğumda 100’den az,
çocuk ölümleri 1000 canlı doğumda 45’den az, doğumda beklenen yaşam süresi 70
yılın üzerinde olmalıdır.
3. 2020 yılına dek Dünya’daki tüm ölümlerin % 20’sinden sorumlu olan 5 büyük
küresel pandemi (Tüberküloz, HIV/AIDS, Malarya, Tütünle ilgili hastalıklar,
Şiddet/Trauma) eğilimini (trendini) tersine çevirmek.
4. Kimi hastalıkların eliminasyon ve eradikasyonu:
2020-Kızamık eradike edilecek,
2010-Chagas’ın taşınması durdurulacak,
2020-Filariazis elimine edilecek,
2010-Lepra elimine edilecek
2020-Trahom elimine edilecek,
2020-Avitamini ve İyot eksiklikleri elimine edilecek,
5. 2020 yılına dek tüm ülkeler güvenli içme suyu, sanitasyon, gıda ve barınma
sağlanması ve niteliğinin arttırılmasında ilerleme sağlamış olacaklardır.
6. 2020 yılında ülkelerin sağlığı geliştirme ölçüt ve stratejileri olacaktır.
7. 2005 yılına dek ülkeler ulusal Herkes İçin Sağlık politikalarını geliştirmiş,
uygulamaya koymuş ve izliyor olacaklardır.
8. 2010 yılına dek tüm insanlar yüksek yaşam niteliğine, kapsamlı temel sağlık
hizmetlerine ulaşmış olacaklardır.
9. 2010 yılına dek Küresel ve Ulusal Sağlık Bilgi ve İzlem (Sürveyans) sistemleri
geliştirilmiş olacaklardır.
10. 2010 yılına dek küresel, bölgesel ve ülke çapında sağlık araştırmaları
desteklenmelidir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sağlıkta eşitliği kavramsallaştırken ilkin eşitlik ve farklılık terimleri arasında nasıl bir
ayrım yapmamız gerektiğini ve ancak bu ayrıma dayalı olarak sağlıkta eşitliği
değerlendirmede güvenilir ve geçerli ölçütleri saptayabileceğimizi öğrendik. Dünya Sağlık
Örgütü’nin kurumsal yapı ve işleyişini ve günümüzün neoliberal politikaları sonucu artık
işlevini yitirerek teknik bir yapı olarak varlığını sürdürmekte olduğunu öğrendik. Herkes için
eşit olabilecek bir sağlık alanı oluşturma hedefine yönelik Alma Ata Konferansı’nın bu
anlamda bir ilk olmasına karşın amacına ulaşamadığını öğrendik. Sağlık konusunda küresel
düzeyde yapılan ve dünya geneli için ortak kararların alındığı bu Konferansın neoliberal
politikaların baskısı nedeniyle hem içeriğinde hem de uygulanmasında bekleneni
veremediğini ve artık sağlıkta eşitliği sağlamak üzere yeni yaklaşımlara ihtiyaç duyulduğunu
öğrendik.
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BölümSoruları
1. Sağlıkta eşitliğin amacı hangisi değildir?
a. İdeal olarak herkese tam sağlık gizil gücüne (potansiyeline) ulaşma fırsatı
verilmesi
b. Kaçınılabilir bir nedenle hiç kimsenin tam sağlık gizil gücüne ulaşmada
dezavantajlı olmaması
c. Sağlık düzeyinde tüm farklılıkları ortadan kaldırmak
d. Sağlık düzeyinde tüm farklılıkları ortadan kaldırmak değil, sağlık düzeyinde
farklılıklara yol açan kaçınılabilir ve adaletli olmayan faktörleri azaltmak ya da
ortadan kaldırmak
e. a ve b
2. Hangisi sağlıkta eşitliği geliştirmek üzere geniş etkili bir strateji olarak
değerlendirilemez?
a. Spesifik alanlara yönelen stratejiler
b. Sağlığın belirleyicileri ve eşitlik üzerinde etkide bulunan makroekonomik
politikalar
c. Sosyal yatırımlar (örneğin eğitim)
d. Doğrudan sağlık sistemleriyle ilgili olan stratejiler
e. c ve d
3. Sağlık konusunda hangi ifade doğru değildir?
a. Erişilebilir en üst düzeyde sağlık hizmeti, insan olmanın getirdiği temel haklardan
biridir.
b. Sağlıklı ve insanca bir yaşam, barış ve güvenliğe erişme ve sürdürmenin
önkoşullarından biridir.
c. Tüm insanların sağlıklı olması kalkınma ve gelişme açısından zorunlu
değildir.
d. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ne göre herkesin kendisi ve ailesinin sağlık ve
gönenci için beslenme, konut ve tıbbi bakım hakkı vardır.
e. Sağlık hizmeti hiçbir ayrım gözetmeksizin herkese eşit biçimde sunulmalıdır.
4. Eşitsizliklerden kaynaklanan sağlık eşitsizlikleri konusunda hangi ifade doğru
değildir?
a. Sosyoekonomik statünün kötüleştiği her aşamada sağlık düzeyi de
kötüleşmektedir.
b. Sosyoekonomik etkenlerin ancak belli bir eşik değerin üzerinde sağlığı
kötüleştirici etki gösterdiği görüşü geçerli değildir.
c. Sosyoekonomik statü ile sağlık durumu arasındaki eşitsizlik ilişkisi doğrusal bir
ilişkidir.
d. Sosyoekonomik statü ile sağlık durumu arasında eşitsizlik ilişkisi yoktur.
e. İnsanların ait oldukları sosyal sınıfları bedenlerinden okuyabilirsiniz.

70

5. Sağlıkta yeni bir eylem ve politikayı öngören 21. Yüzyılda Herkes İçin Sağlık
politikası hangisini içermez?
a. Gelişme insan odaklı olmalıdır.
b. Hükümetler sağlık, sosyal ve çevresel yönetmeliklerin, politikaların
oluşturulmasında karar verici, uygulayıcı ve denetleyici bir rol
oynamalıdırlar.
c. Hükümetler sağlık, sosyal ve çevresel yönetmeliklerin, politikaların
düzenlenmesinde ve izlenmesinde etkin rol oynamalıdırlar.
d. Sağlığa, eğitime yapılacak yatırımlar insan kaynaklarının gelişmesinde yaşamsal
önem taşımaktadır.
e. Kadınların durumunun iyileştirilmesi, güçlendirilmesi, ekonomik-sosyal ve
çevresel boyutta sürdürülebilir bir gelişmeye ulaşmak yolundaki çabaların tümüne
temel olacaktır.
6. Hangisi sağlığa neoliberal yaklaşımla ile ilgili doğru bir ifade değildir?
a. Sağlığa neoliberal yaklaşım halk sağlığı ilkelerini inkar etmektedir.
b. Sağlığa neoliberal yaklaşım halk sağlığı ilkelerini merkeze alır.
c. Sağlığa neoliberal yaklaşım yoksulluğun kök nedenlerini inkar etmektedir.
d. Sağlığa neoliberal yaklaşım hastalığın kök nedenlerini inkar etmektedir.
e. Sağlığa neoliberal yaklaşım daha fazla bağış ve uluslararası yardım önermektedir.
7. Sağlık hizmetlerinde eşitliğin sağlanması konusundaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Sağlık düzeyinde, hizmetlere ulaşma ve kullanma ve kalitede mutlak bir
eşitlik sağlanabilir.
b. Sağlık hizmetlerinde eşitlik sağlık düzeyinde eşitliği önemli ölçüde etkileyen
belirleyicilerden biridir.
c. Sağlık hizmetlerinde eşitliğin sağlanmasında önerilerden biri bölgelerin nüfusuna
dayalı olarak kaynakların eşit dağılımıdır.
d. Kaynakların bölgelere göre dağıtımında nüfusla birlikte bölgelerin sağlık
gereksinimleri ve koşulları da göz önüne alınmalıdır.
e. Sağlık hizmetlerinde eşitliği sağlayıcı adil bir yaklaşım hizmetin gereksinime göre
düzenlenmesidir.
8. Alma Ata Konferansı ve Bildirgesi’ne na ilişkin ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Konferans temel sağlık hizmetleri konuludur.
b. 2000 yılında dünyadaki insanların kabul edilebilir bir sağlık düzeyine
erişebilmelerinin
dünya
kaynaklarının
daha
iyi
kullanılmaları
ile
gerçekleştirilebileceği Bildirge’de yer almıştır.
c. Konferans’ta alınan kararların uygulanmaya konma girişimleri her zaman başarılı
olmamıştır.
d. Bildirge’de temel sağlık hizmetleri ile kalkınma arasında bir bağ
kurulmasının taraflı ve yanlış bir politik bir anlayış olarak kabul edilmiştir.
e. Bildirge’de temel sağlık hizmetleri kalkınmanın bir parçası olarak kabul edilmiştir.
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9. Hangisi Alma Ata Konferansı’nda belirlenen 2000 yılında herkes için sağlık hedefine
yöneltilen eleştirilerden değildir?
a. Herkes için sağlık, yüzeysel bir yaklaşım olarak görülmüştür.
b. Herkes için sağlık, populist siyaset anlayışıyla gerçekleştirilebilecek bir yaklaşım
olarak görülmüştür.
c. Herkes için sağlık, sağlığa neoliberal yaklaşımın doğrudan bir sonucu olarak
görülmüştür.
d. Herkes için sağlık, çok edilgen bir kavram olarak eleştirilmiştir.
e. Herkes için sağlık, özellikle Avrupa bakımından ciddi bir önem taşıdığı için
eleştirilmiştir.
10. Dünya Sağlık Örgütü’ne ilişkin ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Dünya Sağlık Örgütü sağlık politikalarındaki öncü rolünden geri çekilmiştir
(1998).
b. Dünya Sağlık Örgütü’nun kuruluş yıllarındaki temel işlevi teknik danışmanlıktır.
c. Dünya Sağlık Örgütü günümüzde teknik danışman olarak işlev görmektedir.
d. Dünya Sağlık Örgütü, Alma Ata Konferansı’nda belirlenen 2000 yılında herkes
için sağlık politikasını terk ederek yerine 21. yüzyılda herkes için sağlık hedefleri
belirlemiştir (1999).
e. 21. yüzyılda herkes için sağlık hedeflerinin oluşturulmasında Dünya Sağlık
Örgütü’nün herhangi bir katkısı yoktur.
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5. OSMANLI’DA ve TÜRKİYE’DE SAĞLIK ALANININ GELİŞİMİ
(I. KISIM)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Osmanlı’da Sağlık Alanı
5.2. Türkiye’de Sağlık Alanı (TBMM ilanı-1970)
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Osmanlı’da sağlık hizmetlerinin örgütlenmesi ile ilgili ifadelerden hangisi doğru
değildir?
a. Osmanlı’da sağlık hizmetleri özellikle 19. yüzyılın başlangıcına kadar orduya
yönelik olmuştur.
b. Osmanlı’da sağlık hizmetleri özellikle 19. yüzyılın başlangıcına kadar orduya
yönelik olarak verilmemiştir.
c. 19. yüzyılın başlangıcına kadar Osmanlı’da halka yönelik sağlık hizmetleri,
yöneticilerin ve hayırsever zenginlerin kurduğu hastane ve şifahanelerle ya da özel
tababet yapan hekimlerce yürütülmüştür.
d. Osmanlı’da devlet örgütlenmesi içinde yer alan Reisül Etibba’lık kurumu
(Hekimbaşılık), 19. yüzyılın başlangıcına kadar sağlık hizmetlerinin
yürütülmesinden sorumlu tek kurumdu.
e. 19. yüzyıldan itibaren uluslararası kapitalizmin etkisi altına giren Osmanlı sağlık
alanında da Batılı yaklaşımların etkisine girmiştir.
2. Türkiye’de sağlık alanının gelişimi ile ilgili ifadelerden hangisi doğru değildir?
a. 1923’e gelindiğinde devletin sağlık örgütü yetersizdir.
b. 1923’e gelindiğinde geleneksel bakanlık yapısı yeniden yapılandırılmıştır.
c. 1923’e gelindiğinde, dönemin en önemli etkinliği kanserle mücadele olmuştur.
d. 1923’e gelindiğinde, dönemin en önemli etkinliği bulaşıcı hastalıklarla mücadele
olmuştur.
e. 1923’e gelindiğinde bakanlık yeni bir kuşak yaratarak yeni bir toplum kurulmasına
katkıda bulunmayı hedeflemiştir.
a. Hiçbiri

Yanıtlar:
1. B
2. C
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Osmanlı’da Sağlık Alanı Osmanlı yapısı için sağlık Canlı
derslerin
takip
edilmesi,
kurumlarının ve hizmetlerinin Osmanlı’da sağlık kurumlarının ve
hizmetlerinin şekillendirmesine ilişkin
örgütlenişinin öğrenilmesi
daha geniş bir perspektif kazanmak
üzere Osmanlı kültürel ve siyasal
tarihine ilişkin kaynakların incelenmesi
Türkiye’de Sağlık Alanı TBMM kuruluşunun ardından
1970’lere kadarki dönemde
Türkiye’de sağlık kurumlarının
ve hizmetlerinin örgütlenişinin
öğrenilmesi

Canlı
derslerin
takip
edilmesi,
Türkiye’de sağlık kurumlarının ve
hizmetlerinin şekillendirmesine ilişkin
daha geniş bir perspektif kazanmak
üzere Türk kültürel ve siyasal tarihine
ilişkin kaynakların incelenmesi
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Anahtar Kavramlar






Hekimbaşılık Kurumu
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
Umumi Hıfzısıhha Kanunu ve koruyucu sağlık hizmetleri
Hıfzısıhha Müessesesi, Hıfzısıhha Enstitüsü, Hıfzısıhha Mektebi
1961 Anayası ve sağlık hakkı
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Giriş
Türkiye’nin sağlık alanındaki mevcut yapısını nasıl kazandığını değerlendirebilmek
için bir taraftan bu topraklardaki sağlık çabalarının tarihsel olarak nasıl örgütlenmiş olduğunu
diğer taraftan dünyadaki sağlık çabalarının nasıl örgütlenmekte olduğunu, bu çabaların
Türkiye üzerine etkilerinin neler olduğunu ve hangi yollarla sağlandığını da bilmeye gerek
vardır. Bu amaçla 5. ders kapsamında Osmanlıdan başlayarak 1970’lere kadar uzanan
dönemde sağlık alanındaki gelişmeler incelenecektir.
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5. 1. Osmanlı’da Sağlık Alanı
“Osmanlı İmparatorluğu’nun genel idari örgütlenmesine paralel olarak sağlık
hizmetlerinin örgütlenmesi, özellikle 19. yüzyılın başlangıcına kadar orduya yönelik
olmuştur. Halka yönelik sağlık hizmetleri ise, yöneticilerin ve hayırsever zenginlerin kurduğu
hastane ve şifahanelerle ya da özel tababet yapan hekimlerce yürütülmüştür. Bu yönü ile
Osmanlı, Selçuklu geleneğinin sürdürücüsü mahiyetindedir.” (Soyer, 2001: 414). Osmanlı’da
devlet örgütlenmesi içinde yer alan Reisül Etibba’lık Kurumu (Hekimbaşılık), sağlık
hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu tek kurumdu.” (Soyer, 2001: 414).
19. yüzyıldan itibaren Osmanlı’nın uluslar arası kapitalizmin etkisi altına girmesiyle
birlikte, tüm alanlarda olduğu gibi sağlık alanı da Batılı yaklaşımların etkisine girmiş ve bu
çerçevede Hekimbaşılık kurumunun yerine Batılı yapılar getirilmiştir (Soyer, 2001: 414).
“Osmanlı’nın son dönemi ise sağlık hizmetleri yönetiminin ilk kez bir bakanlık düzeyinde
verilmesi girişimlerine tanık olmuştur: Dahiliye ve Sıhhiye Nezareti. 1914 traihli bu kurum,
üç temel kuruluştan ibaretti; Sıhhiye Müdüriyeti Umumiyesi, Karantina İdaresi, Hicaz Sıhhiye
İdaresi.” (Soyer, 2001: 414).
1871’den itibaren “memleket tabipliği” altında örgütlenerek halka sunulan sağlık
hizmetlerinde 1913’den itibaren değişikliklere gidilmiş; illerde sağlık müdürlüklerinin
kurulduğu ve memleket tabipliği yerine “hükümet tabipliği” kavramının kullanıldığı ve ayırt
edici özelliği bulaşıcı hastalıklar ve çevre sağlığı ile ilgili işlerin ilk kez taşraya ulaştırıldığı
yeni bir dönem başlamıştır (Soyer, 2001: 414).

5. 2. Türkiye’de Sağlık Alanı (TBMM ilanı-1970)
TBMM ilanından sonra oluşan hükümette, Adnan Adıvar ile başlatılan, Sıhhiye ve
Muavenatı İçtimaiye Vekaleti (Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı) kurulmuştur (Mayıs 1920)
ki aynı tarihlerde dünyada başka ülkelerde sağlık bakanlıklarının çok az olması nedeni ile
önemli bir gelişmedir (Soyer, 2001: 414-415).
“Dönemin Sağlık Bakanlığı, milli mücadelenin sağlık işlerini örgütlemesinin yanı sıra,
bulaşıcı hastalıklarla mücadele, göç ve savaş sonucu öksüz kalan çocukların bakımı gibi
sosyal sorunlara ağırlık vermiştir.” (Soyer, 2001: 415).
1923’e gelindiğinde devletin sağlık örgütü yetersizdir ve bu nedenle geleneksel
bakanlık yapısı yeniden yapılandırılmış ve net bir hedef konmuştur: savaş ve bulaşıcı
hastalıklarla kırılan nüfusu bu dertlerden kurtarmak, yeni bir kuşak yaratarak yeni bir toplum
kurulmasına katkıda bulunmak. (Soyer, 2001: 416).
“Dönemin en önemli etkinliği bulaşıcı hastalıklarla mücadeleydi.” (Soyer, 2001: 416).
“Osmanlı Döneminde Fatih’le başlayan, ruh sağlığı hasatlıkları için kurum açılması,
bütün Osmanlı döneminde devam etmiş, bunlar 1924’de Sağlık Bakanlığı’na devredilmiştir.”
(Soyer, 2001: 417).
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II. Mahmut’un “Batılılaşma” süreci bağlamında 14 Mart 1827’de açtığı “Tıphane-i
Amire” gelişterek İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi olmuştur (Soyer, 2001: 418).
Hekim dışı sağlık personeli yetiştirme 1924’te resmileştirilmiştir (Soyer, 2001: 418).
Sağlık örgütlenmesi, 1913’lerden sonra Osmanlı’da uygulanmaya başlayan “hükümet
tabiplikleri”ni temel almış, ancak özellikle bulaşıcı hastalıklarla mücadelede olmak üzere
dikey örgütlenmeye dayalı bir yapılanmaya gidilmiştir (Soyer, 2001: 418).
1930-1939 Dönemi, sağlık alt yapısının oluştuğu, sağlık alanının bugüne kadar
uzanan hukuksal çerçevesinin çizildiği bir dönem olmuştur (Soyer, 2001: 420).
Yasadan öte bir özelliğe sahip 1930 tarihli “Umumi Hıfzısıhha Kanunu” ülkedeki
koruyucu sağlık hizmetlerinin anayasasıdır ve dönemin en kritik gelişmelerinin başında
gelmektedir (Soyer, 2001: 420).
Dönemin sağlık örgütlenmesinin en temel özelliği, sağlık hizmetlerinin koruyucu
hizmetler/halk sağlığı hizmetleri olarak görülmesi, tedavi hizmetlerine çok yer verilmemesidir
(Soyer, 2001: 421).
Osmanlı da dahil kırsal yörelere sağlık hizmetlerinin ulaşabilmesinin sağlandığı ilk
dönem olması diğer bir önemli noktadır (Soyer, 2001: 421).
Cumhuriyetin kuruluşunu izleyen ve 1940’lara kadar gelen dönemin özellikleri
şunlardır (Soyer, 2001: 422): Cumhuriyetin asıl sorunu, bulaşıcı hastalıklar ve bebek
ölümlülüğü olduğundan sağlıkta da ana yönelimleri bu sorunlar belirlemiştir: Bulaşıcı
hastalıklarla mücadele edilecek ve doğumlar teşvik edilecektir. Cumhuriyet döneminin en
temel özelliği bugün bile geçerli olan sağlık alt yapısının oluşturulmasıdır. 1928 tarihli
Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 1930 tarihli Umumi Hıfzısıhha
Kanunu ve 1936 tarihli Sağlık Bakanlığı teşkilatını düzenleyen kanun Cumhuriyetin sağlık
mevzuatının sacayağıdır ve bu sacayak şunları düzenlemekte ve oluşturmaktadır: Devlet
olmanın gereği ile sağlık alanında oluşturulan bir bakanlık ve onun örgütlenmesinin
oluşturulması, özellikle koruyucu hekimlik alanında ülkenin sorunlarını çözecek amaçların
ayrıntılandırılması ve bu alanda çalışacak olanların çalışma koşullarının düzenlenmesi.
Ancak bunlara rağmen sağlık alanı, Osmanlı’nın son döneminin izlerini belirgin bir
biçimde taşımaktadır; nitekim sağlık hizmetleri temelinin “hükümet tabiplikleri” temeline
dayandırılması, Osmanlı’nın “memleket tabiplikleri”nin ve 1913’te başlatılan aynı adlı
uygulamanın devamı olduğunu göstermektedir (Soyer, 2001: 422).
1940-1945 Dönemine bakıldığında, bu dönemde her şeye damgasını vuran savaş
ekonomisi sağlık alanında da olumlu giden eğilimi kesintiye uğratır (Soyer, 2001: 422).
Bu dönemde insan gücü açısından önemli bir gelişme Hıfzısıhha Mektebi’nin
kurulmasıdır ancak 1950’den sonra Mektep’e destek azalmış ve binaları tıp fakültelerine
devredilmiştir (Soyer, 2001: 424).
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Burada Hıfzısıhha okulları ile ilgili bilgi verelim. Sağlık iletişimi
projeleriyle/uygulamalarıyla eğer sağlıklı bir toplum yapılanmasına katkıda bulunmak birincil
hedef ise bu projeleri hıfzısıhha okulları olmadan oluşturabilmenin neredeyse olanaksızlığı da
böylece anlaşılacaktır.
Hıfzısıhha, sağlığın korunması anlamındadır ve halk sağlığı olarak anlaşılmalıdır
(Dedeoğlu, 2001: 468). İlk olarak 1928’de Hıfzısıhha Müessesesi kurulmuş (Dedeoğlu, 2001:
468), daha sonra 1941’de çıkarılan bir kanunla Müessese, Enstitü ve Mektep olarak iki ayrı
kuruluşa dönüştürülmüş (Soyer, 2001: 424) ve 1983’de okul resmen kapanmıştır (Dedeoğlu,
2001: 469).
Dedeoğlu, Hıfzısıhha okullarının önemini ve neden mutlaka var olmaları gerektiği
konusunda şunların altını çizmektedir:
“Her ülkede mutlaka bir veya birden fazla Hıfzısıhha Okulu bulunur. Bunların pek azı
üniversiteye bağlıdır. Çoğu özerk, akademik kuruluşlardır. O ülkenin halk sağlığı
konusundaki uzmanlık eğitiminden, geliştirme kurslarından, halk sağlığı araştırmalarından,
sağlık bakanlığının halk sağlığı konularındaki danışmanlığından sorumludurlar. Bu çerçevede
halk sağlığı sorunlarını belirlerler, politikalar ve stratejiler geliştirirler, planlama yaparlar,
politikaların sonuçlarını değerlendirirler, mevzuat hazırlarlar ve sağlık kaynaklarının uygun
yerlerde, uygun şekilde harcanması, sağlıklı çevreler oluşturma, salgın hastalık mücadelesi,
sağlıkta eşitsizlik, iş sağlığı gibi uzmanlık konularında hizmet verirler, görüş bildirirler.
Sağlık bakanlıkları ile yakın ilişki içinde çalışırlar. Okullar, halk sağlığının, toplum
beslenmesi, çevre sağlığı, sağlık eğitimi gibi çeşitli disiplinlerine uyan bölümler içerirler. Bu
bölümler kendi konularındaki eğitim ve araştırmaları sürdürürler.” (Dedeoğlu, 2001: 469).
Eğitimin araştırmaya katılarak sürdürüldüğü diğer bir deyişle araştırma ve eğitimin el
ele gittiği bu kurumlarda sadece hekimlere yönelik olmayan bir eğitim sistemi vardır ve
genellikle lisansüstü ve doktora eğitimi verilir ve öğretim üyeleri de diğer sağlık
kuruluşlarında da çalışabilirler (Dedeoğlu, 2001: 469).
Nitelikli halk sağlığı eğitim ve araştırmalarının yapılabileceği ve yapılması gereken
yerler olan Hıfzısıhha okulları artık ülkemizde yoktur ve halk sağlığı alanında ülkemizdeki
niteliği düşük/yetersiz eğitim ve araştırmaların temel bir nedenini de bu durum
oluşturmaktadır (Dedeoğlu, 2001: 469).
1946-53 Dönemi savaş sonrası yeniden şekillenmekte olan bir dünyanın sağlık
alanında etkilerini gösterdiği bir dönemdir (Soyer, 2001: 425).
Ülkemizde 1946’da “Birinci On Yıllık Milli Sağlık Planı” benimsenmiş, Batıda oluşan
“savaş sonrası sağlık sorunlarına acil çözüm bulma” girişimi bu planla yürütülmeye çalışılmış
ancak oldukça nitelikli bir plan olmasına rağmen sağlık merkezlerinin genellikle ilçelerde
açılmış olması sebebiyle tam olarak uygulanamamıştır (Soyer, 2001: 425-426).
Savaş sonrası dönemde bir diğer gelişim de tıp eğitimi ve sağlık personeli eğitiminin
hız kazanması olmuştur ve 1946’da ülkemizdeki ikinci tıp fakültesi olan Ankara Tıp Fakültesi
açılmıştır (Soyer, 2001: 426).
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1945’den sonra sağlık bakanlarının sık sık değişir olmasından dolayı Sağlık Bakanlığı
istikrarını yitirmeye başlamıştır (Soyer, 2001: 426).
1954-1961 Dönemi ise 1950’li yılların ortasında hükümetin dünyaya açılması
politikası çerçevesinde Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkilerin başladığı, sağlık alanında
uluslararası ilişkilerin önemli bir yer tuttuğu bu dönem, aynı zamanda sağlıkta bazı alanlarda
uluslararası kuruluşların yönlendirmesine girildiği bir dönemdir (Soyer, 2001: 427-428).
1952 yılında DSÖ ve UNICEF ile gelişen ilişkiler kapsamında Sağlık Bakanlığı
bünyesinde Ana ve Çocuk Sağlığı Örgütü kurulmuştur (Soyer, 2001: 428).
Cumhuriyetle birlikte hayata geçirilen nüfus artışı politikasına dayalı olarak çocuk ve
genç yaş nüfusun çok artması ve de sağlık sorunlarının özellikle küçük yaşlarda daha ayrıntılı
olarak ele alınmayı gerektirmesi, nüfus artışının desteklenmesinden vazgeçilmesine neden
olmuştur (Soyer, 2001: 428).
1955 yılında Ege Tıp Fakültesi açılmıştır (Soyer, 2001: 428).
1940’lardan 1960’lara kadar olan dönemin özellikleri şunlardır (Soyer, 2001:
428): Cumhuriyetin başlangıcından beri yürütülen bulaşıcı hastalıklarla mücadele, II. Dünya
Savaşı sırasında kesintiye uğramış olsa da savaş sonrasında çalışmalar tekrar başlatılmış
ancak artık tedavi hizmetlerine yönelme nedeniyle koruyucu hizmetlerin ağırlığı azalmaya
başlamıştır. Bu dönemde hastanecilik hizmetlerinin bütünüyle Sağlık Bakanlığı’na geçmesi
ile yaşanan olumlu bir gelişme tedavi edici hizmetlerin vatandaşlara sunulması olmuştur,
ancak diğer taraftan koruyucu hizmetlerin ikinci plana atılması dönem açısından olumsuz bir
gelişme olarak kaydedilmiştir. II. Dünya Savaşı sonrası ABD egemenliğinde inşa edilmeye
başlayan yeni kapitalizm sonucu Türkiye de uluslararası kuruluşların etkisine girmeye
başlamış ve bunun sonucunda UNICEF ile işbirliği yapılarak ana ve çocuk sağlığı hizmetleri
ile bulaşıcı hastalıklarla mücadele konusunda kimyasal maddelerin yaygın bir şekilde
alınması gibi olumsuz sayılabilecek örnekler yaşanmıştır. Aynı nedenle Cumhuriyetin ilk
dönemlerinde Doğu Avrupa’dan etkilenerek uygulamaya konulan koruyucu hekimlik
çalışmaları giderek terk edilmeye başlanmıştır.
Sağlık hakkı, 1961 Anayasası 49. Maddesi’nde bir sosyal hak olarak düzenlenmiştir
(Yıldırım, 1994: 48). 49. Madde’deki “Devlet, herkesin beden ve ruh sağlığı içinde
yaşayabilmesini ve tıbbi bakım görmesini sağlamakla ödevlidir” ve “devlet yoksul ve dar
gelirli ailelerin sağlık şartlarına uygun konut ihtiyaçlarını karşılayıcı tedbirleri alır”
(https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa61.htm, 13.01.2015, 21:00) hükümleri sağlık
hakkının bir sosyal hak olarak düzenlemesi gereğidir.
“1961 Anayasasında “Sosyal Devlet ve Sağlık Hakkı”” adlı makalesinde Yıldırım,
sağlık hakkının kapsamına yönelik bir çözümleme yapmıştır: “Devletin yoksul ve dar gelirli
ailelerin sağlık şartlarına uygun konut ihtiyacını karşılaması yükümlülüğü, yurttaşın maddi ve
manevi varlığının gelişmesinin olanaklarını sağlama yükümlülüğü, işkence ve insan onuruyla
bağdaşmayan ceza yasağı, ana ve çocuğun korunması için önlem alma yükümlülüğü,
çocuklara/gençlere/kadınlara niteliklerine uygun iş olanağı yaratma yükümlülüğü, dinlenme
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hakkı, insan onuruna uygun bir yaşam seviyesi için elverişli ücret verme yükümlülüğü, sosyal
güvenliği sağlama yükümlülüğü sağlık hakkı kapsamında değerlendirilmelidir.” (Yıldırım,
1994: 48).
Yıldırım, bu Anayasal hükümlerin devleti ödevli kıldığını ve diğer taraftan sosyal
hakları düzenleyen bölümde de devletin bu ödevinin “iktisadi gelişme ve mali kaynakların
yeterliliği ölçüsüyle” sınırlı olduğunun belirtildiğini vurgulamıştır (Yıldırım, 1994: 48).
Makalede bu sınırlılığa rağmen gene de devletin, bu Anayasal çerçeveye göre, öncelikle
asgari yaşam koşullarını sağlama ödevini bir kenara bırakamayacağını ve asgari yaşam
koşullarını sağlayıcı hakların başında ise sağlık hakkının geldiği de belirtilmiştir (Yıldırım,
1994: 48).
Sağlık hizmetlerinin sosyal bir hak olarak ele alınması diğer bir deyişle sağlık
hizmetlerinin sosyalleştirilmesi çabaları esasen 1961 Anayasası’ndan 8 ay önce yürürlüğe
giren ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ne dayandırılan 224 sayılı “sağlık hizmetlerinin
sosyalleştirilmesi hakkında kanun” ile başlatılmıştır (Yıldırım, 1994: 48). 224 sayılı yasa ile
1961 Anayasası bu konuda aynı anlayışa sahiptirler (Yıldırım, 1994: 48). Ancak 224 sayılı
yasanın uygulanmasında başarısızlığa uğranılmıştır (Dirican, 1994: 50).
Özellikle iletişim uzmanlarını ilgilendiren bu başarısızlığın nedenleri M. Rahmi
Dirican tarafından “Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi ve Başarısızlık Nedenleri” adlı
makalesinde şu şekilde ifade edilmiştir:
“Herhangi bir hizmetin başarısında, çalışan personelin bilgi, tutum ve davranışının
önemli olduğu yadsınamaz. Ancak bundan daha da önemlisi yönetimin tüm öğelerinin
gereken ciddiyetle ele alınıp alınmayışıdır. Konuya bu açıdan bakıldığında, 224 sayılı yasanın
uygulanmasındaki başarısızlığın temel nedeni yönetim yetersizliğidir. Yönetimin öğelerinden
planlama ve örgütlenmeyle ilgili hususlar yasanın içeriğinde anahatlarıyla belirtilmiş, gerisi
yöneticilerin beceri ve idrakine bırakılmıştır. Ama personel alma ve çalıştırma, yönlendirme,
eşgüdüm sağlama, denetleme ve bütçe hazırlama gibi yönetim öğeleri üzerinde üst yönetim
kurumlarınca yeterince durulmadığından hizmet başarılı olamamıştır.” (Dirican, 1994: 50).
“224 sayılı yasada, kuramsal olarak eşitsizlikleri giderme, toplum katılımını sağlama
ve kaynakların akılcı bir şekilde kullanımı hususunda çeşitli hükümler vardır. Ne var ki
bunların nasıl uygulanacağı hususunda hekiminden köy ebesine kadar hiçbir sağlık personeli
özel bir eğitim görmediğinden sonuçta başarılı olunamamıştır.” (Dirican, 1994: 51).
Görüldüğü gibi başarısızlığa yol açan ana nedenler; yönlendirme, eşgüdüm ve toplum
katılımını sağlama gibi yönetime ve iletişime ilişkin yetersizliklerden kaynaklanmaktadır. Bu
konular, bildiğiniz gibi, iletişim alanında da uzmanlığı gerektirmektedir. Dolayısıyla ne kadar
istekli ve iyi niyetle başlatılırsa başlatılsın, özellikle sağlığa ilişkin olarak toplumun tamamını
ilgilendiren ve sosyal hak olarak yasalarla da güvenceye alınmış hususlarda sağlık iletişimi
uzmanlarına ihtiyaç vardır. Ne var ki bu iletişim uzmanlarının aynı zamanda sağlığa ilişkin
bilgi taşımaları gerektiği ve herhangi bir iletişim uzmanının sağlık alanında da sağlık iletişimi
uzmanı sayılabilmesinin mesleki etik açısından olanaklı olmadığı da açıktır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Osmanlı’da 19. yüzyılın başına kadar sağlık hizmetlerinin orduya yönelik olarak
örgütlendiğini, sağlıkta da diğer alanlarda olduğu gibi 19. yüzyıldan itibaren uluslararası
kapitalizmin etkisiyle Batılı yaklaşımların etkisine girildiğini ve bu bağlamda TBMM
kuruluşuna değin yapılan çalışmaları öğrendik. TBMM ilanını takiben Adnan Adıvar ile
başlatılan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’nın dünyadaki diğer ülkelerde bu tarihlerde
sağlık bakanlıklarının çok az olması nedeniyle sağlık tarihimiz açısından bir dönüm noktasını
oluşturduğunu öğrendik. 1930-1939 arası dönemde sağlıkta bugüne kadar uzanan hukuksal
çerçevenin çizildiğini ve 1930 tarihli “Umumi Hıfzısıhha Kanunu” nun koruyucu sağlık
hizmetlerinin Anayasası olduğunu ve sonrasında 70’li yıllara kadar sağlık alanında
Türkiye’deki çabaların neler olduğunu öğrendik.
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Bölüm Soruları
1. Osmanlı’da sağlık hizmetlerinin örgütlenmesi ile ilgili ifadelerden hangisi doğru
değildir?
a. Osmanlı’da sağlık hizmetleri özellikle 19. yüzyılın başlangıcına kadar orduya
yönelik olmuştur.
b. 19. yüzyılın başlangıcına kadar Osmanlı’da halka yönelik sağlık hizmetleri,
yöneticilerin ve hayırsever zenginlerin kurduğu hastane ve şifahanelerle ya da özel
tababet yapan hekimlerce yürütülmüştür.
c. Osmanlı’da devlet örgütlenmesi içinde yer alan Reisül Etibba’lık Kurumu
(Hekimbaşılık), 19. yüzyılın başlangıcına kadar sağlık hizmetlerinin
yürütülmesinden sorumlu tek kurumdu.
d. 19. yüzyıldan itibaren Osmanlı uluslararası kapitalizmin etkisi altına
girmesine rağmen sağlık alanında Batılı yaklaşımların etkisine girmemiştir.
e. 19. yüzyıldan itibaren Osmanlı’da sağlık alanında Batılı yaklaşımların etkisine
girilmiş ve bu çerçevede Hekimbaşılık kurumunun yerine Batılı yapılar
getirilmiştir.
2. TBMM ilanından sonra oluşan hükümette, Adnan Adıvar ile başlatılan, Sıhhiye ve
Muavenatı İçtimaiye Vekaleti’nin (Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’nın) kurulması
hangi nedenle önemlidir?
a. Aynı tarihlerde dünyada hiçbir ülkede sağlık bakanlığı olmaması nedeniyle.
b. Aynı tarihlerde dünyada pek çok ülkede sağlık bakanlıklarının zaten kurulmuş
olması nedeniyle.
c. Aynı tarihlerde dünyadaki sağlık bakanlıklarının sayısının çok az olması
nedeniyle.
d. Aynı tarihlerde dünyanın başka ülkelerindeki sağlık bakanlıklarının çok yetersiz
olması nedeniyle.
e. b ve d
3. Türkiye’de sağlık alanında 1923’lere gelindiğinde yaşananlarla ilgili ifadelerden
hangisi doğru değildir?
a. 1923’e gelindiğinde devletin sağlık örgütü yetersizdir.
b. 1923’e gelindiğinde geleneksel bakanlık yapısı yeniden yapılandırılmıştır.
c. 1923’e gelindiğinde, dönemin en önemli etkinliği kanserle mücadele olmuştur.
d. 1923’e gelindiğinde, dönemin en önemli etkinliği bulaşıcı hastalıklarla mücadele
olmuştur.
e. 1923’e gelindiğinde bakanlık yeni bir kuşak yaratarak yeni bir toplum kurulmasına
katkıda bulunmayı hedeflemiştir.
4. Türkiye’de sağlık alanının gelişimi ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Fatih’le başlayan, ruh sağlığı hastalıkları için kurum açılması bütün Osmanlı
döneminde devam etmiş, bu kurumlar 1924’de Sağlık Bakanlığı’na devredilmiştir.
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b. II. Mahmut’un Batılılaşma süreci bağlamında 14 Mart 1827’de açtığı “Tıphane-i
Amire” gelişerek İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi olmuştur.
c. Yasadan öte bir özelliğe sahip 1930 tarihli “Umumi Hıfzısıhha Kanunu” ülkedeki
koruyucu sağlık hizmetlerinin Anayasası’dır ve dönemin en kritik gelişmelerinin
başında gelmektedir.
d. 1930-1939 döneminde sağlık alt yapısı oluşturulmuş ve sağlık alanının bugüne
kadar uzanan hukuksal çerçevesi çizilmiştir.
e. 1940-1945 döneminin en önemli özelliği sağlık alt yapısının oluşması ve sağlık
alanının bugüne kadar uzanan hukuksal çerçevesinin çizilmesidir.
5. Hıfzısıhha Müessesesi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a. Hıfzısıhha Müessesesi 1980’de kurulmuştur.
b. Hıfzısıhha Müessesesi 1928’de kurulmuştur.
c. Hıfzısıhha Müessesesi, 1941’de çıkarılan bir kanunla Enstitü ve Mektep olarak iki
ayrı kuruluşa dönüştürülmüştür.
d. 1950’den sonra Mektep’e destek azalmış ve binaları tıp fakültelerine
devredilmiştir.
e. Hıfzısıhha, sağlığın korunması anlamındadır ve halk sağlığı olarak anlaşılmalıdır.
6. Türkiye’de sağlık alanınında 1940-1945 dönemi yaşananlarla ilgili ifadelerden hangisi
yanlıştır?
a. 1940-1945 dönemi iktisadi ve sosyal yaşamda olduğu gibi sağlık alanında da
olumlu gelişmelerin kesilmesine yol açmıştır.
b. 1940-1945 döneminde insan gücü açısından önemli bir gelişme Hıfzısıhha
Mektebi’nin kurulmasıdır.
c. 1941’de çıkarılan bir kanunla Hıfzısıhha Müessesesi, Enstitü ve Mektep olarak iki
ayrı kuruluşa dönüştürülmüştür.
d. Sağlık alanında olumlu giden eğilim 1940-1945 döneminde daha da artmıştır.
e. 1940-1945 döneminde her şeye damgasını vuran savaş ekonomisi sağlık alanında
da olumlu giden eğilimi kesintiye uğratmıştır.
7. Türkiye’de sağlık alanınında 1946-1953 dönemi yaşananlarla ilgili ifadelerden hangisi
yanlıştır?
a. 1946’da“Birinci On Yıllık Milli Sağlık Planı” benimsenmiştir.
b. Savaş sonrası sağlık sorunlarına acil çözüm bulma arayışı, 1946’da benimsenen
“Birinci On Yıllık Milli Sağlık Planı” ile yürütülmeye çalışılmıştır.
c. 1946’da benimsenen “Birinci On Yıllık Milli Sağlık Planı” tam olarak
uygulanabilmiştir.
d. 1946’da benimsenen “Birinci On Yıllık Sağlık Planı” oldukça nitelikli olmasına
rağmen sağlık merkezlerinin genellikle ilçelerde açılmış olması sebebiyle tam
olarak uygulanamamıştır.
e. 1945’den sonra sağlık bakanlarının sık sık değişir olmasından dolayı Sağlık
Bakanlığı istikrarını yitirmeye başlamıştır.
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8. Türkiye’de sağlık alanınında 1950 sonrasında yaşananlarla ilgili ifadelerden hangisi
yanlıştır?
a. 1954-1961 döneminde sağlık alanında uluslararası ilişkiler önemli bir yer
tutmaktadır.
b. 1954-1961 döneminde sağlıkta uluslararası kuruluşların yönlendirmesine
henüz girilmiş değildir.
c. 1954-1961 döneminde sağlıkta bazı alanlarda uluslararası kuruluşların
yönlendirmesine girilmiştir.
d. 1950’li yılların ortasında hükümetin dünyaya açılması politikası çerçevesinde
Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkiler başlamıştır.
e. 1952 yılında DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) ve UNICEF ile ilişkiler gelişmiş ve
buna paralel olarak Sağlık Bakanlığı bünyesinde Ana ve Çocuk Sağlığı Örgütü
kurulmuştur.
9. Sağlık hakkı ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Sağlık hakkı, 1961 Anayasası 49. Maddesi’nde bir sosyal hak olarak
düzenlenmiştir.
b. 1961 Anayasası 49. Madde’deki “devlet yoksul ve dar gelirli ailelerin sağlık
şartlarına uygun konut ihtiyaçlarını karşılayıcı tedbirleri alır” ifadesi sağlık
hakkının bir sosyal hak olarak düzenlemesinin gereğidir.
c. Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi çabaları 1961 Anayasası’ndan 8 ay önce
yürürlüğe giren 224 sayılı “sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hakkında kanun”
ile başlatılmıştır.
d. 1961 Anayasası’ndan 8 ay önce yürürlüğe giren 224 sayılı “sağlık hizmetlerinin
sosyalleştirilmesi hakkında kanun”un uygulamasında yönetim yetersizliğinden
dolayı başarılı sağlanamamıştır.
e. 1961 Anayasası’ndan 8 ay önce yürürlüğe giren 224 sayılı “sağlık
hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hakkında kanun” başarıyla uygulanmıştır.
10. Hangisi Türkiye’de sağlık alanında 1940’lardan 1960’lara kadar olan dönemin
özelliklerinden değildir?
a. Koruyucu hekimlik çalışmaları terk edilmeye başlanmıştır.
b. Sağlıkta tedavi edici hizmetlere yönelinmiştir.
c. Sağlıkta koruyucu hizmetlere yönelinmiştir.
d. Sağlıkta uluslararası kuruluşların etkisi altına girilmiştir.
e. Hastanecilik hizmetleri bütünüyle Sağlık Bakanlığı’na geçmiştir.

88

6. TÜRKİYE’DE SAĞLIK ALANININ GELİŞİMİ
(II. KISIM)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6. Türkiye’de sağlık alanı (1970-günümüz)
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. 70’li yıllarda sağlık alanında dünyadaki değişimlere ilişkin ifadelerden hangisi
yanlıştır?
a. 70’li yıllarla birlikte sağlık hizmeti talebini sağlık hizmeti arzı belirlemeye
başlamıştır.
b. 70’li yıllarla birlikte ekonominin diğer alanlarında olduğu gibi, sağlık hizmeti
arzını sağlık hizmeti talebi belirlemeye başlamıştır.
c. 70’li yıllarda kapitalizmin yapısal krizine ilişkin üretilen çözümler kapsamında
sağlık alanı, toplumsal yaşantının diğer alanları gibi yeniden yapılandırılmıştır.
d. 70’li yıllarda küresel sermaye ve uluslararası örgütleri, sağlık alanının yeni bir artı
değer elde etme alanı olarak konumlandırılabileceğini öngörmüşlerdir.
e. 70’li yıllarda küresel sermaye ile uluslararası örgütleri, sağlık hizmetlerine talebin
boyutunu arttırmaya odaklanmışlardır.
2. Hangisi 1982 Anayasası ile birlikte Türkiye’de sağlık alanında gözlenen
değişikliklerden değildir?
a. Sağlıkla ilgili hukuksal altyapı önemli ölçüde değiştirilmiştir.
b. Sağlık yatırımları teşvik kapsamına alınmıştır.
c. Kamu fonları özel sektöre yönlendirilmiştir.
d. Sağlık alanında kamusallık yaklaşımı ön plana geçmiştir.
e. Kamu fonları eliyle beslenen bir özel sağlık pazarı yaratılmıştır.

Yanıtlar:
1. A
2. D
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Türkiye’de Sağlık Alanı Kapitalizmin sorunlarına ve
arayışlarına çözüm bulmaya
yönelik olarak, sağlık alanında
Batı
merkezli
yeniden
yapılanmalar
eşliğinde
1970’lerden günümüze dek
Türkiye’de sağlık kurumlarının
ve hizmetlerinin örgütlenişinin
öğrenilmesi

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Canlı derslerin takip edilmesi, 1970’li
yıllardan itibaren Türkiye’de sağlık
kurumlarının
ve
hizmetlerinin
şekillendirilmesine ilişkin daha geniş
bir perspektif kazanmak üzere dünya
ve Türk siyasi tarihine ilişkin
kaynakların incelenmesi
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Anahtar Kavramlar






Dünya Bankası
1982 Anayasası
Sağlık Reformu
Sağlık İşletmeciliği
1. ve 2. Sağlık Projesi
 Türkiye 2001 Krizi
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Giriş
1970’li yıllarla birlikte dünya üzerinde neoliberal politikalara dayalı olarak yeniden
yapılandırılmaya çalışılan sağlık alanında Türkiye’de de köklü ve kalıcı değişikler, özellikle
1982 Anayasası ile sosyal devletçi anlayışın değişmesi ile birlikte yaşanmaya başlamıştır.
1980’lerde Dünya Bankası’ndan alınan kredilerle “Sağlık Reformu” hayata geçirilmeye
çalışılmış, 1983 sonrasında sağlık işletmeciliği anlayışı getirilmiştir. 1990’larda “1. ve 2.
Sağlık Projeleri” ile koruyucu sağlık hizmetleri daha da arka plana atılmış, sonrasında 1990’lı
yılların sonunda çevre kapitalist ülkelerde yaşanan kriz Türkiye 2001 Krizi olarak tarihe
geçmiş ve sağlık alanındaki olumsuzları daha da arttırmıştır.
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6. Türkiye’de Sağlık Alanı (1970-günümüz)
“Dünyada Sağlık Reformu Türkiye’de Sağlıkta Dönüşüm: Gerçekler ve Belgeleri”
başlıklı makalesinde Hamzaoğlu şunları belirtmektedir: II. Dünya Savaşı sonrası kapitalist
ülkelerde sağlık hizmeti, toplumsal bölüşümün yeniden düzenlenmesiyle, zaman içinde
vatandaşlar tarafından kullanılan ve aranılan bir hizmet alanına dönüşmüştür. (Hamzaoğlu,
2013: 173).
1970’lerden önce sağlık hizmeti talebi arzla yaratılırken, 70’li yıllarla birlikte,
ekonominin -arzı talebin belirlediği- diğer alanlarında olduğu gibi, sağlık hizmeti arzını sağlık
hizmeti talebi belirlemeye başlamıştır (Hamzaoğlu, 2013: 173).
70’li yılların ikinci yarısı için Hamzaoğlu şunları belirtmektedir: 70’li yılların ikinci
yarısından itibaren kapitalizmin yapısal krizine ilişkin üretilen çözümler kapsamında sağlık
alanı, toplumsal yaşantının diğer alanları gibi yeniden yapılandırılmıştır (Hamzaoğlu, 2013:
173). Küresel sermaye ve uluslararası örgütleri, yeni bir artı değer elde etme alanı olarak
konumlandırılabileceklerini öngördükleri sağlık alanında, (sağlık) hizmetlerdeki talebin
boyutunu arttırmaya ve alanın genişleme potansiyelini gerçeğe dönüştürmeye yönelik
girişimlere odaklanmışlardır (Hamzaoğlu, 2013: 173).
Hamzaoğlu’nun da belirttiği gibi, 70’li yıllarda sağlık alanındaki temel değişim, bu
alandan artı değer elde etmek üzere, sağlık hizmeti arzını sağlık hizmeti talebinin belirlediği
bir işleyişin oluş(turul)masıdır. Bu işleyiş, kapitalizm iç sıkıntılarına çözüm üretmeye
dönüktür. Sağlık alanı da bu çözümün bir parametresi olarak değerlendirilmiştir.
Daha önce toplumsal bölüşümün yeniden düzenlendiği bir alan (üretim ilişkileri
korunarak, toplumsal kaynakların dağılımındaki eşitsizliklerin göreli olarak azaltılması
hedefiyle kamusal-parasız hizmet sunumu vb.) olan sağlık alanının, bu kapsamdan
çıkartılması, dolayısıyla, sağlık hizmeti harcamalarının sağlık hizmetini kullananlara
yaptırılması bu döneme özgü yeniden yapılandırmanın bir sonucudur (Hamzaoğlu, 2013:
173).
80’li yılların başında Dünya Bankası ve IMF’in “Washington Uzlaşması” olarak
anılan yapısal uyum politikaları uygulamaya konulmuş ve bu uygulamanın kamuoyu ile
paylaşılan ana mesajı şu olmuştur: Sağlık alanındaki maliyet çok yüksek boyutlara ulaşmıştır
ve önlem alınmazsa bir “sağlık krizi” yaşanacaktır, dolayısıyla “sağlıkta reform” uygulaması
zorunludur ve bu zorunlu reform, Dünya Bankası tarafından “Sağlık Reformu” olarak
adlandırılmıştır (Hamzaoğlu, 2013: 173-174). İşte bu sözde reformist anlayış, yukarıda sözü
edilen 70’li yıllarda sağlık alanının kapitalizmin iç sıkıntılarına çözümün bir parametresi
olarak görülmesi ve bu görüşün hayata geçirilmesinden başkaca bir şey değildir.
Dünya Bankası (: Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), 1944 yılında imzalanan
Bretton Woods anlaşması uyarınca 1946’da kurulmuş ve aynı yıl Birleşmiş Milletler’in bir
ihtisas kuruluşu haline getirilmiştir ve kuruluşu gereği esasen ekonomik bir kuruluş olarak
işlev görmektedir (Hamzaoğlu, 2013: 173).

95

Sağlık hizmetlerinde kamunun sunumundan pazar şartlarının ve fiyat mekanizmasının
geçerli olduğu ve bu hizmetlerin özel sektör tarafından yerine getirildiği bir yapıya dönüşümü
1980’lerden itibaren tüm dünyada başlatıldı (Karakaş ve Yılmaz, 2011: 86).
Dünya Bankası gözetiminde uygulamaya konulan neoliberal sağlık politikaları, özel
sektörün kamudan daha verimli çalıştığı vurgusuyla devletin sağlık alanındaki işlevini
sınırlandırmış ve ona yalnızca “düzenleyici” bir rol vermiş, sağlık ve tıbbi bakım
hizmetlerinin sağlanması işlevini özel sektöre bırakmıştır (Karakaş ve Yılmaz, 2011: 86).
Neoliberal sosyal politikalar gereği, sosyal politika uygulamalarına katılan aktörler
çeşitlenmiş ve çoğalmış ve başta sivil toplum örgütleri ile sermaye sahipleri olmak üzere
devlet dışı pek çok kurum sosyal politika alanını belirleyici aktörler olarak şekillendirmeye
başlamıştır (Savaşkan, 2008: 383-384). Neoliberal politikalar eğitim, konut, sosyal hizmetler
gibi sağlık alanının da metalaşmasını sağlamış ve bu durum sermayenin karlı hale gelen bu
alanlara yatırımını teşvik etmiştir (Savaşkan, 2008: 384). Bu alanlardaki metalaşma süreci,
sosyal hakları elde etme koşullarını ağırlaştırmış, sosyal hak alma sürelerinin kısılmasına
neden olmuş ve alınan sosyal yardımların miktarı da düşürülmüştür ( Savaşkan, 2008: 385).
Dünyada 70’li yıllardaki kapital sıkıntılar ve 80’lerin başında bu sıkıntılara çözüm
olarak hayata geçirilen “Sağlık Reformu”, Türkiye’de Dünya Bankası’ndan alınan özel
kredilerle hayata geçirilmeye başlanmış ve bu reform süreci, 1 Ocak 2012’de 5510 sayılı
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası’nın bütün maddeleriyle yürürlüğe geçmesi
ve Kasım 2011’de yayımlanıp uygulaması için bir yıl süre belirlenen ve Sağlık Bakanlığı’nın
görev ve işlevi ile merkez taşra ve teşkilatını yeniden yapılandıran 663 sayılı KHK’nin
(Kanun Hükmünde Kararnamenin) hayata geçirilmesiyle birlikte 1 Ocak 2012’de
tamamlanmıştır (Hamzaoğlu, 2013: 178-179).
1960’lı yılların başında çıkarılan 224 sayılı Sağlığın Sosyalleştirilmesi Yasası, sağlık
hizmetlerinin kamusal özellik taşıması amacına yönelikti ve 70’lerden sonra sağlık
hizmetlerinin bu niteliği daha da belirginleşmişti (Karakaş ve Yılmaz, 2011: 86). 1980
öncesinde de hakim görüş, sağlık hizmetlerinin kamusallığı idi (Karakaş ve Yılmaz, 2011:
86).
24 Ocak 1980 kararları, diğer sosyal politikalar gibi sağlık alanında da süreci tersine
döndüren bir dönüm noktası olmuş ve buna dayalı olarak 1980’li yıllarda sağlık yatırımlarına
teşvik imkanları sağlanmış ve böylece 1980 öncesinde büyük bölümü uluslararası ilişkiler
çerçevesinde yabancılar ve azınlıklarca kurulmuş özel hastane sayısı 80’li yılların sonundan
itibaren patlama göstermiştir (Karakaş ve Yılmaz, 2011: 86-87).
1980’den 2002’ye kadar olan dönem “sağlık reformlarının teorik hazırlık dönemi”,
2002-2003’den günümüze dek gelen dönem “uygulama dönemi” ya da “sağlıkta dönüşüm
programı” olarak Bakan tarafından adlandırılmıştır (Bilaloğlu, 2011: 466).
1982 Anayasası’ndaki “devletin sağlık ile ilgili görevlerini özel sağlık kuruluşlarından
yararlanarak yerine getirebileceği” hükmü, sağlık hizmetlerinin özel sektörce yerine
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getirilmesine yönelik ilk düzenleme olup aynı zamanda ilk kez sağlık sigortası ve katılım
payından söz edilmektedir (Karakaş ve Yılmaz, 2011: 87).
1982 Anayasası ile değişen şudur (Soyer, 2000: 259):
“1961 Anayasası’nın “Devlet, herkesin beden ve ruh sağlığı içinde yaşayabilmesi ve
tıbbi bakım görmesini sağlamakla ödevlidir. Devlet, yoksul ya da dar gelirli ailelerin sağlık
şartlarına uygun konut ihtiyaçlarını karşılayıcı tedbirleri alır” şeklindeki sağlığın bir insan
hakkı olduğuna ve bu hakkın devlet tarafından güvence altına alınmasını kabul eden sosyal
devletçi anlayış değişmiştir. Neyle? Devletin sorumlu değil, düzenleyici olduğunu ifade eden
bir anlayışla ve onu yansıtan maddeyle: “Herkes, sağlık ve dengeli bir çevrede yaşamak
hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek
devletin ve vatandaşın ödevidir. Devlet herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde
sürdürmesini sağlamak; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi arttırarak, işbirliğini
gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler.
Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal yardım kurumlarından
yararlanarak, onları denetleyerek yerine getirir. Sağlık hizmetlerinin yaygın bir şekilde yerine
getirilmesi için kanunla genel sağlık sigortası konabilir”.
Bu dönemde neler olmuştur bir bakarsak; devletin yeniden yapılanmasının
gereklerine uygun olarak sağlıkla ilgili hukuksal altyapının önemli ölçüde değiştirildiğini,
sağlık yatırımlarının teşvik kapsamına alındığını ve kamu fonlarının özel sektöre
yönlendirildiğini görürüz (Soyer, 2000: 259). Özel sağlık sektörünün teşvik kapsamına
alınması, kamu fonları eliyle beslenen bir özel sağlık pazarı yaratmıştır (Soyer, 2000: 264).
1983 sonrası hükümet programı ise sağlık kurumlarında rasyonellik ve verimlilik
sağlanması diğer bir ifadeyle sağlık işletmeciliği anlayışını getirmiştir (Soyer, 2000: 260).
1987 tarihli 3359 sayılı “Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu” ile “kamu ve özel sağlık
kuruluşları aynı yaklaşımla ele alınmış, devletin her iki sağlık kuruluşuna aynı mesafede
yaklaştırılması meşrulaştırılmış; kamu sağlık kuruluşları statü olarak işletme haline getirilmiş;
gerek özel gerekse kamu sağlık kuruluşlarının hizmetleri fiyatlandırılmış; sosyal güvencesi
olan herkesin kamu özel istediği sağlık kuruluşundan yararlanabilmesi olanaklı kılınmış”tır
ancak Anayasa Mahkemesi’nin Kanun’nun bazı maddelerini iptal etmesiyle hükümet, Kanunu
uygulama olanağını önemli ölçüde yitirmiştir (Soyer, 2000: 261).
1980’leri izleyen dönemde kamu sağlık sektöründeki gerileyiş, koruyucu sağlık
hizmetlerinin iflasını getirmiştir (Soyer, 2000: 264). Bu süreçte Sağlık Bakanlığı’nın giderek
işlevini yitirmesi ile Bakanlık, teknik görünen yönü ile Dünya Bankası ile bir anlaşma
çerçevesinde oluşturulan Sağlık Proje Koordinatörlüğü’ne dönüşmüştür (Soyer, 2000: 264).
1990’lı yıllara ise “sağlık reformu” damgasını vurmaktadır. “Türkiye sağlık sektörü
reformları için yeni stratejilerin çerçevesi, ilk kez 1990 yılında, DPT (Devlet Planlama
Teşkilatı) için yürütülmüş olan Sağlık Sektörü Master Plan Çalışması ile saptanmıştır (Price
Waterhouse 1990).” (Belek, 2001. 438).
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Türkiye’de sağlık reformu çalışmalarının stratejik öneriler düzeyinde geliştirilmesi
sürecinde 1990 yılında Türkiye Hükümeti ile Dünya Bankası arasında Sağlık Projeleri İkraz
Anlaşması imzalanmış ve Sağlık Projesi (1. Sağlık Projesi) 1991 yılında başlatılmıştır (Belek,
2001: 438-439).
Sağlık Projesi’nin içeriğine ve amaçlarına bakıldığında Proje’nin sağlık sisteminin
fiziksel, kurumsal ve yönetsel alt yapısını geliştirmeye yönelik olduğu görülür (Belek, 2001:
439). Projenin iki temel bileşeni şunlardır (Belek, 2001: 439):
(1) İllerdeki sağlık hizmetlerinin reorganizasyonu ve güçlendirilmesi ve
(2) Kurumsal gelişimin sağlanması (sağlık insan gücü gelişimi, yönetim enformasyon
sisteminin geliştirilmesi, merkezi yönetimin desteklenmesiyle). Kurumsal gelişim ile yönetim
reformu anlatılmakta ve yönetim reformu içinde hizmetlerin il düzeyinde dağıtılması
(desantralize edilmesi) yani sağlık ocaklarına ve bölge hastanelerine kendi kaynaklarının
yönetiminde daha fazla sorumluluk verilmesi hedeflenmekte ve kaynak olarak da kullanıcı
ödentileri finansman sistemine dahil edilmektedir.
2. Sağlık Projesi, Türkiye Hükümeti ile Dünya Bankası arasında 1994 yılında
imzalanmış olup, içerik, kapsam ve amaçları bakımından 1. Sağlık Projesiyle benzer yapıya
sahiptir (Belek, 2001: 441).
“Her iki Proje’de de sağlık hizmetlerinin alt yapısının geliştirilmesi ve yönetim
kapasitesinin güçlendirilmesi ana bölümleri oluşturmaktadır. Ancak bütün bunların dışında
Sağlık Projeleri’nin en önemli amacı, sağlık reformlarının planlanması, başlatılması,
uygulanması ve bunlar için gerekli maddi, politik ve hukuksal olanakların sağlanmasıdır.
Projeler’in alt yapı ve yönetim kapasitesinin geliştirilmesiyle ilgili bölümleri proje uygulama
bölgelerini ilgilendirirken, proje kapsamında ele alınan sağlık reformları bütün Türkiye’yi
ilgilendirmekte, Türkiye sağlık sisteminin tüm boyutlarında köklü, kalıcı değişiklikler
gerçekleştirmeyi öngörmektedir. Alt yapı ve yönetimle ilgili bölümler Proje’nin teknik
boyutunu oluştururken, sağlık reformları ile ilgili bölümleri ideolojik ve politik yönünü ifade
etmektedir. Bütün bu nedenlerle sağlık reformlarının Proje’nin esası olduğunu söylemek
yanlış olmayacaktır. Teknik yönlerin politik esasen uygulanmasını sağlamaya yönelik
tahkimatı oluşturmak amacını taşıdığı ortadadır.” ( Belek, 2001: 441).
Bu dönemde “Sağlık Reformu” tartışmaları, 1980 sonrası uygulanan piyasacı sağlık
anlayışının bir uzantısı olduğu üzerinde yoğunlaşmıştır ve yukarıda da belirtildiği gibi
Bakanlık bürokrasisi devre dışı bırakılarak onun yerine sağlık alanında girişimleri Dünya
Bankası politikaları doğrultusunda yapan “Sağlık Proje Koordinatörlüğü”, “Sağlık
Projeleri”ni yaşama geçirmiştir (Soyer, 2000: 261).
Sağlık reformlarının kuramsal, politik alt yapısı 1991-1993 aralığında tamamlanmış,
1992’de Sağlık Reformu Çerçeve Taslağı adlı bir metin yayınlanmış ve bu metinde reform
paketi; en önemli başlıkları hizmet sunumu, hizmet finansmanı ve yönetim reformları olmak
üzere 7 başlıkta toplanmıştır (Belek, 2001: 442).
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“Türkiye Sağlık Reformları” başlıklı makalesinde İlker Belek, sağlık reformlarının
içeriğini ve amaçlarını şu şekilde özetlemektedir (Belek, 2001: 445-446):
1. Dünyadaki genel süreçlerle bağlantılı ve ona paralel olarak 1990’lı yılların başında
Türkiye’de, Dünya Bankası ve Dünya Sağlık Örgütü’nün finansal, ideolojik, teknik katkıları
ve belirleyiciliğinde ve Sağlık Projesi çerçevesinde, sağlık reformu çalışmaları başlatılmıştır.
2. Sağlık Projeleri; birincisi Türkiye sağlık sisteminin (özellikle de birinci basamak
sağlık hizmetlerinin) kurumsal, insan gücüyle ilgili, yönetsel, enformatik alt yapısını
geliştirmek ve ikincisi sağlık reformlarını gerçekleştirmek ve sağlık sistemini değiştirmek
olan iki amaç taşımaktadır.
3. Projeler’in gerçekleştirilme planında geri kalınmıştır; çünkü Bakanlık kurumsal
olarak geri planı atılmıştır.
4. Sağlık reformların en önemli bileşenleri olarak; aile hekimliği birinci basamakta ve
hastanelerin özerkleştirilmesi/özelleştirilmesi ikinci basamakta ve finansman için sağlık
sigortası üçüncü basamakta yer almıştır.
5. Sağlık reformları sürecinde Bakanlık dışa açık bir politika izleyememiştir. Burada
dışa açık olmak, kamuoyuna dönük olmak anlamındadır. Akademisyenler, kitle örgütleri vb.
6. Aile hekimliği sistemi ile esasen koruyucu sağlık hizmetleri arka plana atılmıştır.
7. Özerkleştirme ile devletin sağlıktaki sorumluluğu azaltılmış, hastaneler ek gelir
kaynakları elde etmeye yönlendirilmiş, kullanıcı ödentileri bir finans kaynağı/mekanizması
olarak kurumsallaştırılmış, sağlık çalışanları üzerinde iş yükü artmış; dolayısıyla sağlıktaki
eşitsizlikler, sağlık hizmetinin maliyeti ve verimsizliği de bunlara paralel olarak artmıştır.
Burada başka bir sorun alanı, Türkiye’nin geri kalmış bölgelerinde hastanelerin nasıl
özerkleştirileceği ve kendi gelir/gider dengelerini nasıl sağlayacakları konusunda ayrı bir plan
oluşturulmayışıdır.
8. Genel sağlık sigortası ile devlet bütçesinden karşılanmak istenmeyen sağlık
hizmetleri için ek gelir kaynağı yaratmak hedeflenmişse de prim ödeme koşulları ve prim
ödeme sayısı dikkate alındığında böyle bir modelin sonuç itibarıyla eşitlikçi etki
gösteremeyeceği anlaşılırdır ve öyle de olmuştur.
Bunlara ek olarak Hamzaoğlu, sağlık reformuna ilişkin şunlara da değinmektedir:
“Sağlık reformu, ülkelerin sosyal, ekonomik ve sağlık durumları dikkate alınmaksızın
kapitalist ülkelerde tek bir model-tek tip olarak uygulanmıştır.” (Hamzaoğlu, 2013: 179).
Hamzaoğlu’nun vurguladığı bu durum bizim konumuz olan sağlık iletişimi açısından
dikkate alınması oldukça önemli bir nokta. Yerel bazda yani coğrafi-kültürel-toplumsal
koşullar dikkate alınmaksızın yapılmış olan bir projenin demokratik anlamda hayat bulması
olanaksızdır. Oysaki sağlık iletişiminde her ne projeden söz edersek edelim, bu projenin
sonuçlarından belirli bir gruba ulaşılması ve onların yararlanması hedefleniyorsa da (ana konu
sağlık
olsun
olmasın)
diğer
alanlardakinden
farklı
olarak,
bu
projenin
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sonuçlarından/çıktılarından ulaşılması hedeflenen grup dışında kalan ve o toplumda var olan
diğer grupların olumsuz etkilenmemesi gerekir. Ancak sağlık reformu, sermayeye yönelik
pozitif çıktılar elde etmeye yönelmiş olması sebebiyle hem sağlık alanındaki uzman kişileri
hem de bu alandan hizmet almaya ihtiyacı olan toplumun genelini dışarıda bırakarak
toplumsal eşitsizliklere yol açmıştır.
Ayrıca Hamzaoğlu, sağlık reformunun aile hekimliği sistemiyle birinci basamak sağlık
hizmetlerinin de piyasaya eklemlendirildiğinin altını çizmektedir (Hamzaoğlu, 2013: 179).
“ABD’den Sağlık İşletmeciliği ve İhracı” adlı makalesinde Howard Waitzkin; Dünya
Bankası’nın, 1993 yılında tartışılan ‘Sağlıkta Yatırım’ başlıklı Dünya Gelişme Raporu’nda,
kamu sektörünün yetersizliklerini hizmetin sunumu ve yoksulluğun azaltılması açısından ele
aldığını ve Raporda sağlık sigortacılığının, sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesinin, piyasa
rekabetinin arttırılmasının ve primer bakım ve korunmanın vurgulandığını belirtmekte ve bu
Rapora ilişkin olarak, Dünya Bankası’nın “sağlık özel bir sorundur ve sağlık hizmeti özel bir
metadır” ideolojisini yerleştirmeye çalışmakta olduğu eleştirileri geldiğini altını çizmektedir
(Waitzkin, 2001: 449).
Büyük özel kuruluşların yönetiminde ve finansal liderliğinde verilen sağlık hizmeti
olarak tanımlanan sağlık işletmeciliğinin (Waitzkin, 2001: 448), ABD’de genişlemesinin
yavaşlaması nedeniyle yeni pazar arayışları oluşmuştur ve bu pazarlar, kaynakları giderek
kesilen kamu sektörü ve sosyal güvenlik kurumlarının yerine uluslararası kredi kuruluşlarının
desteği ile özelleştirilen ve yeniden düzenlenen sağlık hizmetinin yerleştirilmek istendiği
gelişmekte olan ülkeler olarak hedeflenmiştir (Waitzkin, 2001: 451).
Bu durum, ideolojik açıdan, toplumsal olarak paylaşılacak gerçekleri ifade eden yeni
“kamuoyu” yaratma ihtiyacını doğurmuş ve bu yeni kamuoyunu oluşturmak üzere sistemin
yeniden düşündürülmesini sağlayacak konular belirlenmiştir (Waitzkin, 2001: 451-452):
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Finansal nedene bağlı olarak sağlık sistemi krizi ortaya çıkmıştır,
Krizi çözmek üzere işletmecilik anlayışı yeni ve zorunlu bir rasyonalite sunar,
Maliyet kontrolü için, klinik kararlar bu rasyonaliteye göre verilmelidir,
Verimlilik artışı, finansmanın hizmet sunumundan ayrılması ve rekabetin tüm
alt sektörlerde (devlet, sosyal güvenlik ve özel sektör) genel olarak artmasıyla
sağlanır,
Sağlıkta kalite ve maliyetin en iyi düzenleyicisi olduğu için pazar anlayışı
geliştirilmelidir,
Arz değil talep ön plana çıkmalıdır,
Verim, üretkenlik ve kalite açısından esnek istihdam en iyi mekanizmadır,
Kamu yönetimine göre özel sektör daha verimlidir,
Her işçinin sosyal güvenlik ödemeleri kendi özel tasarrufundadır,
Sosyal güvenliğin tasfiyesi, çalışanlar açısından en uygun yolu seçebilmelerine
olanak tanıdığından özgürlük sunar,
Kullanıcı/hasta/yararlanan değil de müşteri/tüketici kavramına geçiş haklara
saygıyı güvenceye alır.
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Bu konular/koşullar gereği sağlığın ticarileşmesi normal bir süreç olarak algılanacak
ve sağlık hizmetlerinin dönüştürülmesine ilişkin kamuoyu oluşumu sağlanacaktır (Waitzkin,
2001: 452).
“Kapitalizmin Krizi ve Sağlık: Türkiye Örneği” başlıklı makalesinde Hamzaoğlu, 90’lı
yılların sonuna gelindiğinde çevre kapitalist ülkelerde yaşanmaya başlayan krizin 2000’li
yılların başlarında da devam ettiğini ve bu krizin Türkiye tarihine “2001 Krizi” olarak
geçtiğini belirtmekte; bu dönemde sağlık alanına yönelik kamusal harcamalarda çalışanlar ve
yoksullar aleyhine olumsuzluklar yaşandığını ve hem bulaşıcı hastalıklarda hem de psikiyatrik
hastalıklarda artış olduğunu belirtmektedir (Hamzaoğlu, 2009: 33-34).
2000’li yıllarda sağlık sektörüne artan özel sermaye, sağlık turizmi ve yurtdışı hastane
yatırımları yoluyla uluslararasılaşarak dünya pazarında yer edinmeye yönelmiştir (Karakaş ve
Yılmaz, 2011: 104). Sağlıktaki bu dönüşüm; eğitim, turizm, finans, tıbbi cihaz, ilaç vb. birçok
sektörde değişim dinamikleri ile iç içe ilerlediğinden, sağlık politikalarındaki dönüşümün
etkisi yalnızca sermayeye yeni bir birikim alanı açmakla sınırlı kalmamakta, sağlıkla ilişkili
sektörlerde aktif olan diğer sermayelerin büyüme olanaklarını etkileyerek sağlık alanının
ötesinde bir bütün olarak sermayenin brikim sürecine katkıda bulunmaktadır (Karakaş ve
Yılmaz, 2011: 104-105).
Çevre kapitalist ülkelerle sınırlı olan ve Türkiye’de de “2001 Krizi” olarak adı geçen
kriz, 2008 sonunda merkez kapitalist ülkelerde başlamış ve tekrar buradan çevre kapitalist
ülkelere ikinci bir kriz halkası olarak geçiş yapmış (Hamzaoğlu, 2009: 34-35) ve böylece
sağlığa alanında yaşanan olumsuzluklar artarak devam etmiştir.
Sonuç olarak; sağlığın en temel insan hakkı olarak kabulü ve ödeme gücü/güvencesi
olsun olmasın herkesin yararlanması yerine hastaların müşteri olduğu ve ödeyebilenin sağlık
hizmeti alabildiği bir sistem, Türkiye’de de 2000’li yıllarda büyük ölçüde tamamlanmıştır ve
sağlık hizmetlerine erişimdeki eşitsizliği farklı toplumsal kesimler ve bölgeler arasında
giderek arttırmaktadır ( Karakaş ve Yılmaz, 2011: 105).
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
1970’li yıllardan itibaren dünyadaki neoliberal gelişmelerle birlikte sağlık alanındaki
yeniden yapılandırmanın, Türkiye’de; nasıl var edildiğini ve işletildiğini ve bu nedenle
sağlıkta giderek kamusallık yaklaşımının terk edildiğini öğrendik. Günümüzde ise kapitalizm
için yeni bir pazar alanı olarak üretilen ve sağlık işletmeciliği adı verilen uluslararası
sermayenin kontrolünde bir yeniden yapılanmanın içinde bulunduğumuzu öğrendik.
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Bölüm Soruları
1. 70’li yıllarda sağlık alanında dünyada yaşanan değişimlere ilişkin ifadelerden hangisi
yanlıştır?
a. 70’li yıllarla birlikte sağlık hizmeti arzını sağlık hizmeti talebi belirlemeye
başlamıştır.
b. 70’li yıllarla birlikte sağlık hizmeti talebini sağlık hizmeti arzı belirlemeye
başlamıştır.
c. 70’li yıllarda kapitalizmin yapısal krizi ve buna ilişkin üretilen çözümlere bağlı
olarak sağlık alanı, toplumsal yaşantının diğer alanları gibi yeniden
yapılandırılmıştır.
d. 70’li yıllarda küresel sermaye ile uluslararası örgütleri, sağlık alanının yeni bir artı
değer elde etme alanı olarak konumlandırılabileceğini görmüşlerdir.
e. 70’li yıllarda küresel sermaye ile uluslararası örgütleri, sağlık hizmetlerine talebin
boyutunu arttırmaya odaklanmışlardır.
2. Aşağıdakilerden hangisi 80’li yılların başında Dünya Bankası ve IMF’in uygulamaya
koyduğu ve “Washington Uzlaşması” olarak anılan yapısal uyum politikalarının ana
mesajı kapsamında yer almaz?
a. Sağlık alanındaki maliyet çok yüksek boyutlara ulaşmıştır ve önlem alınmalıdır.
b. Sağlıkta reform uygulamasına gidilmesine henüz gerek yoktur.
c. Sağlıkta reform uygulaması zorunludur.
d. Sağlık alanında önlem alınmazsa bir sağlık krizi yaşanacaktır.
e. Dünya Bankası tarafından “Sağlık Reformu” olarak adlandırılan reformun
uygulanması gereklidir.
3. Dünya Bankası ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Dünya Bankası, 1944 yılında imzalanan Bretton Woods anlaşması uyarınca
1946’da kurulmuştur.
b. Dünya Bankası, 1946’da Birleşmiş Milletler’in bir ihtisas kuruluşu haline
getirilmiştir.
c. Dünya Bankası ekonomik işlevi olan bağımsız bir kuruluştur.
d. Neoliberal sağlık politikaları Dünya Bankası gözetiminde uygulamaya
konulmuştur.
e. Dünya Bankası ekonomik işlevi olan bir kuruluştur.
4. Hangisi 1982 Anayasası ile birlikte Türkiye’de sağlık alanında gözlenen değişikliklerden
değildir?
a. Sağlıkla ilgili hukuksal altyapı önemli ölçüde değiştirilmiştir.
b. Sağlık yatırımları teşvik kapsamına alınmıştır.
c. Kamu fonları özel sektöre yönlendirilmiştir.
d. Sağlık alanında kamusallık yaklaşımı ön plana geçmiştir.
e. Kamu fonları eliyle beslenen bir özel sağlık pazarı yaratılmıştır.
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5. Hangisi 1990’lı yıllarda Türkiye’de sağlık alanında gözlenen değişikliklerden
değildir?
a. Türkiye’de 1990’ yıllara “sağlık reformu” damgasını vurmaktadır.
b. Türkiye’de 1990’lı yılların başında, Dünya Bankası ve Dünya Sağlık Örgütü’nün
finansal, ideolojik, teknik katkıları ve belirleyiciliğinde sağlık reformu çalışmaları
başlatılmıştır.
c. Finansman için sağlık sigortası, sağlık reformlarının en önemli bileşeni olarak
birinci basamakta yer almıştır.
d. Aile hekimliği, sağlık reformlarının en önemli bileşeni olarak birinci basamakta
yer almıştır.
e. Hastanelerin özerkleştirilmesi/özelleştirilmesi sağlık reformlarının bir bileşeni
olarak ikinci basamakta yer almıştır.
6. Hangisi 2000’li yıllarda Türkiye’de sağlık alanında gözlenen değişikliklerden
değildir?
a. Psikiyatrik hastalıklarda gerileme olmuştur.
b. Psikiyatrik hastalıklarda artış olmuştur.
c. Bulaşıcı hastalıklarda artış olmuştur.
d. Sağlık alanına yönelik kamusal harcamalarda çalışanlar aleyhine olumsuzluklar
yaşanmıştır.
e. Sağlık alanına yönelik kamusal harcamalarda yoksullar aleyhine olumsuzluklar
yaşanmıştır.
7. Hangisi 1990’lı yıllarda sağlık alanında Türkiye’de gözlenen değişikliklerden
değildir?
a. Koruyucu sağlık hizmetleri ön plana alınmıştır.
b. Piyasacı sağlık yaklaşımı devam etmiştir.
c. Türkiye Hükümeti ile Dünya Bankası arasında Sağlık Projeleri İkraz Anlaşması
imzalanmıştır.
d. Sağlık Reformu Çerçeve Taslağı yayınlanmıştır.
e. 1990’lı yıllarda Türkiye’de sağlık reformu başlatılmıştır.
8. 1990’lı yıllarda Türkiye Hükümeti ile Dünya Bankası arasında imzalanan 1. ve 2.
Sağlık Projelerine ilişkin ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Projeler’in amacı sağlık reformlarının planlanması ve uygulanmasıdır.
b. Projeler’in amaçlarından biri, uygulanabilmeleri için gerekli maddi, politik ve
hukuksal olanakların sağlanmasıdır.
c. Projeler kapsamındaki sağlık reformları bütün Türkiye’yi ilgilendirmektedir.
d. Projeler Türkiye sağlık sisteminin tüm boyutlarında köklü ve kalıcı değişiklikler
gerçekleştirmeye yöneliktir.
e. Koruyucu sağlık hizmetleri ön plana alınmıştır.
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9. Sağlık işletmeciliğine ilişkin ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Sağlık işletmeciliği, büyük özel kuruluşların yönetiminde ve finansal liderliğinde
verilen sağlık hizmeti olarak tanımlanmaktadır.
b. Sağlık işletmeciliğine yönelik pazar arayışları yeni kamuoyu yaratma ihtiyacını
doğurmuştur.
c. ABD’de gelişmesi yavaşladığı için sağlık işletmeciliğinde yeni pazar arayışları
ihtiyacı doğmuştur.
d. Sağlık işletmeciliğinin gelişimi ABD’de hiçbir zaman yavaşlamamıştır.
e. Sağlık işletmeciliğinde hasta değil müşteri vardır.
10. Hangisi sağlık işletmeciliğine yönelik pazar arayışlarından doğan yeni kamuoyu
yaratmaya yönelik mesajlardan olamaz?
a. Sağlıkta krizi çözmek üzere işletmecilik anlayışı yeni ve zorunlu bir rasyonalite
sunar.
b. Arz değil talep ön plana çıkmalıdır.
c. Talep değil arz ön plana çıkmalıdır.
d. Sağlıkta kalite ve maliyetin en iyi düzenleyicisi olduğu için pazar anlayışı
geliştirilmelidir.
e. Sağlık alanında verim, üretkenlik ve kalite açısından esnek istihdam en iyi
mekanizmadır.
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7. KAPİTALİZM ve SAĞLIK HİZMETLERİ PİYASASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Sağlık İletişimi Alanını Vareden Kapitalist Bağlam
7.2. Sağlık Hizmetlerinin Klasik Piyasa Yapısına Bağdaşmazlığı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetlerinin klasik piyasa yapısından farklı yönlerinden
değildir?
a. Sağlık personeli/doktorun davranışı
b. Hizmetin belirsizliği
c. Hizmetin belirliliği
d. Hasta taleplerinde irrasyonel tutumlar
e. Hizmetin dışsal yapısı

2. Hastalık riskinin veya hastalığın kendisinin birey tarafından tek başına taşınması
halinde sigorta yükü artar. Bu açıklamada sağlık hizmetlerinin klasik piyasa
yapısından hangi farklı yönü ifade edilmektedir?
a. Ahlaki sorunlar
b. Fiyat yapısı
c. Hastaların talepte irrasyonel tutumları
d. Hizmetin belirsizliği
e. Sağlık personeli/doktorun davranışı

Yanıtlar:
1. C
2. B
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Sağlık İletişimi Alanını Kapitalizmin 70’li yıllardaki krizine
Vareden
Kapitalist çözüm olarak üretilen yeni pazar
Bağlam
alanlarından
biri
olan
sağlık
hizmetleri piyasasında ya da sağlık
alanında, sağlık iletişimi de dâhil
olmak
üzere
piyasalaşmanın
gerektirdiği kurumsal yapıların hayata
geçirildiğinin öğrenilmesi ve bu
bağlamda Türkiye’de sağlık iletişimi
alanının
hangi
niteliklerle
yapılandırılabileceğinin
değerlendirilmesi

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Canlı derslerin takip edilmesi,
1970’li yıllardan itibaren sağlık
kurumlarının ve hizmetlerinin
şekillendirilmesine ilişkin daha
geniş bir perspektif kazanmak
üzere dünya siyasi tarihine
ilişkin kaynakların incelenmesi

Sağlık
Hizmetlerinin Sağlık hizmetlerinin klasik piyasa Canlı derslerin takip edilmesi,
Klasik Piyasa Yapısına yapısından
farklı
yönlerinin piyasalaşmanın
mantığına
Bağdaşmazlığı
öğrenilmesi
ilişkin kaynakların incelenmesi
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Anahtar Kavramlar









Sağlık hizmetlerinde talebin yapısı
Doktorun davranışı
Hizmetin belirsizliği
Arz koşulları
Hastaların talepte irrasyonel tutumları
Ahlaki sorunlar
Hizmetin dışsal yapısı
Fiyat yapısı
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Giriş
70’li yıllarda sağlık alanındaki temel değişim, bu alandan artı değer elde etmek üzere,
sağlık hizmeti arzını sağlık hizmeti talebinin belirlediği bir işleyişin oluş(turul)masıdır. Bu
işleyiş, kapitalizm iç sıkıntılarına çözüm üretmeye dönüktür. Sağlık alanı da bu çözümün bir
parametresi olarak değerlendirilmiştir. Ancak sağlık hizmetlerinin kamusal nitelik taşıyan bir
hizmet grubu olması sebebiyle klasik piyasa yapısından farklı yönler taşıyor olmasına rağmen
piyasa mantığı içinde arz edilmeye çalışılması özellikle sosyal devlet anlayışının gelişmediği
çevre kapitalist ülkelerde kamu sağlığına ilişkin pek çok sorunu beraberinde getirmiştir.
Benzer biçimde piyasa mantığı ve işleyişi içinde sağlık alanına eklemlendirilen kurumsal
yapılardan biri olarak sağlık iletişimi alanında, merkez kapitalist ülkelerde başka bir ifadeyle
piyasalaşmanın kendi öz yapısı içinde, varoluş amaçlarına uygun bir gelişim olanaklı
olmasına karşın çevre kapitalist ülkelerde ne bu ülkelerin sağlık alanındaki sorunlarının
çözümüne katkıda bulunabilecek ne de kapitalizmin beklentilerine yanıt verebilecek bir
gelişim çizgisinin yakalanması çok olanaklı görünmemektedir.
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7.1. Sağlık İletişimi Alanını Vareden Kapitalist Bağlam
“Tıbbileştirilen Yaşam Bireyselleştirilen Sağlık” adlı kitabında Sezgin, sağlık iletişimi
çalışmalarının nasıl başladığı konusunda bilgiler veriyor. Sezgin, ABD’de sağlık iletişimi
konusunda 1970’li yıllarda bir gelişme olduğunu ve bunun hızla Avrupa’ya yayıldığını
bildirmektedir (Sezgin, 2011: 90). 1970’li yıllarda bir önceki dersimizde söz ettiğimiz gibi
kapitalist dünya sisteminde yeniden yapılanmaya gidilmiştir. Ne söylemiştik:
1970’lerden önce sağlık hizmeti talebi arzla yaratılırken, 70’li yıllarla birlikte,
ekonominin -arzı talebin belirlediği- diğer alanlarında olduğu gibi, sağlık hizmeti arzını sağlık
hizmeti talebi belirlemeye başlamıştır (Hamzaoğlu, 2013: 173).
70’li yılların ikinci yarısı için Hamzaoğlu şunları belirtmektedir: 70’li yılların ikinci
yarısından itibaren kapitalizmin yapısal krizine ilişkin üretilen çözümler kapsamında sağlık
alanı, toplumsal yaşantının diğer alanları gibi yeniden yapılandırılmıştır (Hamzaoğlu, 2013:
173). Küresel sermaye ve uluslararası örgütleri, yeni bir artı değer elde etme alanı olarak
konumlandırılabileceklerini öngördükleri sağlık alanında, (sağlık) hizmetlerdeki talebin
boyutunu arttırmaya ve alanın genişleme potansiyelini gerçeğe dönüştürmeye yönelik
girişimlere odaklanmışlardır (Hamzaoğlu, 2013: 173).
Hamzaoğlu’nun da belirttiği gibi, 70’li yıllarda sağlık alanındaki temel değişim, bu
alandan artı değer elde etmek üzere, sağlık hizmeti arzını sağlık hizmeti talebinin belirlediği
bir işleyişin oluş(turul)masıdır. Bu işleyiş, kapitalizm iç sıkıntılarına çözüm üretmeye
dönüktür. Sağlık alanı da bu çözümün bir parametresi olarak değerlendirilmiştir.
İşte arkada yatan bu kapital gerekçeler, sağlık iletişimi adı altında yeni bir alanın
doğmasına da öncülük etmiştir. Böylece Sezgin’in belirttiği gibi ilkin merkez kapitalist ülke
konumundaki ABD’de başlayan sağlık iletişimi çalışmaları daha sonra Avrupa’ya sıçramıştır.
Türkiye’de ise henüz yeni yeni ilgi alanı oluşturmakta olan sağlık iletişimi, bir taraftan
yukarıda da değindiğimiz sebeplerle ideolojik bağlamda etik kaygılar oluşturmakta diğer
taraftan da iletişim alanının ne olduğu ve ne olması gerektiği konusundaki kuramsal
çerçevenin yeniden gözden geçirilmesini gerektirmektedir.
Sağlık iletişimi henüz yeni bir alan olmasından da kaynaklanan sebeplerle kendi
içinde kavram ve tanım tartışmalarını beraberinde getirmektedir. Alanın sınırlarını çizmek bu
nedenle güçtür. Ancak merkez kapitalist ülkelerdeki mevcut kavramsal yön, sağlığın iletişimi
üzerine odaklıdır ve bunun böyle olması da anlaşılabilirdir. Kapitalist altyapı bu ülkelerde real
olarak kuruludur ve sosyoekonomik örgütlenmenin ve kurumsallaşmanın da bu altyapıya
uygun gelişimi söz konusudur. Ancak Türkiye gibi çevre (bağımlı) kapitalist ülkelerde
kapitalist altyapının, ardındaki kültürel altyapının çeşitliliğine ve farklılığına dayalı olarak
merkez kapitalist ülkelere eşdeğer şekilde var olmayışı beraberinde pek çok sorunu da
getirmektedir.
Çevre kapitalist ülkelerde pek çok alanda olduğu gibi sağlıkta da sorunların çıkış
noktası, Batılı anlamda real kapitalizmin olmamasına rağmen bu sisteme bağlı kurumsal
yapıların Batıdan transfer edilmesi, ancak transfer edilen yapıların rahatça yerleşebileceği bir
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zemin bulamamasıdır. Örneğin sağlık alanında Batılı yapıların Türkiye’ye aktarılması da
böyledir. Sağlık iletişimi işte böyle bir yapılanmaya ilişkin bir kavramsallaştırma ve
uygulama alanı bulma girişimidir. Dolayısıyla Türkiye gibi çevre kapitalist ülkeler için bu tür
yapılar ve işleyişler, kavramsal ve tanımsal sorunlarla ilerlemekte ve mevcut ve çarpık
kapitalist altyapısına uygun hale düşürülmeye çalışılmaktadır.
İkinci bir nokta, Türkiye’de iletişim alanının zaten kendi başına sorunlu bir alan
olması ve her kriz ortamında mali açıdan gözden çıkarılan ilk alan olması nedeniyle her ne
konuda/alanda/sektörde olursa olsun o konuya ilişkin iletişim alanının daima bir sekteye
uğrama potansiyeli taşımasıdır. Böyle olunca belirli bir konudaki iletişim alanında (burada
sağlık iletişimi alanında) çekinceli çabalar gösterilmekte, dolayısıyla o konudaki iletişim
alanında kapsayıcı ve anlamlı sonuçlar elde etmek de zorlaşmaktadır.
Ayrıca üçüncü bir nokta olarak şunu da eklemek gerekir: Sağlık iletişimi zaten alan
olarak belirli sınırlarla belirli noktalarda kalamaz, değişme ve genişleme potansiyeli
taşımaktadır, çünkü interdisipliner bir alandır. Sağlık iletişimi alanının Türkiye’de her ne
kadar merkez Batılı biçimde/formda yapılanmasının olanaklı olamayacağı ifade edildiyse de
sağlık iletişiminin interdisipliner bir alan olması nedeniyle taşıdığı değişme ve genişleme
potansiyeli, sağlık iletişimi alanının Türkiye’de kendine özgü ve olumlu bir biçimde/formda
yapılanması için bir fırsat olarak da değerlendirilebilir. Ancak bu potansiyelin alanda kendine
özgü fakat olumsuz bir yapılanmaya yol açabileceğini de gözden kaçırmamak gerekir.

7.2. Sağlık Hizmetlerinin Klasik Piyasa Yapısına Bağdaşmazlığı
Sağlık iletişiminin, yukarıda, kapital dinamiklere bağlı olarak merkez kapitalist
ülkelerde başladığını ve çevre kapitalist ülkelere yayıldığını ifade etmiştik. Bu durumla ilgili
verdiğimiz açıklamalarla da sağlık iletişiminin kapitalizmin gereklerine göre var olduğu ve
biçimlendiği diğer bir ifadeyle “piyasa odaklı” olduğu vurgulanmıştı. Dolayısıyla sağlık
iletişiminin amaçlarını ve hedeflerini kavrayabilmek için, öncelikle sağlık hizmetleri
piyasasında var olan unsurları incelemek gerekecektir:
“Sağlık hizmetlerinin klasik piyasa yapısından farklı olan yönleri sekiz noktada
toplanabilir” (Mortan ve Tokgöz, 1984: 11):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sağlık hizmetlerinde talebin yapısı
Doktorun davranışı
Hizmetin belirsizliği
Arz koşulları
Hastaların talepte irrasyonel tutumları
Ahlaki sorunlar
Hizmetin dışsal yapısı
Fiyat yapısı

Sağlık hizmetlerinin diğer hizmet türlerinden farklı bu 8 yönünü yazarlar şu şekilde
açmaktalar:
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1. Talep (Mortan ve Tokgöz, 1984: 11): Ancak hastalık halinde ortaya çıkar.
Hastalık yalnızca riskli değil aynı zamanda maliyetli bir riskdir. Ayrıca geliri
olup da hastalığını bilmeyenler vb. gibi durumlar tedavi hizmetleri
maliyetinden apayrı bir boyut oluşturur.
Tedavi için uygun gelir olsa da hastalığın bilinmememesi, önceden
öngörülemeyen/belirlenememiş sağlık sorunları veya öngörülebilir/belirlenebilir sağlık sorunu
olsa da tedavi aşaması maddi ve/veya manevi sorunlu durumlar akla hemen “koruyucu
hekimlik”i getirmektedir. Koruyucu hekimlik, hem toplumun sağlığı açısından hem de
maliyet açısından daha avantajlı bir yapılanmadır. Ancak piyasalaşma özünde koruyucu
hekimliğe değil, tedavi edici hekimliğe odaklıdır, bunu bilmekteyiz.
2. Doktorun davranışı (Mortan ve Tokgöz, 1984: 11): Sağlık hizmeti doktor
davranışına ilişkin olarak alışılagelmiş bir hizmet üretiminden şu noktalarda
farklılaşır:
a. Sağlık hizmeti, diğer hizmet türlerinden farklıdır.
b. Sağlık hizmetiyle elde edilecek yararın sınanma olanağı yoktur.
c. Doktor esasen kendi çıkarından öte topluma dönük bir çaba içindedir.
Doktorun davranışı ile ilgili unsurlar; sağlık hizmetinin piyasadaki diğer hizmet
türlerinden farklı olması sebebiyle bu hizmet alanında piyasalaşmanın uygun olup olmadığı
konusunda tekrar düşünmemize yol açmaktadır. Ayrıca sağlık sıradan insanın bilgisinin
oldukça dışında (spesifik) bir bilim ve hizmet alanı olmasından dolayı sağlık hizmeti, (şimdi
müşteri olan) hastanın hem belirli bir doktora başvuru kıstaslarını hem de hem de doktorun
yaptığı tanı ve tedaviyi değerlendirme kıstaslarını gerçekçi ve akılcı biçimde belirleyebilmesi
olanaklı değildir. Bu nedenle de sağlık hizmetinde talep odaklı piyasalaşma özünde oldukça
sorunlu bir ortaya çıkıştır.
3. Hizmetin belirsizliği ile ifade edilmek istenenler (Mortan ve Tokgöz, 1984:
12):
a. Hastalar tedavinin gerçek maliyetini hesaplayamazlar.
b. Hastalar uygulanan tedavinin niteliği konusunda bilgi sahibi değildir.
c. Sağlık alanına ilişkin ahlaki sorunlardır.
Hizmetin belirsizliği, sağlık hizmetini alıcıları tarafından denetlenebilir olmaktan
çıkarmakta dolayısıyla bu belirsizlik klasik piyasa yapısında mevcut ahlaki boyutun
kapsamını genişletmektedir. Dolayısıyla sağlık hizmetinin piyasalaştırılması, sağlık
hizmetinin ahlaki gereklilikleri ile piyasalaşmanın ahlaki kapsamı arasında nasıl bir denge
kurulabileceğine ilişkin temel bir sorun alanı yaratmakta ve piyasalaşmanın sağlık hizmetine
uygunluğunu tekrar tartışılır hale getirmektedir.
4. Arz koşulları (Mortan ve Tokgöz, 1984: 12): Rekabetçi piyasada arz, bir
hizmet getirisinin başka bir hizmet getirisiyle kıyaslanması yoluyla
ölçülmesine karşın tedavi hizmetlerinde; mesleğin yapılabilmesi için lisans
diploması dışında kamunun onayının gerekmesi ve tıp eğitiminin maliyeti gibi
net getiriyi etkileyen başka unsurlar da vardır.
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Sağlık hizmeti arzı, bu hizmeti verecek olanlar bakımından hizmetin hem öncesinde
hem de sonrasında diğer hizmet alanlarına göre ekonomik (aynı zamanda fiziksel, sosyal ve
ruhsal) olarak oldukça zorlu bir süreçtir. Sağlık hizmeti arz koşulları itibarıyla piyasada var
olan diğer hizmetlerden farklı ve apayrı bir konumda bulunduğundan, sağlık hizmeti getirisi,
mevcut piyasa mantığı içinde hesaplanabilir olmaktan çıkmaktadır.
5. Hastaların talepte irrasyonel tutumları (Mortan ve Tokgöz, 1984: 12):
a. Hasta hastalığını ve/veya tedaviyi reddedebilir.
b. Sinirsel hastalıklarda irrasyonel davranışlar olasıdır.
Hastanın hastalığına ilişkin davranışları üç grupta toplanabilir ki ikisi irrasyonel
tutumlarla ilişkilidir ve yukarıda verilmiştir. Diğeri ise mali yetersizlik nedeniyle acil tedavi
gerektiren hastalıklarda hastanın bu tedavi hizmetini alamaması/talep etmemesidir (Mortan ve
Tokgöz, 1984: 12).
İrrasyonel tutumlar da sağlık hizmetini, hizmetin talebi bakımından piyasaya özgü
diğer hizmet alanlarından farklı bir konuma taşımaktadır.
6. Ahlaki sorunlar: Fiyatlandırma dışında kalan ve Hipokrat yemini çerçevesinde
ele alınan ahlaki sorunlardır (Mortan ve Tokgöz, 1984: 12).
Ahlaki sorunlar da bir bakıma arz koşulları ile ilgili sorunlar grubunda tartışılabilir.
7. Hizmetin dışsal yapısı (Mortan ve Tokgöz, 1984: 13): Karakteri bakımından
tedavi hizmeti diğer hizmet alanları ile karşılaştırıldığında belirsizlik hali
taşıdığından dolayı diğer bir ifadeyle hastalığı önceden haber vermenin zorluğu
nedeniyle hizmetin dışsal halkasını kavrayacak yapının kurulması mümkün
olamamaktadır. Dışsal etki, ekonomide yaratılan bir etkiye piyasada herhangi
bir fiyatın oluşmaması olarak tanımlanmaktadır ve dışsallıkta, birinin
yararlandığından tümünün yararlanması bir sorun oluşturmamaktadır.
Hastalıklar önceden belirlenemediğinden sağlık hizmetlerinin arzına yönelik bir
fiyatlandırma yapılamamaktadır. Ekonomide üretilen hizmetin arzındaki fiyat, talep sayısı
arttıkça azalmaktadır. Oysaki sağlık hizmetlerindeki talep belirsizliği (hastalıklar önceden
belirlenemediğinden) arzın miktarının baştan kestirilebilmesini olanaksız hale getirmektedir.
Böylece sağlık hizmetinin dışsal halkasını kavrayacak yapı kurulamadığından sağlık hizmeti
bağımlı hale getirilememekte yani (dışarıya göre) dışsal kalmaktadır.
Burada asıl sorun şudur ki kamusal nitelik taşıyan bir hizmet grubu piyasa mantığı
içinde arz edilmeye çalışılmaktadır ancak nitelik olarak piyasa ve sağlık hizmeti
örtüşmediğinden fiyatlandırma sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Daha ötesinde hizmete ilişkin
fiyat oluşumu baştan belirlenemediğinden bu defa hizmetin kendisine değil ama hizmetle
ilişkili olabilecek (ilişkisi olan ve/veya ilişkilendirilmesi olanaklı) yan ürünlere/hizmetlere
ilişkin fiyatlandırmalarla bu sorun çözülmeye çalışılmakta daha doğrusu ana hizmetin değil de
ona bağlı yan ürünlerin/hizmetlerin talebi oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu yapılanma ile
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sağlık hizmeti talebinin kozmetik amaçlı ürünler/hizmetler üzerinden bile oluşturulması ve
karşılanması yoluna gidilmektedir.
8. Fiyat yapısı şu noktalarda toplanır (Mortan ve Tokgöz, 1984: 13-14):
a. Tam sigortalama.
b. Hastalık riskinin veya hastalığın kendisinin birey tarafından tek başına
taşınması halinde ki bu durumda sigorta yükü artmaktadır.
c. Bireyin ödeyeceği prim.
Fiyat yapısı nedeniyle de sağlık hizmeti piyasaya özgü diğer hizmetlere çelişkin ve
uzak düşmektedir.
Yukarıda (7. madde) sağlık hizmetine ilişkin dışsal etkinin piyasa mantığı içinde sorun
oluşturmasından söz etmiştik. Sağlık hizmetlerinde piyasa mantığı içinde ortaya çıkabilecek
maliyet sorunları, fiyat yapısına bağlı şu nedenlerle doğmaktadır: (Mortan ve Tokgöz, 1984:
15):
1. Tedavi almayan bireyin dışsal maliyeti,
2. Kişinin sosyal konumu nedeniyle maliyeti yüksek tedaviye nasıl erişebileceği
yani diğer bireylere göre eşitlenebilmesinin yaratacağı maliyet,
3. Bugün için tedavi talebi olmayan ancak potansiyel talep oluşturanlara ilişkin
hizmet maliyeti.
Sağlık hizmetinde hizmetin yapısından kaynaklanan tüm bu farklılıklar, koruyucu
hekimlik ve dolayısıyla sağlık hizmetlerinin kamusallığı konusunda tekrar düşündürmektedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kapitalizm iç sıkıntılarına çözüm üretmeye yönelik olarak, 70’li yıllarda, sağlık
alanından artı değer elde etmek üzere sağlık hizmeti arzını sağlık hizmeti talebinin belirlediği
bir işleyişin oluşturulduğunu ancak kamusal nitelik taşıyan bir hizmet grubunun piyasa
mantığı içinde arz edilmeye çalışılmasının özellikle sosyal devlet anlayışının gelişmediği
çevre kapitalist ülkelerde kamu sağlığına ilişkin pek çok sorunu beraberinde getirdiğini
öğrendik. Sağlık hizmetlerinin kamusal nitelik taşıyan bir hizmet grubu olması sebebiyle
klasik piyasa yapısından taşıdığı farklı yönleri öğrendik. Diğer taraftan piyasa mantığı ve
işleyişi içinde sağlık alanına eklemlendirilen ve merkez kapitalist ülkelerden başlayarak çevre
kapitalist ülkelere yayılan kurumsal yapılardan sağlık iletişimi alanında; merkez kapitalist
ülkelerde başka bir ifadeyle piyasalaşmanın kendi öz yapısı içinde, varoluş amaçlarına uygun
bir gelişimin olanaklı olmasına rağmen çevre kapitalist ülkelerde ne o ülkelerin sağlık
alanındaki sorunlarının çözümüne katkıda bulunabilecek ne de kapitalizmin beklentilerine
yanıt verebilecek bir gelişim çizgisinin çok olanaklı olamayacağını öğrendik.
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Bölüm Soruları
1. “Ancak hastalık halinde ortaya çıkar.” açıklaması sağlık hizmetlerinin klasik piyasa
yapısından hangi farklı yönünü ifade etmektedir?
a. Hizmetin belirsizliği
b. Sağlık hizmetlerinde talebin yapısı
c. Hastaların talepte irrrasyonel tutumları
d. Hizmetin dışsal yapısı
e. Fiyat yapısı
2. “Doktor esasen kendi çıkarından öte topluma dönük bir çaba içindedir.” açıklaması
sağlık hizmetlerinin klasik piyasa yapısından hangi farklı yönünü ifade etmektedir?
a. Hastaların talepte irrrasyonel tutumları
b. Hizmetin dışsal yapısı
c. Fiyat yapısı
d. Sağlık personeli/doktorun davranışı
e. Hizmetin belirsizliği
3. “Fiyatlandırma dışında kalan ve Hipokrat yemini çerçevesinde ele alınan ahlaki
sorunlardır.” açıklaması sağlık hizmetlerinin klasik piyasa yapısından hangi farklı
yönünü ifade etmektedir?
a. Hizmetin dışsal yapısı
b. Ahlaki sorunlar
c. Sağlık personeli/doktorun davranışı
d. Fiyat yapısı
e. Hastaların talepte irrasyonel tutumları
4. Sağlık iletişimi alanında ilk gelişmeler hangi ülkede başlamıştır?
a. İtalya
b. Polonya
c. ABD
d. Türkiye
e. İngiltere
5. “Sinirsel hastalıklarda irrasyonel davranışlar olasıdır.” açıklaması sağlık hizmetlerinin
klasik piyasa yapısından hangi farklı yönünü ifade etmektedir?
a. Hastaların talepte irrasyonel tutumları
b. Ahlaki sorunlar
c. Sağlık personeli/doktorun davranışı
d. Fiyat yapısı
e. Hizmetin dışsal yapısı
6. “Hastalar uygulanan tedavinin niteliği konusunda bilgi sahibi değildir.” açıklaması
sağlık hizmetlerinin klasik piyasa yapısından hangi farklı yönünü ifade etmektedir?
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a.
b.
c.
d.
e.

Hizmetin belirsizliği
Sağlık hizmetlerinde talebin yapısı
Hastaların talepte irrrasyonel tutumları
Hizmetin dışsal yapısı
Fiyat yapısı

7. “Hastalık riskinin veya hastalığın kendisinin birey tarafından tek başına taşınması
halinde sigorta yükü artar.” açıklaması sağlık hizmetlerinin klasik piyasa yapısından
hangi farklı yönünü ifade etmektedir?
a. Hastaların talepte irrrasyonel tutumları
b. Hizmetin dışsal yapısı
c. Ahlaki sorunlar
d. Sağlık personeli/doktorun davranışı
e. Fiyat yapısı
8. “Hastalıklar önceden belirlenemediğinden sağlık hizmetlerinin arzına yönelik bir
fiyatlandırma yapılamamaktadır.” açıklaması sağlık hizmetlerinin klasik piyasa
yapısından hangi farklı yönünü ifade etmektedir?
a. Hizmetin belirsizliği
b. Hizmetin dışsal yapısı
c. Sağlık hizmetlerinde talebin yapısı
d. Hastaların talepte irrrasyonel tutumları
e. Sağlık personeli/doktorun davranışı
9. Sağlık hizmetlerinin klasik piyasa yapısından farklı yönlerinden
fiyatlandırmanın dışarıda bırakılarak ele alındığı/tartışıldığı bir yöndür?
a. Hizmetin dışsal yapısı
b. Fiyat yapısı
c. Ahlaki sorunlar
d. Hizmetin belirsizliği
e. Sağlık hizmetlerinde talebin yapısı

hangisi

10. Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetlerinin klasik piyasa yapısından farklı az ya da
çok doğrudan veya dolaylı olarak sağlık hizmetini alıcıları tarafından denetlenebilir
olmaktan çıkaran yönlerdendir?
1. Ahlaki sorunlar
2. (Maliyet sorunları) Fiyat yapısı
3. Hizmetin belirsizliği
a.
b.
c.
d.
e.

Yalnızca 1
Yalnızca 2
Yalnızca 1 ve 2
Yalnızca 2 ve 3
1, 2 ve 3
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8. SAĞLIK İLETİŞİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ ve
ETKİNLİK SAĞLAYABİLDİĞİ SORUNLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Sağlık İletişiminin Amaç, Kapsam ve Nitelikleri
8.2. Sağlık İletişiminin Özellikleri ve
Sağlık İletişimi Yoluyla Etki Sağlanabilen ve Sağlanamayan Sorunlar
8.3. Sağlık İletişiminin Tarihsel Gelişimi ve Modelleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Aşağıdakilerden hangisi sağlık iletişiminin yaygın nitelikleri arasında değildir?
a. Bireyleri ve toplulukları bilgilendirmek
b. Bireyleri motive etmek
c. Sağlıkla ilgili konularda bilgi ve anlayışı arttırmak
d. Bilgi alışverişi, iki yönlü iletişim
e. Tek taraflı iletilerle bilgilendirmek
2. Sağlığı bir sakatlık veya hastalığın bulunmayışı olarak tanımlayan sağlık iletişimi
modeli aşağıdakilerden hangisidir?
a. Tıbbi model
b. Dünya Sağlık Örgütü modeli
c. İyilik hali modeli
d. Çevresel uyumlanma modeli
e. Tıbbi model ile Dünya Sağlık Örgütü modeli
Yanıtlar:
1. E
2. A
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Sağlık İletişiminin Amaç, Sağlık iletişiminin tanımları Canlı derslerin takip edilmesi, sağlık
aracılığıyla amaç ve kapsamı iletişimi ile ilgili farklı kaynakların
Kapsam ve Nitelikleri
hakkında bilgi edinilmesi ve incelenmesi
yaygın niteliklerinin öğrenilmesi

Sağlık İletişiminin Özellikleri
ve Sağlık İletişimi Yoluyla
Etki
Sağlanabilen
ve
Sağlanamayan Sorunlar

Sağlık
iletişiminin
temel Canlı derslerin takip edilmesi, sağlık
özellikleri ile sağlık alanında iletişimi ile ilgili farklı kaynakların
etkin olabileceği sorunların ve incelenmesi
yapısal özelliklerinden dolayı
üstesinden
gelemeyeceği
sorunların öğrenilmesi

Sağlık İletişiminin Tarihsel
Gelişimi ve Modelleri

Sağlık
iletişiminin
tarihsel Canlı derslerin takip edilmesi, sağlık
gelişim basamakları ve bu iletişimi ile ilgili farklı kaynakların
süreçte geliştirilmiş modellerin incelenmesi
öğrenilmesi
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Anahtar Kavramlar





Sağlık sosyolojisi
Sağlığın iki yönü: özgürlük ve haklar
Özgürlüklerin düzenlenmesi anlamında sağlık hizmeti
Sağlık iletişimi modelleri:
Tıbbi model,
Dünya Sağlık Örgütü modeli,
İyilik hali modeli ve reserv sağlık,
Çevresel uyumlanma modeli
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Giriş
Sağlık iletişimi tarihsel olarak teoride ve uygulamada belirli aşamalar kaydederek
günümüzdeki kapsamına ulaşmıştır. Kapitalizmin krizinde yeni bir pazar alanı olarak işleyişe
sokulan sağlık alanına eklemlendirilen kurumsal yapılardan biri olan sağlık iletişimi, doğal
olarak kapitalizmin kendisine içkin yapısal sağlık sorunlarını ve onlara yol açan nedenleri
gideremeyecektir. Sağlık iletişimi yapısal sorunları değil sağlık hizmetlerinde iletişim
sorunlarından doğan sağlık sorunlarını gidermede etkindir. Kimi uzmanlar sağlıktaki yapısal
sorunların sağlıkta geleneksel anlayıştan uzaklaşılması nedeniyle de doğduğunu
söylemektedirler.
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8.1. Sağlık İletişiminin Amaç, Kapsam ve Nitelikleri
Sağlık iletişiminin gelişim sürecinden önce bugünkü anlamıyla sağlık iletişimin
amaçları, kapsamı ve nitelikleri ile ilgili temel bilgileri verelim. Böylece tarihsel olarak
bugünkü kapsam ve uygulama biçimine ulaşılırken geçirilen aşamaları, günümüzdeki kapsam
ve uygulama biçimleriyle karşılaştırarak kavramak olanaklı olacaktır.
Sağlık iletişiminin, ilkin ABD’de olmak üzere merkez kapitalist ülkelerde gelişmeye
başladığını söylemiştik. Ancak kavram, farklı ülkelerde farklı kapsamlarda
kullanılmıştır/kullanılmaktadır. Sezgin, sağlık iletişiminin İngiltere’de sağlık hizmetleri
ortamında hasta ve doktor arasındaki söz alışverişi olarak tanımlanırken, ABD ve
Avustralya’da insan etkileşiminin sağlıktaki rolü ve sağlık hizmetleri ile ilgilenen aktif
araştırma alanı olarak daha geniş kapsamda tanımlandığını bildirmektedir (Sezgin, 2011: 91).
ABD ve Avustralya’daki geniş kapsamlı tanımda bir taraftan iletişim alanının diğer taraftan
sağlık hizmetleri alanının sağlık iletişiminin temel iki parametresini oluşturduğunu görüyoruz.
Schiavo’dan aktaran Sezgin “Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin, sağlık
iletişimini, sağlığı düzeltme amacıyla, bireysel ve toplumsal kararları etkileyen, iletişim
stratejilerinin araştırılması ve kullanılması olarak tanımlamakta (ABD Sağlık ve Beşeri
Hizmetler Dairesi, 2001)” olduğunu belirtmektedir (Sezgin, 2011: 91).
1979’da, sağlık iletişimi ile ilgili bir bölüme ilk defa yer verilen ve ulusal bir savunma
programı sağlamak amacıyla hazırlanıp kabul edilen Sağlıklı İnsan 2010’da (Healthy People
2010) sağlık iletişimi şöyle tanımlanmıştır (Sezgin, 2011: 91):
“Birey, kurum ve toplulukları önemli sağlık konuları hakkında bilgilendirme, etkileme
ve motive etme teknik ve sanatı. Sağlık iletişimi kapsamı hastalıktan korunma, sağlığın
geliştirilmesi, sağlık hizmeti politikası ve sağlık hizmeti faaliyeti kadar, hayat kalitesini ve
toplum içerisindeki bireylerin sağlığını geliştirme faaliyetini içermektedir (ABD Sağlık ve
Beşeri Hizmetler Bölümü, 2000).” (Sezgin, 2011: 92).
“Schiavo sağlık iletişiminin en yaygın niteliklerini; anlam ya da bilgi paylaşımı,
bireyleri ya da toplulukları etkileme, bilgilendirme, hedef kitleleri motive etme, bilgi
alışverişinde bulunma ve davranış değişimi olarak sıralamakta ve bu nitelikleri altı başlığa
ayırarak incelemektedir.” (Sezgin, 2011: 93):
1. Bireyleri ve toplulukları bilgilendirmek ve bireysel ve toplumsal kararları
etkilemek,
2. Bireyleri motive etmek,
3. Davranışların değiştirilmesi,
4. Sağlıkla ilgili konularda bilgi ve anlayışı arttırmak, bireyleri güçlendirmek,
5. Bilgi alışverişi, iki yönlü iletişim,
6. Değişimi desteklemek ve bunu devam ettirmek.
Sezgin, sağlık iletişimi “sağlık ve sağlığı ilgilendiren konularda bireylerin, kurumların,
toplumların bilinçlendirilmesi; farkındalık yaratılması; bilgi ihtiyacının giderilmesi; doğru
bilgilerin
verilmesi,
sağlık
bilincinin
oluşturulması;
sağlık
okuryazarlığının
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oluşturulması/yükseltilmesi; hasta ya da birey olarak sağlık hakkının tanınması ve bu konuda
bilinç oluşturulması ve sağlıklı çevrede yaşama hakkının korunması için iletişim strateji ve
yöntemlerinin kullanılması olarak ifade edilebilir.” diyerek kapsamlı bir tanım yapmıştır
(Sezgin, 2011: 95).

8.2. Sağlık İletişiminin Özellikleri ve Sağlık İletişimi Yoluyla Etki
Sağlanabilen ve Sağlanamayan Sorunlar
Schiavo, sağlık iletişiminin temel özelliklerini şu şekilde açıklamıştır:
1. “Hedef kitle merkezli sağlık iletişiminde amaç sadece hedef kitleye yönelik
planlar, kampanyalar yapılması değildir; aynı zamanda sağlık konularının
incelenmesi, kültüre uygun olan ve uygun maliyetli çözümler bulunmasıdır.”
(Sezgin, 2011: 95).
2. “Sağlık iletişiminde hedef kitle, sağlık konulu eylemlere dahil edilmeye
çalışılmakta, davranış değişimi hem bireylerin içinde yaşadığı hem de onu
etkileyenler tarafından belirlenmektedir.” (Sezgin, 2011: 95)
3. “Hedef kitlenin belirlenen sağlık konusunu tartışabileceği ve aile fertleri ve sağlık
uzmanları gibi önemli kişiler tarafından desteklenerek değiştirilebileceği bir çevre
yaratmak, sağlık iletişimi programlarının amaçlarından biri olarak kabul
edilmektedir.” (Sezgin, 2011: 95).
4. “Birçok bilim dalından faydalanmakta olan sağlık iletişimi çalışmalarında,
davranış değişimleri ve sosyal değişimlerin gerçekleştirilebilmesinin güçlüğünü
kabul edilerek; sağlık eğitimi, sosyal pazarlama, davranış ve sosyal değişim
kuramlarını içeren birçok kuram ve bilim dalının uygulanmasına dayalı
disiplinlerarası bir yaklaşım izlenmektedir.” (Sezgin, 2011: 95).
5. “Sağlık iletişimi programlarında, iyi bir strateji geliştirilmesi ve eylem planı
hazırlanması gerekmektedir.” (Sezgin, 2011: 96).
6. “Sağlık iletişimi, süreç yönelimlidir.” (Sezgin, 2011: 96).
Sağlık iletişiminin özelliklerini de hatırda tutarak sağlık iletişimi yoluyla etki
sağlanabilecek ve sağlanamayacak sorunlara bakarsak:
Sağlık iletişimi ile “sağlık konularına ilgi çekerek kural ve uygulamaları değiştirmek
ve bu konularda paydaşların desteğini almak; algıları, inançları ve sosyal normları
değiştirecek tutumları etkilemek; yeni sağlık standartları oluşturmak için veri yaymak ve
konuları belirlemek; sağlık hizmetlerine olan talebi arttırmak, kazançları ve davranış
değişikliklerini göstermek; sağlıklı beceriler göstermek; hastalık teşhisi, tedavisi ve önlenmesi
konusunda toplumsal tartışma başlatmak, acele bir önlem önermek; sağlık ürünlerine ve
hizmetlerine erişimi savunmak; yeni sağlık hizmetleri ve ürünleri için ortam hazırlamak;
sağlık hizmetini sunanlar ile hasta ilişkilerini, hastanın uyum sağlamasını ve sonuçlarını
iyileştirmek” gibi sağlanabilecek yararlar vardır (Sezgin, 2011: 96-97).
Schiavo, sağlık iletişimi ile yapılamayacaklar konusunda bilgi verir: “Yerel altyapı ve
beceri eksikliğini karşılamak; tedavi ve önlem eksikliğini ve teşhis yetersizliğini telafi etmek;
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sağlığa ilişkin tüm konularla ilgilenmede ya da tüm mesajları iletmede eşit derecede etkili
olmak sağlık iletişiminin yapamayacakları olarak ifade edilebilir.” (Sezgin, 2011: 97).
Sağlık iletişimi ile yoksulluk, çevresel bozulma, sağlık hizmetlerinin yeterli olmaması
gibi sorunların çözülemeyeceğini bilmekteyiz (Sezgin, 2011: 97). Bu sorunlar yapısal olarak
ulusal ve küresel kapital dinamiklere bağlı olarak var olduğundan, sağlık iletişimi ile bu yapı
üzerinde dönüştürücü bir etki oluşturulması beklenemez. Önceki derslerimizde bu konu
ayrıntılı olarak ele alınmıştır.
Sağlık iletişiminden söz ederken şunu da unutmamak gerekir: Ülkeler sağlık iletişimi
konusundaki çalışmalarını kendi öznel koşullarını dikkate alınarak planlanmalı, uygulamalı ve
değerlendirmelidirler (Sezgin, 2011: 97).

8.3. Sağlık İletişiminin Tarihsel Gelişimi ve Modelleri
Hastalık/sağlık olgusunun biyolojik boyutu dışında bir de kültürel ve toplumsal kökeni
olduğu ve bu boyutun da dikkate alınması gerekliliği “sağlık sosyolojisi”ni ortaya çıkarmıştır
ve bu alan bağımsız bir disiplin olarak ilk defa 1940’ların sonunda ABD’de daha sonra
1950’lerde Avrupa’da gelişmiştir (Cirhinlioğlu ve Mutlu, 2002: 351). Sağlık iletişimi ise daha
yeni bir kavramdır, böyle olması da doğaldır, çünkü iletişim kavramsal olarak zaten sosyoloji
gibi modern sosyal bilimlerin sonrasında doğmuş disiplinlerarası bir alandır.
Sağlıkla ilgili olarak geçmişte ve farklı coğrafya/kültürlerde yapılan uygulamaların bir
kısmı da sağlık iletişimi ile ilgilidir, ancak alanın kavramsal tanımı ve uygulamaları ilk olarak
ABD’de gerçekleştirilmiştir (Sezgin, 2011: 97). Yukarıda 1970’li yıllarda kapitalizmin krizine
tanık olan bir dünyanın ardından bu krize çözüm yolu olarak neoliberal politikalar aracılığıyla
yeni pazarlardan birinin sağlık alanı olduğunu söylemiştik ve sağlık iletişimini de bu
bağlamda değerlendirmiştik. ABD’de sağlık iletişimi alanının gelişiminde, sağlığın önemli bir
kişisel endişe olarak ortaya çıkması dolayısıyla yirminci yüzyılın ortalarında sağlık
hizmetlerinin bir kurum olarak yükselmesi temel belirleyici olmuştur ancak sağlık iletişimi
alanındaki araştırma ve uygulamalar Lupton’un belirttiği üzere 1980’lerde ve 1990’ların
başında artış göstermiştir (Sezgin, 2011: 98).
Sağlığın kişisel bir endişe olarak ortaya çıkmasının ardından ABD’de yirminci
yüzyılın ikinci yarısında neden Thomas’ın ifadesiyle “takıntı”ya ve giderek bir değere
dönüştüğünü (Sezgin, 2011: 98) de açıklamak gerekir. Burada benim öne süreceğim fikir,
ABD’nin sosyokültürel yapısının daima özgürlükler vaad ediyor olması ile ilgidir:
“Sağlığın Gaspı” adlı kitabında Illich sağlığın biri özgürlük diğeri de haklar olmak
üzere iki yönü olduğunu belirtmektedir. (Illich, 2014: 160). Sağlık, bireyin kendi biyolojik
durumunu ve yakın çevresinin koşullarını denetleyeceği otonomi alanını gösterdiği için,
yaşanan özgürlüğün düzeyi ile aynı anlama gelmektedir (Illich, 2014: 160). Örgütlü siyasi
çabaların sağlayabileceği çevresel koşullara bağlı olarak, özgürlük anlamında sağlığın adil bir
dağılımı yasalarla güvence altına alınsa ve eşit dağıtılsa bile belli bir yoğunluk düzeyinin
üstünde verilen sağlık hizmeti, aynı zamanda özgürlük demek olan sağlığı engellemeye başlar
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(Illich, 2014: 160). Bu düşünceden hareketle sağlık hizmeti aynı zamanda özgürlüklerin
düzenlenmesi anlamına gelmektedir (Illich, 2014: 160).
Illich sağlık konusunu özgürlük bağlamında ele almıştır ve ele alış biçimi, bize sağlık
iletişiminin ABD’de yükselen bir değer olarak ortaya çıktığı konusunda fikir vermektedir.
Sosyokültürel yapısı özgürlükler vaad eden ABD, sağlığın kendisine içkin biçimde var olan
özgürlük boyutu ile çok yakın düşmektedir. Dolayısıyla ABD, içinde bulunduğu kapitalist
yapılanmaya özgü biçimde konumlandırdığı özgürlük yaklaşımı ve gene bu kapitalist yapıda
var olan ve/veya olası krizleri aşacak biçimde kurumsallaşmaya dönük eğilimleri ile sağlık
iletişimi alanının gelişebileceği birincil alan olmuştur.
Uzunca bir dönem karantina duyuruları ve bulaşıcı hastalıklarla ilgili çalışmaların
yapıldığı ABD’de sağlık iletişimi ilk olarak, modern tıbbın ortaya çıkmasından önce,
Thomas’ın “halk tıbbının pratisyenleri” olarak tanımladığı kişiler tarafından gayriresmi olarak
yapılmıştır (Sezgin, 2011: 98). Sağlık iletişimine ilişkin ilk çabalar içinde yirminci yüzyılda
az sayıda kişinin az sayıda doktora ulaşabiliyor olmasından dolayı halk tıbbının biriken bilgisi
bu dönemde büyük önem taşımaktadır (Sezgin, 2011: 98).
Sonrasında halk tıbbının biriken bilgisinin etkisiyle bilimsel tıp alanında yaşanan
gelişmelerle tıbbi model doğmuş ve giderek bu modele ilgi artmıştır (Sezgin, 2011: 98-99).
Sağlık iletişimi modellerine bakarsak:
Sezgin, James S. Larson’dan alıntısında sağlığa ilişkin yaklaşımları dört model ile
açıklamaktadır (Sezgin, 2011: 98-99):
1.
2.
3.
4.

Tıbbi Model (Medical Model)
Dünya Sağlık Örgütü Modeli (WHO Model)
İyilik Hali Modeli (Wellness Model)
Çevresel Uyumlanma Modeli (Environmental Adaptation)

Tıbbi Model (Medical Model), sağlığı bir sakatlık veya hastalığın bulunmayışı olarak
tanımlamakta, dolayısıyla duygusal ve psikiyatrik rahatsızlıkları ve aynı zamanda koruyucu
hekimlik ve sosyal sebepli hastalıkları kapsamamaktadır (Sezgin, 2011: 98-99).
Oysaki patolojik bulgular olmadan da birey kendisini sağlıklı hissetmeyebilir (Sezgin,
2011: 99).
Tıbbi modelde, hasta ile doktor arasındaki iletişim sınırlı hale gelmekte ve tıp
kurumsallaşmaktadır, diğer bir ifadeyle sağlık süreçlerinde iletişim, özellikle 1960’lar ve
1970’lerde, belirgin biçimde arka plana atılmaktadır (Sezgin, 2011: 99). Karşılıklı olmadığı
için artık doktor ve hasta arasındaki iletişim asimetrik bir yapı kazanmış ve sonucunda
organizması hariç hasta ve çevresi sağlık alanının dışına bırakılmıştır (Sezgin, 2011: 100).
Dünya Sağlık Örgütü Modeli (WHO Model), sağlığı daha bütüncül (: holistik) bir
yaklaşımla ele almaktadır. 1947’de Dünya Sağlık Örgütü’nün benimsediği tanımı göre sağlık,
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“sadece hastalık ve sakatlığın olmaması değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal tam iyilik hali”dir
(Sezgin, 2011: 99).
Bu modelde sosyal iyilik halinin sağlığın bir bileşeni olarak yer alması, diğer
disiplinlerin de sağlık alanına girmeye başladığını göstermektedir (Sezgin, 2011: 99).
İyilik Hali Modeli (Wellness Model), sağlık ve iyilik halini daha yüksek bir düzeye
ulaştırmayı amaç edinmektedir. Modele göre sağlık, hastalıkların üstesinden gelme biçimidir
ve bunu başardıkça da rezerv bir sağlığın sağlanacağı varsayılır (Sezgin, 2011: 99). Her hasta
olmama durumu, iyilik halinde olma anlamına gelmediğinden, modeldeki esas, hastalıklı
olmamanın dışında ayrıca bir iyilik halinin sağlanmasıdır (Sezgin, 2011: 99).
Modeldeki iyilik halinin kültüre ve yaşa göre değişebilmesi ve diğer taraftan sağlık
kavramının da küresel konularla sürekli genişlemekte olması modele yöneltilen
eleştirilerdendir (Sezgin, 2011: 99).
Çevresel Uyumlanma Modeli (Environmental Adaptation), sağlığı çevreye
uyumlanma sorunu olarak ele almakta ve bireyin sosyal ve fiziksel çevreye uyumlanma
kapasitesi ile sağlık arasında doğrusal bağlantı (korelasyon) kurulmaktadır (Sezgin, 2011: 99).
Bu modelde astım ve diğer bazı grup hastalıkların çevre koşulları ile arasındaki bağlantı
araştırılmaktadır (Sezgin, 2011: 99).
Orijinali 1976 yılında yazılmış olan “Sağlığın Gaspı” adlı eserinde Illich de benzer
biçimde sağlığı bir uyum sağlama meselesi olarak ele almıştır (Illich, 2014: 182). Illich,
toplumca yaratılmış gerçekliklere karşı kültür tarafından şekillendirilmiş olan otonom
(kendiliğinden ve içsel) bir tepki olan sağlığı; çevredeki değişikliklere uyum sağlayabilme,
büyüyebilme ve yaşlanabilme, zarara uğradığında iyileşebilme, acı çekebilme ve ölümü
huzurlu bir şekilde bekleyebilme yeteneği olarak ifade etmektedir (Illich, 2014: 182). Illıch,
sağlığın geleceği de kapsadığını belirtmekte ve bundan dolayı acıyı ve bununla birlikte
yaşamak için gerekli tinsel gücü içerdiğini de eklemektedir (Illich, 2014: 182).
Illıch, sağlığın bir görev olduğunu ve bu görevde sağlanacak başarının; her insanın
kendi günlük ritmini ve etkinliğini, diyetini ve cinsel faaliyetini ayarlamasını sağlayan bir
kendini bilmeye, kendini disipline etme yeteneklerine ve tinsel gücüne bağlı olduğunu ve bu
belirleyicilerin kişinin içinde yaşadığı kültür tarafından biçimlendirildiğini ve düzeltildiğini
açıklamaktadır (Illich, 2014: 182). Bundan dolayı, Illich, bir coğrafi bölgeye ve belirli bir
teknik duruma uygunluğu uzun zamandır denenmekte olan bir sağlık biçiminin, tahmin
edilebileceği gibi uzun süreli politik bir otonomiye ve aynı zamanda sağlıklı alışkanlıklar ve
sosyobiyolojik çevre konusundaki sorumluluğun yaygınlık derecesine bağlı olduğunun altını
çizmekte, diğer bir deyişle sağlık biçiminin bir kültürün dinamik yapısıyla bağlı olduğunu
vurgulamaktadır (Illich, 2014: 182).
Illich, sağlık biçimini; kişilerin belirli bir kültürel ve teknik bağlamda sağlıklarına
ilişkin üstlendikleri yükümlülük olarak yorumlamaktadır (Illich, 2014: 182). İnsan sağlığının
temelini; ağrı, hastalık ve ölümle otonom bir şekilde başa çıkabilme yeteneğinin
oluşturduğunu ileri süren Illich, bu şekilde sağlığın var olduğu bir toplumda tıbbi
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müdahalenin en aza indirgeneceğini ama sağlık üzerine kendi kişisel yükümlülüklerini düşük
düzeylerde sürdüren insanların oluşturduğu topluluklarda/toplumlarda sağlığın bozulacağını
ve sağlığa dışarıdan müdahale gerekeceğini belirtmektedir (Illich, 2014: 183). İşte tam bu
aşamada modern tıbbın merkezi bir rol oynaması gerekecektir ki Illich bu durumu modern
tıbbın gerçek mucizesi olarak yorumlamıştır (Illich, 2014: 183).
Yukarıda sözünü ettiğimiz “çevresel uyumlanma modeli”ndeki yaklaşım ile Illich’in
1976’daki eserinde sağlığı bir uyum meselesi olarak gören yaklaşımının benzer olduğu
söylenebilir.
Sezgin, sağlık iletişiminin, 1970’lerin sonuna doğru, tıbbı modelin gerektirdiği
asimetrik ilişkiye bir tepki olarak ortaya çıktığını ve bazılarının bu yeni yaklaşımı “hasta
eğitim hareketi” olarak anlamlandırırken, bazılarının da sağlık hizmetleri dışında toplumdaki
diğer sağlık kurumlarını etkileyen “tüketiciliğin” geniş bağlamı içerisinde anlamlandıklarını
belirtmektedir (Sezgin, 2011: 100).
Sağlık iletişimi alanında asimetrik yapının yirmibirinci yüzyılda da devam ettiğini
bildiren Sezgin, pazarlamanın sağlık hizmetleri sistemine dahil olması ile sağlık iletişiminin
resmi olarak ortaya çıktığını ve bu gelişmenin sağlık iletişiminde sosyal pazarlamanın bir
yaklaşım olarak ortaya çıkmasında etkili olduğunu belirtmektedir (Sezgin, 2011: 100-101).
Sağlık iletişimi, iletişimin disiplinlerarası bir sosyal bilim alanı olmasından ötürü,
insan sağlığının sosyal bilimsel olarak tartışıldığı bir alandır. Sezgin, sağlık iletişiminin
disiplinlerarası bir alan olduğunu, dolayısıyla sağlık eğitimi, pazarlama, sosyal pazarlama,
psikoloji, antropoloji ve sosyoloji gibi pek çok alanın yöntem ve araçlarından faydalandığını
ve aynı zamanda iletişim, halkla ilişkiler, kamu savunuculuğu (public advocacy) ve toplumun
harekete geçirilmesi (community mobilization) alanlarından destek aldığını belirtmektedir
(Sezgin, 2011: 90). İletişim özünde amacı ikna etmek olan diğer bir ifadeyle politik olan bir
süreçtir. Bu nedenle politik (siyasal) alanın yöntem ve araçları arasında olan halkla ilişkiler,
kamu savunuculuğu ve toplumun harekete geçirilmesi, doğrudan iletişimle ve piyasa mantığı
içinde yerleştirilmiş sağlık iletişimi ile ilgili alanlardır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sağlık iletişiminin amaç, kapsam ve nitelikleri ile temel özelliklerini, sağlık iletişimi
yoluyla etki sağlanabilen ve sağlanamayan sorunların neler olduğunu öğrendik. Sağlık
iletişimi kavramından önce sağlık sosyolojisi kavramının ortaya atılarak bir disiplin olarak
geliştiğini, sağlık iletişiminin tarihsel süreçteki modellerini ve bu modellerden iyilik hali
modeli kapsamında bulunan rezerv sağlığın ne anlama geldiğini, sağlık iletişiminin 1970’lerin
sonuna doğru tıbbi modelin gerektirdiği asimetrik ilişkiye bir tepki olarak ve çok yönlü bir
iletişim alanı/disiplinlerarası olarak ortaya çıktığını öğrendik. Ayrıca Illich’e göre sağlığın biri
özgürlük diğeri haklarla ilgili iki yönü olduğunu, sağlık hizmetinin aynı zamanda
özgürlüklerin düzenlenmesi anlamına geldiğini öğrendik.
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Bölüm Soruları
1. Sağlık iletişimine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Sağlık iletişiminin kavramsal tanımı ve uygulamaları ilk olarak ABD’de
gerçekleştirilmiştir.
b. Sağlık iletişiminin kavramsal tanımı ve uygulamaları ilk olarak Almanya’da
gerçekleştirilmiştir.
c. Sağlık iletişimi ilk olarak ABD’de modern tıbbın ortaya çıkmasından önce
Thomas’ın “halk tıbbının pratisyenleri” olarak tanımladığı kişiler tarafından
gayriresmi olarak uygulanmıştır.
d. ABD’de sağlık iletişimi alanının gelişiminde, sağlığın önemli bir kişisel endişe
olarak ortaya çıkması dolayısıyla yirminci yüzyılın ortalarında sağlık hizmetlerinin
bir kurum olarak yükselmesi temel belirleyici olmuştur.
e. Sağlık iletişimi alanındaki araştırma ve uygulamalar 1980’lerde ve 1990’ların
başında artmaya başlamıştır.
2. Aşağıdakilerden hangisi sağlık iletişiminin yaygın nitelikleri arasında değildir?
a. Bireysel ve toplumsal kararları etkilemek
b. Bireyleri motive etmek
c. Davranışların değiştirilmesi
d. Bilgi alışverişi, iki yönlü iletişim
e. Değişimden kaçınmak
3. Sağlık iletişimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Sağlık iletişiminde amaçlananlardan biri sağlık konularının incelenerek kültüre
uygun olan ve uygun maliyetli çözümler bulunmasıdır.
b. Sağlık iletişiminde hedef kitle, sağlık konulu eylemlere dâhil edilmeye çalışılır.
c. Sağlık iletişiminde birçok bilim dalından faydalanır.
d. Sağlık iletişimi kendi başına bir disiplindir ve bu nedenle disiplinlerarası bir
yaklaşım izlenmez.
e. Sağlık iletişiminde disiplinlerarası bir yaklaşım izlenir.
4. Aşağıdakilerden hangisi sağlık iletişimi yoluyla etki sağlanamayan sorunlar
arasındadır?
a. Sağlık hizmetlerine olan talebi arttırmak
b. Sağlıklı beceriler göstermek
c. Sağlık ürünlerine ve hizmetlerine erişimi savunmak
d. Yerel alt yapı ve beceri eksikliğini karşılamak
e. Sağlık hizmetini sunanlar ile hasta ilişkilerini iyileştirmek
5. Sağlık iletişimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Ülkeler sağlık iletişimi konusundaki çalışmalarını kendi öznel koşullarını dikkate
alarak planlamalı ve uygulamalıdırlar.
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b. Sağlık iletişimi ile sağlanabilecek yararlardan biri sağlık konularına ilgi çekerek
kural ve uygulamaları değiştirmek ve bu konularda paydaşların desteğini almaktır.
c. Sağlık iletişimi süreç yönelimlidir.
d. Sağlık iletişimi ile etki sağlanabilen sorunların yanısıra etki sağlanamayan sorunlar
da vardır.
e. Tedavi ve önlem eksikliğini ve teşhis yetersizliğini telafi etmek, sağlık iletişimi
ile sağlanabilecek yararlar arasındadır.
6. Sağlığı bir sakatlık veya hastalığın bulunmayışı olarak tanımlayan sağlık iletişim
modeli aşağıdakilerden hangisidir?
a. Tıbbi model
b. Dünya Sağlık Örgütü modeli
c. İyilik hali modeli
d. Çevresel uyumlanma modeli
e. İyilik hali modeli ile çevresel uyumlanma modeli
7. Sağlığı, sadece hastalık ve sakatlığın olmaması değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal tam
iyilik hali olarak tanımlayan sağlık iletişim modeli aşağıdakilerden hangisidir?
a. Tıbbi model
b. Dünya Sağlık Örgütü modeli
c. İyilik hali modeli
d. Çevresel uyumlanma modeli
e. İyilik hali modeli ile çevresel uyumlanma modeli
8. Sağlık halini hastalıklı olmamanın dışında ayrıca bir iyilik halinin sağlanması (rezerv
sağlık) olarak gören sağlık iletişim modeli aşağıdakilerden hangisidir?
a. Tıbbi model
b. Dünya Sağlık Örgütü modeli
c. İyilik hali modeli
d. Çevresel uyumlanma modeli
e. İyilik hali modeli ile çevresel uyumlanma modeli
9. Bireyin sosyal ve fiziksel çevreye uyumlanma kapasitesi ile sağlık arasında doğrusal
bağlantı kuran sağlık iletişim modeli aşağıdakilerden hangisidir?
a. Tıbbi model
b. Dünya Sağlık Örgütü modeli
c. İyilik hali modeli
d. Çevresel uyumlanma modeli
e. İyilik hali modeli ile çevresel uyumlanma modeli
10. Sağlık iletişimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
1. Sağlık iletişiminde sosyal pazarlamadan destek alınır.
2. Sağlık iletişiminde psikolojiden destek alınır.
3. Sağlık iletişiminde sosyolojiden destek alınır.
a. Yalnızca 1
b. Yalnızca 2 c. Yalnızca 3
d. Yalnızca 2 ve 3
e. 1, 2 ve 3
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9. SAĞLIK İLETİŞİMİ ALANININ
KURUMSALLAŞMASI ve ARAŞTIRMA ALANLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Sağlık İletişiminin Gelişimi ve Kurumsallaşması
9.2. Sağlık İletişiminin Araştırma Alanları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Aşağıdakilerden hangisi sağlık iletişimi alanında odaklanılan noktalardan değildir?
a. Sağlık tutumları
b. Sağlık inançları
c. Sağlık davranışı
d. İnterdisipliner bir alan olan iletişim ile sağlık alanı arasındaki ilişkiler
e. İnterdisipliner bir alan olan iletişim ile ekonomi bilimi arasındaki ilişkiler
2. Hangisi sağlık iletişimi alanının kurumsallaşmasında etkili olmamıştır?
a. İletişimin sağlık hizmetleri ve sağlığın geliştirilmesindeki rolü ile ilgili
literatürün/kaynakçanın artması
b. İletişimin sağlık hizmetleri ve sağlığın geliştirilmesindeki rolü ile ilgili
literatürün/kaynakçanın olmaması
c. Uluslararası İletişim Derneği’nin (ICA) Tedavi Edici İletişim adı altında
profesyonel bir ilgi grubunun kurulması
d. İletişimin sağlık ve sağlık hizmetlerini etkilediği birçok yön olduğunun anlaşılması
e. Sağlığın iletişim araştırmaları için meşru bir konu olması

Yanıtlar:
1. E
2. B
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Sağlık İletişiminin Sağlık iletişiminin doğuşu, gelişimi ve Canlı derslerin takip edilmesi, sağlık
Gelişimi ve
kurumsallaşmasındaki
belirleyici iletişimi ile ilgili farklı kaynakların
Kurumsallaşması
çabaların ve alanın hem teoride hem de incelenmesi
araştırma ve uygulamada ortak olan
temel odak noktalarının öğrenilmesi.
Ayrıca kuram teriminin ayrıntılı olarak
ele alınması.
Sağlık İletişiminin
Araştırma Alanları

Sağlık iletişiminde birbirine bağımlı iki Canlı derslerin takip edilmesi, sağlık
büyük araştırma alanının (1. sağlık iletişimi ile ilgili farklı kaynakların
hizmetleri dağıtım dalı ile 2. medyanın incelenmesi
kamu sağlığını geliştirmek için etkin
kullanım yolları ve mesajlarını inceleyen
sağlığın geliştirilmesi konusu) ve Krebs
ve diğerlerinin sağlık iletişimi düzey ve
araştırmaları
üzerine
yaptığı
sınıflandırmanın (kişinin kendi zihninde
oluşan, kişilerarası, grup, kurumsal ve
toplumsal sağlık iletişimi araştırmaları)
öğrenilmesi.
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Anahtar Kavramlar





Tedavi edici iletişim
Sağlık iletişimi
Kuram
Sağlık iletişimi araştırma alanları:
Kişinin kendi zihninde oluşan sağlık iletişimi araştırmaları
Kişilerarası sağlık iletişimi araştırmaları
Grup sağlık iletişimi araştırmaları
Kurumsal sağlık iletişim araştırmaları
Toplumsal sağlık iletişimi araştırmaları
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Giriş
Sağlık iletişimi, 1970’lerde ABD’de ortaya atılmış ve hem kuramsal hem de
uygulamaya yönelik gelişmelerle çok yönlü bir çalışma alanı olarak kurumsallaştırılmıştır.
İkna süreçleri temelinde sağlığa ilişkin birtakım programlara işlerlik kazandırılması ve sağlığa
ilişkin iletişim gruplarının kurulması gibi çabalar sağlık iletişimi alanını vareden temel
belirleyiciler olmuştur. Tedavi edici iletişim adı altında başlayan çalışmaların daha sonra
dilsel bir değişikliğe gidilerek sağlık iletişimi adı altında sürdürülmesi, sağlık iletişiminin
kurumsallaştırılması yönündeki dönüm noktalarından biridir. İnterdisipliner bir alan olan
sağlık iletişiminin kurumsallaştırılmasında, ilişkide olduğu çeşitli disiplinler bağlamında
iletişimin farklı kapsamlarının/boyutlarının alana etkisi üzerine yapılan çeşitli araştırmalar
etkin olmuştur.
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9.1. Sağlık İletişiminin Gelişimi ve Kurumsallaşması
Sağlık iletişimi, sağlık alanı konusunda farkındalık ve bilinç oluşturmak gerektiği
vurgusu (arz) ve hastalıklardan korunma konusundaki ilgi (talep) nedeniyle doğmuş, başka bir
ifadeyle kamu sağlığına ilişkin sorunların ve ihtiyaçların giderilmesine yönelik çözüm
mekanizmalarının bir bileşeni olarak ortaya atılmıştır (Sezgin, 2011: 103).
1970’li yıllarda Kuzey Amerika iletişim bilimleri çalışmaları içinde gelişmeye
başlayan ve çok yönlü bir iletişim alanı olarak ortaya çıkan sağlık iletişimi, başlarda
gelişigüzel gelişmelerle sürdürülmüşse de 1971’de ABD’de yayımlanan Stanford Kalp
Hastalıklarından Korunma Programı (SHDPP) ile bir dönüm noktasına ulaştırılmıştır (Sezgin,
2011: 102).
Kalp hastalığından korunmak üzere SHDPP, kardiyoloji uzmanları ile iletişimcilerin
bir arada yürüttükleri kamu merkezli bir çabanın sonucunda oluşturulmuş bir programdır ve
bu programa göre halkın aşağıda yer alan konularda ikna edilmesi amaçlanmıştır (Sezgin,
2011: 103):
•
•
•
•

düzenli egzersiz alışkanlığı edinilmesi
sigarayı bırakma
beslenme değişiklikleri
stresin azaltılması

Daha sonraları benzer girişimler, uyuşturucu ve madde bağımlılığından korunmak
için, AIDS gibi tedavi süreci belirsizliğini koruyan hastalıklar için de uygulamaya konmuştur
ki bu tür girişimler, sağlık iletişiminin ayrı ve özel bir alan olarak var olmasını haklılaştıran
belirleyicilerden olmuştur (Sezgin, 2011: 103).
Krebs ve diğerlerinden aktaran Sezgin, iletişimin sağlık hizmetleri ve sağlığın
geliştirilmesindeki rolüne ilişkin literatürün ya da kaynakçanın artmasıyla bu konuya ilgi
gösteren akademisyenlerin 1972 yılında Uluslararası İletişim Derneği’nin (ICA) Tedavi Edici
İletişim ilgi grubunu kurduklarını belirtmektedir (Sezgin, 2011: 103).
Bu grubun yürüttüğü sağlık konusuna ilişkin iletişim araştırmaları; hem konunun yani
sağlığın iletişim araştırmaları için meşru bir konu özelliği taşımasından ve hem de bu tür
araştırmaların sağlık ile ilgili uygulamaların dikkate alınmasını motive etmesi sebebiyle,
Uluslararası İletişim Derneği’nin (ICA) “Tedavi Edici İletişim Grubu”, modern anlamda
sağlık iletişimi alanının başlangıcındaki en etkili olaylardan biri olarak kabul görmektedir
(Sezgin, 2011: 103).
Uluslararası İletişim Derneği’nin 1975 yılında yaptığı yıllık toplantısı sırasında
“Tedavi Edici iletişim Bölümü” üyeleri, bu gruba “Sağlık İletişimi” isminin verilmesini
oylamıştır ki bu durum, sağlık iletişimi alanında ikinci bir dönüm noktasını oluşturmuş ve
aynı zamanda, iletişimin sağlık ve sağlık hizmetlerini etkilediği birçok yön olduğu kesin bir
dille ortaya konmuştur (Sezgin, 2011: 103).

144

Buradaki isim değişikliği yani “Tedavi Edici İletişim” teriminden “Sağlık İletişimi”
terimine geçiş yapılması esasen sağlığa ilişkin bu çabaları iletişimde daha geniş bir alana
taşımış, başka bir ifadeyle söylenirse kişilerarası iletişim ile sınırlı kalan alanın artık ikna
etme süreci, kitle iletişimi, iletişim kampanyaları ve sağlık hizmetleri servisi organizasyonları
ile de ilgisi kurulmuştur (Sezgin, 2011: 103-104).
Sağlık iletişimi alanı hem kuramsal (teorik) bir alan olarak hem de bir araştırma ve
uygulama alanı olarak gelişmeye devam etmiş; bu alanların temel odak noktaları: sağlık
tutumları, inançlar, sağlık davranışı, iletişim ve sağlık arasındaki ilişkiler olmuştur (Sezgin,
2011: 104).
Sağlık iletişimine ilişkin önceki derslerde ifade edildiği gibi sağlık alanı, 1970’lerin
dünyasındaki kapital krizin çözümüne yönelik yeni pazarlar yaratmak amacıyla yeniden
yapılandırılan bir alandır. Dolayısıyla bu yaklaşıma ilişkin olarak üretilen sağlık iletişiminin
kuramsal gelişiminde de alanın yeni yapı(landırılma)sına aykırı olmaması gereken gelişmeleri
beklemeliyiz. Böyle bir kritiği yapabilmek için önce “kuram” ile neyi anlatmak istediğimizi
açıklayalım:
Kuramla ilgili tanımı Ergun şu şekilde yapmıştır: “Bilim, önce genelin bilimi
olduğuna göre ve genel belirleyiciliğe öncelik verdiğine göre, genelliği açıklayıcı ve genel
belirleyiciliği buldurucu yüzyılların ve şimdiki zamanın gözlemleri, deneyleri, düşünceleri,
bilimsel verileri bir öneriler sistemi kurar ki, buna kuram diyoruz. Kuramlar, tarihsel evrimin
ve toplumsal evrimin gerekli sonucu olarak bilimlerdeki evrimlere göre değişirler; bu
değişiklik, onların geçici olduklarını gösterir; fakat bu geçicilik, onların açıklamaya yardımcı
olmalarını, geçici kesinlik taşımalarını engellemez. Her yeni kuram yeni bir kesinlik getirir ve
bilimlerin ilerlemesi kesinliğin değişmesini gösterir, sağlar. Kazanılmış bilgiler olarak kuram
“ne” ve “nedir”i tanımlar ve ya da gösterir ve bu işleviyle kuram, araştırma varsayımları
kurmaya yarar. ” (Ergun, 2006: 57).
“İnsanı, toplumu ve iletişimi anlama girişimlerinde, herhangi bir araştırma sorusunun
(a) seçilmesinde, (b) nasıl inceleneceğinde ve (c) yorumunda farklı yaklaşımlar vardır. Bu
yaklaşım biçimleri, en geniş anlamıyla kuram olarak nitelenir. Yani kuram, bilimde bir soruna
bakış açısını anlatır. Bu bakış açısı soruna yaklaşımın özelliklerini belirler.” (Erdoğan, 2003:
93).
Erdoğan, araştırma tasarımının kuramsal çerçevenin sunulmasıyla epistemolojik bir
temele oturtulduğunu ve bu sunumla araştırmanın yaklaşım tarzının belirlendiğini
belirtmektedir (Erdoğan, 2003: 94-95).
Kuramsal bir temele dayanmak zorunda olan araştırmalarda, kuramsal çerçeve, hem
özgün konu alanıyla ilgili genel çerçeveyi ifade etmelidir ve hem de olabildiğince daraltılmış
özgün konu alanı üzerine odaklanmalıdır (Şencan, 2007: 2-3).
“Kuram, belli ölçüde kanıtlanmış hipotezlere bağlı olarak geliştirilen açıklamalar ve
kanıtlar topluluğudur. Kuram, hem hipotezlerden üretilir, hem de yeni hipotezlerin
üretilmesine olanak sağlar. Tek bir araştırma sonucu kuram oluşturmaya yetmez. Çok sayıda
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araştırmanın birbirini teyit eden sonuçları kuramın güçlenmesini ve belirginleşmesini sağlar.”
(Şencan, 2007: 155).
“Kuram içeren varsayımın kurulmasından sonra, sıra araştırmaya uygulanacak olan
yönteme gelir.” (Ergun, 2006: 57).
Günümüzde de genel olarak sağlık ile ilgili çalışmaların yeterli olmaması, hem pek
çok sağlık sorununun varlığı ve sürekli yenilerinin ortaya çıkması, aslında, sağlık iletişimi
alanına, bu alanın doğuşuna neden olan etkenlerde göre daha da güçlü bir şekilde var olması
ve gelişmesi yönünde daha çok olumlu bakışın yöneltilmesine neden olmaktadır.

9.2. Sağlık İletişimi Araştırma Alanları
Böylece sağlığa ilişkin günümüz dünyası sorunlarının potansiyel olarak
azaltılabilmesi, Wright ve diğerlerine göre, sağlık tedarikçileri, hastalar, sağlık araştırmacıları
ve kamu sağlığı liderleri ile halk arasındaki iletişimin geliştirilmesiyle olanaklı hale geleceği
varsayılmaktadır (Sezgin, 2011: 104).
Sağlık iletişimi çalışmalarında, mevcut veya olası sağlık sorunlarına ilişkin öneriler
sunabilmek amacıyla, öncelikle yapılması gereken bu sorunları daha iyi anlamaya çalışmaktır
ki iletişim dünyasından bakıldığında her ne kadar temeldeki sorun sağlık ise de bu sorunların
çoğunda iletişimsizliğin (ki yanlış iletişimi de eklemek gerekir) üreteci bir etken olduğu
görülür (Sezgin, 2011: 105).
Sezgin, Wright ve diğerlerinin “sağlık iletişiminin, hastalıkların ortaya çıkma sıklığını,
bireylerin ıstıraplarını ve ölüm oranlarını düşürmeye yardımcı olurken; bir yandan da
toplumun üyelerinin sağlık hizmetleri ile tatmin olmalarını sağlayarak, fiziksel ve psikolojik
sıhhatlerinin yükseleceğini düşündüklerini” belirtmektedir (Sezgin, 2011: 105). Bu anlayış
aslında baştan beri söylediğimiz gibi sağlığın sadece fiziksel boyutu değil aynı zamanda
psikolojik ve sosyal bir boyutu da olduğu anlayışıyla da örtüşmektedir. Fiziksel olarak sağlıklı
bir kimsenin psikolojik ve/veya sosyal sağlığı yerinde değilse bir sağlıklı olma durumundan
söz edilemeyeceğinden psikolojik ve/veya sosyal sağlıksızlık hali de sağlık sorunudur. Ayrıca
psikolojik ve sosyal destek sağlamak üzere sağlığa ilişkin iletişim kanallarını etkin kılmak,
fiziksel sağlık sorunlarının giderilmesinde de işlevseldir. Kişi kendini psikolojik ve sosyal
açıdan iyi hissettiği sürece fiziksel sağlık sorunlarını daha kolay aşabilir, bu hepimizin bildiği
bir gerçek.
Krebs ve diğerlerinden aktaran Sezgin, sağlık iletişimi alanının, teoride interdisipliner
olarak sosyal bilimlerden (iletişim araştırmaları, sosyoloji, psikoloji, dilbilim ve antropoloji
gibi) beslenmekte olduğunu, teknik olarak da beşeri bilimlerden (konuşma sanatı, felsefe,
sanat, etik, tiyatro ve edebiyat gibi) yararlanmakta ve birçok uzmanlık alanından (birleşmiş
sağlık hizmetleri işkolları, eğitim, yönetim, hukuk, pazarlama ve dinbilim gibi) gelen ilke ve
kuralları uygulamaya koyduğunu belirtmektedir (Sezgin, 2011: 105).
Bu bilgiler göz önünde tutulduğunda sağlık iletişiminin birçok farklı araştırma alanı
üzerine inşa edildiği anlaşılmaktadır ki Krebs ve diğerleri sağlık iletişimi alanına özgü olarak
birbirine bağımlı iki büyük araştırma alanı olduğunu belirtirler: 1. Sağlık hizmetleri dağıtım
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dalı 2. Medyanın kamu sağlığını geliştirmek için etkin kullanım yolları ve mesajlarını
inceleyen sağlığın geliştirilmesi konusu. (Sezgin, 2011: 105).
Burada anlaşıldığı gibi, 1. Sağlık hizmetleri dağıtım dalı, sağlık hizmeti sunumunu
doğrudan etkileyen yönler olarak: Hizmet sağlayanlar-hasta ilişkileri, tedavi edici iletişim,
sağlık hizmeti çalışanları, sağlık hizmetleri kararları verme ve sosyal desteğin sağlanması gibi
sorunlara odaklanmakta; 2) Sağlığın geliştirilmesi konusu: Büyük sağlık risklerini önlemek ve
kamu sağlığını geliştirmek için tasarlanan, ikna edici sağlık iletişim kampanyalarının
geliştirilmesi, uygulaması ve değerlendirilmesine odaklanmaktadır (Sezgin, 2011: 105).
Sağlık iletişimi, iletişimin farklı düzeylerini ve kanallarını sosyal kapsamın geniş bir
aralığında konu edinmesine bağlı olarak oldukça geniş bir araştırma alanını kapsar (Sezgin,
2011: 105).
Sezgin, Krebs ve diğerlerinin sağlık iletişimi düzey ve araştırmaları üzerine yaptığı
sınıflandırmayı aktarmıştır (Sezgin, 2011: 105-106):
1. Kişinin kendi zihninde oluşan sağlık iletişimi araştırmaları (Sezgin, 2011:
106): Burada sağlık hizmetini etkileyen içsel süreçler yani insanların tutumları,
inançları, değerleri ve sağlıkla ilgili mesajlara yönelik düşünceleri üzerine yapılan
araştırmalar söz konusudur.
2. Kişilerarası sağlık iletişimi araştırmaları (Sezgin, 2011: 106): İlişkilerin sağlık
sonuçları üzerindeki etkilerine ilişkindir ve bu bağlamda tedarikçi/tüketici ilişkisi,
sağlık eğitimi ve tedavi edici etkileşimin ikili şekilde sağlanması ve sağlık
hizmetleri görüşmelerinde ilgili bilginin değiş-tokuşuna yönelir veya gündelik
hayattaki ilişkilerin sağlık üzerindeki etkilerine ilişkindir. Örneğin hekim hasta
ilişkileri bu grupta değerlendirilmektedir.
3. Grup sağlık iletişimi araştırmaları (Sezgin, 2011: 106): Sağlık hizmeti
çalışanlarının, destek gruplarının, etik komitelerinin ve ailelerin önemli sağlık
hizmetleri kararları almaları esnasında ilgili sağlık bilgilerini paylaşırken birbirleri
ile koordinasyonları, iletişim bakımından incelenir.
4. Kurumsal sağlık iletişim araştırmaları (Sezgin, 2011: 106): Sağlık kurumlarına
odaklıdır ve bu bağlamda kurumlardaki bilgi akışı ve çalışan yönetim ilişkileri
üzerine yönelir. Grupların koordinasyonları, farklı uzmanların farklı yerlere
gönderilmesi ve sağlık hizmetlerinin verimli şekilde gerçekleşmesini sağlama ve
ilgili sağlık risklerini önleme amacıyla, ilgili sağlık bilgisini paylaşmak üzere,
iletişimin sağlık hizmetleri sunum sistemlerinde yer almasıyla ilgilidir/yer almasını
hedefler.
5. Toplumsal sağlık iletişimi araştırmaları (Sezgin, 2011: 106): Sağlık eğitimi,
sağlığın geliştirilmesi ve sağlık hizmetleri uygulamalarını teşvik etmek üzere
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medya aracılığıyla bireylere iletilen sağlık bilgisine odaklanır. Bu sağlık bilgisinin
nasıl üretildiği, yayıldığı ve uygulandığı incelenir.
Bunların dışında,
•

Sağlığın kültürlerarası boyutu üzerine araştırmalar da vardır (Sezgin, 2011:
106): Kültürün, bireylerin sağlık ve hastalığı algılamasındaki rolü ve kültürlerarası
farklılıkların sağlık hizmetleri ilişkilerine etkisi konularında oynadığı rol üzerine
ilişkin araştırmalardır.

•

Medyanın sağlıkla ilgili sorunları anlayış şekilleri üzerine de araştırmalar vardır
(Sezgin, 2011: 106): Medyanın sağlıkla ilgili sorunları hem kendisinin algılaması/
anlaması hem de sağlığa ilişkin algılamayı şekillendirmedeki rolü üzerine odaklı
araştırmalardır.

•

Yeni teknolojilerin sağlık bilgisinin yayımında oynadığı rol üzerine de
araştırmalar vardır (Sezgin, 2011: 106-107).
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
1970’lerde ABD’de ortaya atılan sağlık iletişiminin, çok yönlü bir çalışma alanı olarak
kurumsallaştırılmasında kuramsal ve uygulamaya yönelik çabaların neler olduğunu öğrendik.
Başlangıçtaki gelişigüzel çalışmaların ardından Stanford Kalp Hastalıkları Korunma
Programının ve daha sonra Uluslararası İletişim Derneği’nin 1975 yılında yaptığı yıllık
toplantısı sırasında “Tedavi Edici iletişim Bölümü”nün artık “Sağlık İletişimi” olarak
adlandırılmasının sağlık iletişimi alanında belirleyici dönüm noktalarını oluşturduğunu
öğrendik. Sağlık iletişiminde; birisi sağlık hizmetleri dağıtım dalı diğeri medyanın kamu
sağlığını geliştirmek için etkin kullanım yolları ve mesajlarını inceleyen sağlığın geliştirilmesi
konusu olmak üzere birbirine bağımlı iki büyük araştırma alanının olduğunu ve iletişimin
farklı düzeylerinin ve kanallarının sosyal kapsamın geniş bir aralığında araştırıldığını ve bütün
bu çabaların sağlık iletişimin interdisipliner bir alan olarak kurumsallaştırılmasında etkili
olduğunu öğrendik.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi sağlık iletişimi alanının ortaya çıkışında etkili olmamıştır?
a. Sağlık alanı konusunda farkındalık oluşturmak gerektiği vurgusu
b. Sağlık alanı konusunda bilinç oluşturmak gerektiği vurgusu
c. Sağlık uzmanları dışındaki kişilerin, sağlık alanı konusunda bilinç
oluşturmalarının yanlış bulunması
d. Hastalıklardan korunma konusundaki ilgi/talep
e. Kamu sağlığına ilişkin sorunların ve ihtiyaçların giderilmesine yönelik çözüm
arayışları
2. Aşağıdaki konulardan hangisi için sağlık iletişimi yoluyla insanların ikna edilmeye
çalışılması anlamlı değildir?
a. Her öğün kırmızı et yenmesi
b. Düzenli egzersiz alışkanlığı
c. Sigarayı bırakma
d. Beslenme değişiklikleri
e. Stresin azaltılması
3. Aşağıdakilerden hangisi sağlık iletişimi alanının kurumsallaşmasında etkili olmuştur?
1. İletişimin sağlık hizmetleri ve sağlığın geliştirilmesindeki rolü ile ilgili
literatürün/kaynakçanın artması
2. İletişimin sağlık ve sağlık hizmetlerini etkilediği birçok yön olduğunun
anlaşılması
3. Sağlığın iletişim araştırmaları için meşru bir konu olması
a.
b.
c.
d.
e.

Yalnızca 1
Yalnızca 2
Yalnızca 3
Yalnızca 2 ve 3
1, 2 ve 3

4. Aşağıdakilerden hangisi sağlık iletişimi alanında odaklanılan noktalardan değildir?
a. Sağlık tutumları
b. Sağlık inançları
c. Sağlık davranışı
d. İnterdisipliner bir alan olan iletişim ile paleografi arasındaki bağlantılar
e. İnterdisipliner bir alan olan iletişim ile sağlık alanı arasındaki ilişkiler
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5. Sağlık iletişimi alanına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Sosyal bilimler sağlık iletişimi alanını teorik olarak beslemektedir.
b. Sağlık iletişimi alanında beşeri bilimlerden teknik olarak yararlanılır.
c. Sağlık hizmetleri dağıtım dalı, sağlık iletişimi alanına özgü bir araştırma
alanı değildir.
d. Sağlık iletişimi alanında birçok uzmanlık alanından gelen ilke ve kurallar
uygulanır.
e. Sağlık iletişimi birçok farklı araştırma alanı üzerine inşa edilmektedir.
6. Aşağıdakilerden hangisi “kişinin kendi zihninde oluşan sağlık iletişimi araştırmaları”
ile ilgilidir?
a. İnsanların sağlıkla ilgili mesajlara yönelik düşünceleri
b. Sağlık hizmetleri görüşmelerinde ilgili bilginin değiş tokuşu
c. Günlük hayattaki ilişkilerin sağlık üzerindeki etkileri
d. Sağlık kurumlarındaki bilgi akışı
e. Medya aracılığıyla bireylere iletilen sağlık bilgisinin nasıl üretildiği, yayıldığı ve
uygulandığı
7. Aşağıdakilerden hangisi “kişilerarası sağlık iletişimi araştırmaları” ile ilgilidir?
a. İnsanların sağlıkla ilgili mesajlara yönelik düşünceleri
b. Günlük hayattaki ilişkilerin sağlık üzerindeki etkileri
c. Sağlık kurumlarındaki bilgi akışı
d. Medya aracılığıyla bireylere iletilen sağlık bilgisinin nasıl üretildiği, yayıldığı ve
uygulandığı
e. Kültürün bireylerin sağlık ve hastalığı algılamasındaki rolü
8. Aşağıdakilerden hangisi “grup sağlık iletişimi araştırmaları” ile ilgilidir?
a. İnsanların sağlıkla ilgili mesajlara yönelik düşünceleri
b. Sağlık hizmetleri görüşmelerinde ilgili bilginin değiş tokuşu
c. Sağlık hizmeti çalışanlarının, destek gruplarının, etik komitelerinin ve
ailelerin önemli sağlık hizmetleri kararları almaları esnasında ilgili sağlık
bilgilerini paylaşırken birbirleri ile koordinasyonları
d. Sağlık kurumlarındaki bilgi akışı
e. Kültürün bireylerin sağlık ve hastalığı algılamasındaki rolü
9. Aşağıdakilerden hangisi “kurumsal sağlık iletişimi araştırmaları” ile ilgilidir?
a. İnsanların sağlıkla ilgili mesajlara yönelik düşünceleri
b. Sağlık hizmetleri görüşmelerinde ilgili bilginin değiş tokuşu
c. Günlük hayattaki ilişkilerin sağlık üzerindeki etkileri
d. Sağlık kurumlarındaki bilgi akışı
e. Medya aracılığıyla bireylere iletilen sağlık bilgisinin nasıl üretildiği, yayıldığı ve
uygulandığı

152

10. Aşağıdakilerden hangisi sağlık iletişimi araştırma alanları kapsamındadır?
1. Grup sağlık iletişimi araştırmaları
2. Toplumsal sağlık iletişimi araştırmaları
3. Sağlığın kültürlerarası boyutu üzerine araştırmalar
4. Medyanın sağlığa ilişkin algılamayı şekillendirmedeki rolü üzerine araştırmalar
5. Yeni teknolojilerin sağlık bilgisinin yayımında oynadığı rol üzerine araştırmalar
a.
b.
c.
d.
e.

Yalnızca 1, 2 ve 3
Yalnızca 2, 3 ve 4
Yalnızca 3, 4 ve 5
Yalnızca 1, 2, 3 ve 4
1, 2, 3, 4 ve 5
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10. TUTUM ve DAVRANIŞ DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN
SAĞLIK İLETİŞİMİ KURAMLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Sağlık İletişimi Kuramları
10.2. Tutum ve Davranış Değişikliğine İlişkin Mikro Düzey Sağlık İletişimi Kuramları
10.3. Tutum ve Davranış Değişikliğine İlişkin Makro Düzey Sağlık İletişimi Kuramları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Aşağıdakilerden hangisi tutum ve davranış değişikliğine ilişkin mikro düzey sağlık
iletişimi kuramları arasında yer almaz?
a. Sağlık inancı modeli
b. Sosyal öğrenme kuramı
c. Akla dayalı eylem kuramı
d. Risk iletişimi
e. Sosyal pazarlama
2. Aşağıdakilerden hangisi tutum ve davranış değişikliğine ilişkin makro düzey sağlık
iletişimi kuramları arasında yer almaz?
1. Sosyal pazarlama

2. Yeniliklerin yayılımı kuramı

3. Sağlık inancı modeli

4. Akla dayalı eylem kuramı

a.
b.
c.
d.
e.

5. Risk iletişimi

Yalnızca 1
Yalnızca 2
Yalnızca 3 ve 4
Yalnızca 3, 4 ve 5
Yalnızca 1 ve 2

Yanıtlar:
1. E
2. D
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Sağlık İletişimi Kuramları İletişimin davranış üzerindeki etkilerine
ilişkin kuramlar ile tutum ve davranış
değişikliğine ilişkin mikro ve makro
düzey sağlık iletişimi kuramlarının neler
olduklarının öğrenilmesi

Canlı
derslerin
takip
edilmesi, sağlık iletişimi
kuramları
ile
ilgili
kaynakların incelenmesi

Tutum
ve
Davranış
Değişikliğine
İlişkin
Mikro Düzey Sağlık
İletişimi Kuramları

Bireysel tutum ve davranış değişiklikleri
yoluyla sağlık iletişimi alanında olumlu
gelişmeler kaydedileceği varsayımı ile
üretilmiş mikro düzey sağlık iletişimi
kuramlarının öğrenilmesi

Canlı
derslerin
takip
edilmesi, sağlık iletişimi
kuramları
ile
ilgili
kaynakların incelenmesi

Tutum
ve
Davranış
Değişikliğine
İlişkin
Makro Düzey Sağlık
İletişimi Kuramları

Kitlesel tutum ve davranış değişiklikleri
yoluyla sağlık iletişimi alanında olumlu
gelişmeler kaydedileceği varsayımı ile
üretilmiş makro düzey sağlık iletişimi
kuramlarının öğrenilmesi

Canlı
derslerin
takip
edilmesi, sağlık iletişimi
kuramları
ile
ilgili
kaynakların incelenmesi
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Anahtar Kavramlar
 Tutum ve davranış değişikliğine ilişkin mikro düzey sağlık iletişimi kuramları:
Sağlık inancı modeli
Sosyal öğrenme kuramı
Akla dayalı eylem kuramı
Risk iletişimi
 Tutum ve davranış değişikliğine ilişkin makro düzey sağlık iletişimi kuramları:
Sosyal pazarlama
Yeniliklerin yayılımı kuramı
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Giriş
Sağlık iletişimine ilişkin kuramların (ve modellerin de); bir taraftan sağlık iletişimi
alanının yeni olması bir taraftan sağlığın sürekli sorunlar üreten tabiatı ve diğer taraftan alanın
özellikle iletişim bilimlerinden ve diğer sosyal bilimlerden başka bir deyişle interdisipliner bir
alandan besleniyor olması sebebiyle sınırları açık seçik olarak belirlenememiştir. Dolayısıyla
sağlık iletişimi alanı içerik olarak geniş bir yelpazeye dağılmaktadır. Bununla beraber sağlığa
ilişkin kaydedilebilecek gelişmeler ya bireysel ya da toplumsal/kitlesel bazdadır. Dolayısıyla
sağlık alanında yer alan olumsuzlukların giderilmesinde bir araç olarak konumlandırılan
sağlık iletişimini de bu iki temel dayanak üzerinden işlevsel hale getirmek akılcı
görünmektedir. Bu yaklaşıma dayalı olarak sağlık iletişimi alanında bireysel yani mikro düzey
ve toplumsal/kitlesel yani makro düzey kuramlar ortaya atılmıştır.
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10.1. Sağlık İletişimi Kuramları
Sağlık iletişimine ilişkin kuramların (ve modellerin de); bir taraftan sağlık iletişimi
alanının yeni olması bir taraftan sağlığın sürekli sorunlar üreten tabiatı ve diğer taraftan alanın
özellikle iletişim bilimlerinden ve diğer sosyal bilimlerden başka bir deyişle interdisipliner bir
alandan besleniyor olması sebebiyle, sınırları açık seçik olarak belirlenememiştir ve
dolayısıyla içerik olarak geniş bir yelpazeye dağılmıştır.
Sağlık iletişimine ilişkin üretilen kuramlar, bu kuramların hangi/nasıl içeriklerle
yüklenmiş bir çerçeve içinde üretilmesi gerektiğine dair henüz üzerinde fikir birliği sağlanmış
ortak bir anlayışın gelişmemiş olmasından ötürü dağınık ve sanki esinlendiği diğer bilim
dallarına fazlaca bel bağlamış görünümdedir. Bu nedenle sağlık iletişimi alanının gelecekte ne
kadar özgün olabileceğine dair akla şüpheler düşmektedir. Bu durumun böyle olmasında
temel bir neden sağlık iletişimi alanının iletişim bilimlerinden beslendiği kadar sağlık alanına
ilişkin olarak tıp özelinde bilimlerden beslenmiyor olmasında aranabilir.
Sağlık bilimlerinde çeşitli alanlar sağlık iletişimi kuram ve çalışmalarında yer almakta
ama henüz tıp bilim ve sanatı sağlık iletişimi alanını yeterince beslememektedir. Bu da
anlaşılabilir bir durumdur. Daha önceki derslerimizde sağlık alanının 1970’li yıllarda
kapitalizmin krizine bir çözüm üretmek üzere artı değer yaratması anlayışıyla yeniden
yapılandırıldığını söylemiştik. Bu durum, sağlık iletişimi alanını iletişime daha yakın ama
sağlığa daha uzak bir alan konumuna taşımaktadır. Çünkü sağlık, özgün bilgiler ve
deneyimler gerektiren ve daha ötesinde yaşamsal olan başlı başına bir uzmanlık alanıdır.
Diğer taraftan sağlık kendi tabiatıyla ilişkili olarak çeşitli boyutlarda belirsizlikler taşıyan bir
alandır. Bu nedenlerle kendi uzmanlık alanı dışında diğer uzmanlık alanlarından bu alana giriş
ve müdahele oldukça zordur. Dolayısıyla sağlık iletişimi, sağlığa daha uzak ama iletişime
daha yakın bir alan konumunda görülmekte, kavramsallaştırılmakta ve uygulanmaktadır.
Şimdi sağlık iletişimi alanına ilişkin üretilmiş olan kuramlara bakacağız ama daha
önce bu alana ilişkin kuramları beslemiş olan iletişim ve davranış ile ilgili kuramlara bakalım.
Tabak’ın, “Sağlık İletişimi” kitabında sağlık iletişimine kaynaklık eden ve “iletişimin
davranış üzerindeki etkileriyle ilgili kuramlar” başlığı ile açıkladığı kuramların adlarına bir
bakalım (Tabak, 2003: 69-82):
1. Tutum değişikliği kuramları
• Alan kuramı
• Tutarlılık kuramı
• Denge kuramı
• Toplumsal yargı kuramı
• Görevsellik (işlevsellik) kuramı
2. Aşama kuramları
• Sağlık inanç kuramı
 Korunma güdüsü modeli
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İkna modeli

3. Değişim aşamaları kuramı
• İletişim/davranış değişikliği modeli
4. Bilişsel kuramlar
• Sosyal öğrenme kuramı
• Planlı (nedene dayalı) davranış kuramı
5. Sosyal süreç kuramları
6. Duygusal tepki kuramları
7. Kitle iletişimi kuramları
• Yeniliklerin yayılması kuramı
• Kitle iletişimi yoluyla işleme kuramı
Burada yalnızca isimleriyle verdiğimiz ve isimlere bakıldığında daha çok iletişim
bilimleri alanında yer alan kuramların sağlık iletişimi alanına kaynaklık ettiğini görmekteyiz.
İletişim, psikoloji ve sosyolojiden geniş ölçüde yararlanan interdisipliner bir alandır ve bu
kuramların adlarında da bu açıkça görülmektedir.
Ancak biz bu derste doğrudan sağlık iletişimi kuramlarına yer vereceğiz.
“Tıbbileştirilen Yaşam Bireyselleştirilen Sağlık” adlı kitabında Deniz Sezgin sağlık
iletişimine dair kuramları mikro ve makro düzey kuramlar olarak 2 temel başlıkta toplamıştır
(Sezgin, 2011: 115-129):
Tutum ve Davranış Değişikliği Mikro Düzey Kuramları
Sağlık İnancı Modeli
Sosyal Öğrenme Kuramı
Akla Dayalı Eylem Kuramı
Risk İletişimi

1.
I.
II.
III.
IV.

Tutum ve Davranış Değişikliği Makro Düzey Kuramları
Sosyal Pazarlama
Yeniliklerin Yayılımı Kuramı

2.
I.
II.

10.2. Tutum ve Davranış Değişikliğine İlişkin Mikro Düzey Sağlık İletişimi
Kuramları
Tutum ve Davranış Değişikliği Mikro Düzey Kuramları (Sezgin, 2011: 117-125):
I.

Sağlık İnancı Modeli (Sezgin, 117-119):

En çok kullanılan sağlık tutum değişimi modellerinden biri olan sağlık inancı modeli,
bir grup sosyal psikolog tarafından 1950'lerin başında, tedbirsel tutumları teşvik etmek için
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toparlayıcı bir ağ yapısı olarak geliştirilmiştir. Model, sağlık davranışıyla değişim sürecinin
arasındaki bağlantıyı açıklamaya çalışır ve bu bağlantının açıklanmaya çalışıldığı ilk
kuramlardan biridir.
Tedbirsel sağlık hareketlerini canlandırmada belirli bazı inançların rolünü vurgulayan
model, tedbirsel sağlık tutumunun beş faktör tarafından etkilendiğini öne sürer. Bunlar: 1. Bir
sağlık tehdidine karşı algılanan duyarlılık, 2. Bir sağlık tehdidine karşı algılanan ciddiyet, 3.
Tavsiye edilen tepkiyi yerine getirirken algılanan bariyerler, 4. tavsiye edilen tepkiyi yerine
getirirken algılanan yararlar ve 5. hareket için başlama işaretleri.
1.
Algılanan duyarlılık: Bir bireyin sağlık tehdidi deneyimleyeceği olasılığını
öznel olarak değerlendirmesi anlamına gelen algılanan duyarlılık; bireylerin bir hareketin
zararlı olacak bir sonucunu sıklıkla deneyimlemelerinin ardından, o hareketi yapmadan önce
değerlendirmeye almalarıdır.
2.

Algılanan ciddiyet, kişinin sağlık tehdidinin büyüklüğüne dair inanışlarıdır.

3.
Algılanan bariyerler, tavsiye edilmiş bir tepkiyi yerine getirmenin olası
maliyetlerini ifade etmektedir.
4.
Algılanan yararlar, sağlık tehdidini azaltmak üzere önerilen tepkinin
uygulanabilirliği ve etkili olma derecesini anlatmaktadır.
5.
Hareket için başlama işaretleri, karar verme sürecini tetiklemek için gerekli
olup harici (örneğin sigaranın zararları hakkında broşürler) ya da dahili (örneğin alışılmışın
dışında görülen bir ben gibi bir hastalığın semptomları) olabilir.
Bu modelde en az araştırılmış değişken harekete başlama işaretleridir.
Sezgin, modele göre medya kampanyaları gibi harici işaretlerin, bireylerin tehdit
hakkındaki algılamalarını artırdığını ve böylece bireyin tavsiye edilen tepkiyi vermesini
sağladığını da eklemektedir.
Sezgin, modele bir örnek olarak Türkiye'de sigara paketlerinin üzerinde yer alan uyarı
yazılarını vermekte ve bu uyarı yazılarına karşın bireylerin algılanan ciddiyet bakımından
sigaraya ve uyarıya düşük düzeyde ciddiyet atfettiklerini ifade etmektedir.
II.

Sosyal Öğrenme Kuramı (Sezgin, 2011: 119-120):

Bir bireyin inançlarının ve beklentilerinin kendi davranışları üzerinde önemli bir
etkiye sahip olduğu göz önüne alınarak üretilmiş olan bu kuramda; beklentiler, kendi kendine
yeterlilik, tavırlar, inançlar ve değerler gibi bilişsel süreçlerin sağlıkla ilgili birçok davranışı
etkilediği kabul edilmektedir. Bir bireyin inançları ve beklentileri davranışlarında önemli bir
etkiye sahip olabilmektedir ancak inançların doğru ya da yanlış olabileceğini ve diğer taraftan
beklentilerin de gerçekçi ya da gerçekçi olmayabileceğini gözden kaçırmamak gerekir.
Bu kuramının odak noktasını oluşturan “algılanan kendi kendine yeterlilik”;
bireylerin kendi motivasyonları, davranışları ve sosyal çevreleri üzerinde kontrol sahibi
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olmaları, inançları olarak tanımlanmaktadır, başka bir ifadeyle algılanan kendi kendine
yeterlilik, bireyin, kendisine ilişkin olarak belirli bir hareketi yapma kabiliyeti hakkındaki
inancıdır. Bireyin, stresli durumlarda ne kadar uzun süre dayanabileceği gibi çeşitli konularda
kendi yeterliliğine ilişkin beklentileri, kendine ilişkin kararlarını ve seçimlerini etkiler.
Kuramın önemli diğer bir yapıtaşı olan “sonuç beklentileri”; bir bireyin, belirli bir
davranışın belirli bir sonuca yol açacağına dair inancını anlatmaktadır, diğer bir ifadeyle
belirli bir hareketi yaptığında kendisine ilişkin sonucun ne olacağı hakkındaki düşünceleridir.
Kurama göre bireyin sağlıkla ilgili davranışları, kendi sosyal çevresi ya da yaşam
tarzından kaynaklanan düşüncelerinin ve etkilerinin bir sonucu olarak değerlendirilmekte ve
aynı zamanda tavırlar ve değerler de sağlık davranışlarını etkileyebilmektedir.
Davranışların sosyal normlar ya da davranış için gerekli kurallarla ilişkilendirilmiş
olduğunun belirtildiği sosyal öğrenme kuramında, bireylerin sosyal durumlarda bu kurallara
uyma ya da uymama konusunda sosyal olarak ödüllendirilme veya cezalandırılma durumunu
dikkate aldıkları belirtilir.
Kuramın sağlık iletişimi alanına getirdiği en büyük katkı, belirli bir davranış üzerinde
etkili olan akılda tutma, taklit ve motivasyonu etkileyen etmenlerin ve işleyişlerin
anlaşılmasını sağlamasıdır.
Sezgin, bu yaklaşıma olumsuz örnek olarak medyanın durumunu göstermekte;
medyanın özellikle son yıllarda, sağlıkla ilişkili olan zayıf olmak, formda kalmak vb.
içeriklerin/mesajların, sağlıklı olma konusundaki öğrenme sürecini olumsuz etkilediğini
söylemektedir.
III.

Akla Dayalı Eylem Kuramı (Sezgin, 2011: 120-122):

Bu kuramın ana belirleyicisinin “niyet” olduğunu belirten Sezgin, Fishbein ve
Ajzen’nin bu konu ile ilgili olarak, tutum değişiminden önce iki tür inancın değiştirilmesi
gerektiğini ifade ettiklerini belirtmektedir. Bu iki tür inançtan bir tanesi, belirli bir davranışı
yapmanın sonuçlarına ilişkin inanışlar ve bu sonuçların değerlendirilmesidir, diğeri ise
yapılacak olan davranış hakkında, kişinin kendisi dışındaki diğer bireylerden ya da olası
karşılaştırma öğelerinden gelecek olan düşünsel tepkiler/düşünceler ve o karşılaştırma öğeleri
ile uyumlu motivasyonları hakkındaki inanışlarıdır.
Bu kurama göre bir bireyin belirli bir davranış ya da sağlık davranışı hakkındaki
tavırları, bu bireyin bu davranış hakkındaki inanışları ile belirlenmektedir.
Akla dayalı eylem kuramı, tahmin edilebileceği gibi sosyal çevreden gelecek olumlu
ya da olumsuz sosyal normları da dikkate almaktadır.
Bir davranışın ana belirleyicisinin o davranışın yerine getirilmesindeki niyet olduğunu
öne süren akla dayalı eylem kuramında; niyeti tahmin ederken bireyin kaynaklarının,
becerilerinin, kendi kendine yetebilmesinin, fırsatlarının ve önerilen davranışı yerine getirme
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kabiliyetinin göz önünde bulundurulması gerektiğinin altı çizilmektedir. Ancak niyetin
davranış değişimi sağlayacağına ilişkin bir garantinin olmadığı da bilinmektedir.
Schiavo’dan aktaran Sezgin, bireylerin tutumlarını değiştirecek önlem ve mesajlar için
gereken sebeplerin incelenmesi ve tanımlanmasında kuramın faydalı olduğunu belirtmekte ve
gene bu kuram gereği birincil ve ikincil hedef kitlelerin belirlenmesinin, sağlık iletişimi için
etkili olacağını eklemektedir. Schiavo, birincil hedef kitleyi programın, doğrudan etkilemek
istediği ve değişimden öncelikle yararlanmalarını istediği kişiler ve ikincil hedef kitleyi de
öncelikli hedef kitleyi etkileyen bireyler ve gruplar olarak tanımlamıştır.
Sezgin, kuramın uygulandığı sağlıkla ilgili davranışlardan örnekler vermektedir:
Musluk suyu hakkındaki sağlık risk mesajlarının etkisi, AİDS'le ilgili davranışlar ve cinsel
uygulamalar, okul çocuklarındaki uygulamalar, alkol bağımlılığı, sigara içme ve daha birçok
sağlıkla ilgili davranışlar.
IV.

Risk İletişimi (Sezgin, 2011: 122-125):

Bir taraftan küreselleşme ile seyahat ve göçlerin artması ve dolayısıyla hastalıkların
yayılması potansiyeli ve gerçeğinin artmış olması, diğer taraftan sağlığa ilişkin risk ve kriz
durumlarında ticari kuruluşların bu riskden ya da krizden faydalanmak üzere sağlıkla
ilişkilendirdikleri farklı yan ürünlerle piyasaya girerek tüketici yakalamaya çalışmaları ve bir
üçüncü olarak da resmi ya da değil yetkililerin sağlık riski ya da krizi karşısında farklı farklı
açıklamaları sağlık iletişiminde ve genel olarak da iletişim alanında (özellikle risk ve kriz
iletişimi konusunda) büyük sıkıntılara sebebiyet vermektedir.
Burada saydığımız nedenlerle risk veya kriz durumlarında ilgili iletişim süreçlerini
geliştirmek ve özellikle yapılabilecekler hakkında kamu farkındalığı oluşturmak/arttırmak
üzere sağlık iletişimi ve risk iletişimi konusunda bazı adımlar atılmıştır. Böylece, Parrott’dan
aktaran Sezgin’in ifade ettiği gibi bir yanda sağlık iletişimi, doğrudan etkilenen ya da
etkilenme ihtimali olan bireylerin hastalık yükü üzerine odaklanırken diğer yanda risk
iletişimi araştırması, olasılık ve toplumun güvenliğini araştırma ve kontrol için olumsuz
olaylara odaklanmıştır.
Yapılan çalışmalar, bireylere sağlık riskleri konusunda verilen bilgi ile bu riskli sağlık
davranışlarını değiştirme hızları arasında doğrusal bir ilişki yakalayamamıştır. Sağlığa ve
sağlık risklerine dair sağlık davranışı değişiminin; kültürel, sosyal ve davranışsal etkiler dahil
olmak üzere bireysel algılamalar tarafından etkilendiği anlaşılmıştır. Bir başka deyişle sağlık
ve sağlık riskleri konusundaki mesajların bireylere ulaştırılmasından çok bu mesajların
bireylerce nasıl algılandığı daha merkezi bir sorun olarak durmaktadır.
Sezgin, risk iletişimi ile kriz iletişimi kavramlarının farklı olduğunun altını çizmekte,
risk iletişiminde çalışma konularının; salgın hastalıklar, doğal afetler, zehirli kimyasallar,
güneş ışınlarının zararları gibi fiziksel tehlikeler hakkındaki iletişim olduğunu ama kriz
iletişiminde çalışma konularının; fiziksel tehlikelerin yanısıra işletmelerin içinde bulundukları
durumları, beklenmedik olayları da kapsadığını belirtmiştir.
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Sağlık riski içeren bir sorun olması durumunda, halka, uygun mesajların yayılmasına
yardımcı olmak, haberlerde yer alan konuların herhangi bir olumsuz sonuç oluşturmasının
önüne geçmek ve topluma kriz esnasında yardımcı olacak mesajları iletmek üzere iletişim
merkezinin oluşturulmasının önemine değinen Sezgin, medyanın sağlık konusunda kamusal
alanlar sağlayabileceğini hatırlatarak risk ve kriz dönemlerinde medyanın önemli bir kaynak
olduğunun altını çizmektedir.

10.3. Tutum ve Davranış Değişikliğine İlişkin Makro Düzey Sağlık İletişimi
Kuramları
Tutum ve Davranış Değişikliği Makro Düzey Kuramları (Sezgin, 2011: 125-129):
I.

Sosyal Pazarlama (Sezgin, 2011: 125-128):

Sezgin, ticari pazarlama teknik ve uygulamalarının, hedef kitlenin, kişisel ve
toplumsal refahını sağlamak üzere, gönüllü olarak göstereceği davranışları etkilemek
amacıyla tasarlanan programlara uygulanması olan sosyal pazarlama (social marketing),
belirli hedef grup ya da grupların sosyal fikirler ya da davranışları kabullenme seviyesini
değiştirmeye yönelik kampanyaların tasarım, uygulama ve kontrolünü içerdiğini
belirtmektedir.
Sosyal pazarlamanın amacı ticari pazarlamadaki gibi davranış değişimi oluşturmaktır
ve davranış değişimi hedeflerini gerçekleştirmek üzere pazarlama kavramlarının sosyal etkili
teorileri birleştirilerek bir ağ yapısı oluşturulmakta ve sunulmaktadır.
1970’li yıllarda Kotler ve Zaltman’ın pazarlamayla ilgili çalışmaları ile doğan sosyal
pazarlama, sağlık iletişiminde; toplumun sağlığı ile ilgili konularda sorunların çözümlenmesi,
davranış değişikliği yaratılması gibi konularda çalışmalar yapılması anlamına gelmektedir.
Özellikle gelişmekte olan ülkelerde, aile planlaması, yeni doğan sağlığı ve HIV bulaşmasını
engellemek için prezervatif kullanımını teşvik gibi sosyal pazarlama programları
yürütülmektedir.
Sosyal pazarlamada her kampanyada 4P (product, price, place, promotion) olarak
adlandırılan ürün, fiyat, yer ve tutundurmadan oluşan pazarlama karmasının planlanması ve
aynı zamanda stratejik olarak kampanya ile ilişkili hedef kitlenin analizlere dayalı biçimde
belirlenmesi ve bölümlere ayrılması ile hedef ve stratejinin belirlenmesi gerekmektedir.
Sosyal pazarlamada ürün; gerçekleşmesi beklenen davranış örneğin organ bağışında
bulunma veya bu davranış sonucu sağlanacak faydayı ifade etmekte, fiyat; sigarayı
bırakmanın psikolojik maliyeti gibi, kampanya ile ilgili fiziksel, sosyal ya da psikolojik fiyatı
anlatmakta, yer; belirli koşullarda sigaranın nasıl bırakılacağını dair posta ile eve yollanan
bilgi gibi, tavsiye edilen tepkinin temin edilebilirliğini sağlamak anlamına gelmekte ve
dördüncü bileşen olan tutundurma; önerilen davranışın benimsenmesi için ürünün sunum
biçimi, reklam, promosyon, tanıtım gibi faaliyetlerin gerçekleştirilmesini anlatmaktadır.
Diğer taraftan sağlık iletişiminde ürün daima soyutdur ve ürünün davranış sonucu ya
da sosyal sonuçla örtüşmesi gerekir.
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Sosyal pazarlamanın önemli bir prensibinin; tüketici ile davranış arasındaki psikolojik,
soysal, ekonomik ve pratik mesafenin azaltılması olduğu Wallack’dan aktaran Sezgin, sosyal
pazarlamanın sağlık iletişimi alanına olan en büyük katkısının ise program araştırmasındaki,
hedef kitle merkezli ve piyasanın yönlendirdiği sistemli yaklaşım olduğu bilgisini
vermektedir.
Sezgin, özellikle sağlık alanında sosyal pazarlamaya yöneltilen eleştirileri de şöyle
belirtmektedir:
1. Toplum sağlığı konularının bireylerin müşteri olarak görülüp ürün ve hizmetlerin
ticari kaygılarla sunulması nedeniyle sosyal pazarlama kabul edilebilir olmaktan uzaklaşır.
2. Sosyal pazarlama, ciddi sağlık problemlerini bireysel risk faktörlerine indirgemesi
nedeniyle sağlığın önemli göstergeleri olan sosyal ve ekonomik ortamların önemlerini
gözlerden kaçırmaktadır.
Bu eleştirilere bakıldığında Sezgin, uzun dönemde sosyal pazarlamanın, toplum
sağlığını ilgilendiren konularda farkındalık ve bilinç yaratmaktan çok, ticari kaygılar ve uzun
vadeli kâr amaçlı faaliyetler olması sonucunu getirebileceğinin altını çizerek bu durumun
esasen sağlık iletişiminin amaçları bakımından tartışılması gerektiğini ifade etmektedir.
II.

Yeniliklerin Yayılımı Kuramı (Sezgin, 2011: 128-129):

Yeni fikirlerin, kavramların ya da uygulamaların, bir toplum içinde ya da toplumlar
arasında nasıl yayıldığını gösteren yeniliklerin yayılımı kuramında öne sürülen genel fikir,
zaman içinde değişikliklerin olduğu ve bilgilenme/bilinçlenme, öğrenme/ilgi duyma, karar
verme, deneme/uygulama, davranışın onaylanması/reddedilmesi ile davranışların yerleştiğidir.
Thomas, yeniliklerin; yenilikle bağlantılı avantaj sunması, kabul edenlerin mevcut
değerleri ve deneyimleriyle uyumlu olması, karmaşık olmaması, denenebilir olması,
sonuçlarının görülebilir olması vb. gibi başat bazı özellikleri olduğunu belirtmektedir.
Sezgin bu yaklaşıma örnek olarak, bronzlaşma ve güneş ışınlarından korunma
konusunda Türkiye'de solaryum veya bronzlaştırıcı kozmetik yeniliklerin duyurulmasını
vermektedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bireysel ve/veya toplumsal bazda sağlıkla ilişkili tutum ve davranışlarda bazı
değişikliklerin sağlanabilmesiyle sağlık alanında olumlu gelişmeler kaydedilebileceğine olan
inanca dayalı olarak sağlık iletişimi alanında mikro ve makro düzeyde kuramların ortaya
atıldığını öğrendik. Tutum ve davranış değişikliğine ilişkin mikro düzey sağlık iletişimi
kuramları olan sağlık inancı modeli, sosyal öğrenme kuramı, akla dayalı eylem kuramı ve risk
iletişimini ve tutum ve davranış değişikliğine ilişkin mikro düzey sağlık iletişimi kuramları
olan sosyal pazarlama ve yeniliklerin yayılımı kuramını birbirlerinden farkları ve belirleyici
nitelikleri çerçevesinde öğrendik.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi tutum ve davranış değişikliğine ilişkin mikro düzey sağlık
iletişimi kuramları arasında yer almaz?
a. Sağlık inancı modeli
b. Sosyal öğrenme kuramı
c. Akla dayalı eylem kuramı
d. Risk iletişimi
e. Yeniliklerin yayılımı kuramı
2. Aşağıdakilerden hangisi tutum ve davranış değişikliğine ilişkin makro düzey sağlık
iletişimi kuramları arasında yer alır?
a. Sosyal pazarlama
b. Sağlık inancı modeli
c. Sosyal öğrenme kuramı
d. Akla dayalı eylem kuramı
e. Risk iletişimi
3. Aşağıdakilerden hangisi tutum ve davranış değişikliğine ilişkin mikro düzey sağlık
iletişimi kuramları arasında yer alır?
1. Sosyal pazarlama
2. Yeniliklerin yayılımı kuramı
3. Sağlık inancı modeli
4. Sosyal öğrenme kuramı
a. Yalnızca 1
b. Yalnızca 2
c. Yalnızca 1 ve 2
d. Yalnızca 3
e. Yalnızca 3 ve 4
4. Aşağıdakilerden hangisi tutum ve davranış değişikliğine ilişkin makro düzey sağlık
iletişimi kuramları arasında yer alır?
1. Sosyal pazarlama
2. Yeniliklerin yayılımı kuramı
3. Akla dayalı eylem kuramı
4. Risk iletişimi
a. Yalnızca 1
b. Yalnızca 2
c. Yalnızca 1 ve 2
d. Yalnızca 3
e. Yalnızca 3 ve 4
5. Tutum ve davranış değişikliğine ilişkin mikro düzey sağlık iletişimi kuramları
arasında yer alan sağlık inancı modeline göre aşağıdakilerden hangisi tedbirsel sağlık
tutumunu etkileyen faktörlerden değildir?
a. Algılanan duyarlılık
b. Algılanan ciddiyet
c. Algılanan bariyerler
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d. Algılanan zararlar
e. Algılanan yararlar
6. Tutum ve davranış değişikliğine ilişkin mikro düzey sağlık iletişimi kuramları
arasında yer alan sağlık inancı modeline göre aşağıdakilerden hangisi tedbirsel sağlık
tutumunu etkileyen faktörler arasında yer alır?
1. Algılanan duyarlılık
2. Algılanan ciddiyet
3. Algılanan yararlar
4. Sosyal pazarlama
a. Yalnızca 1
b. Yalnızca 2
c. Yalnızca 1 ve 2
d. Yalnızca 1, 2 ve 3
e. Yalnızca 3 ve 4
7. Tutum ve davranış değişikliğine ilişkin mikro düzey sağlık iletişimi kuramları
arasında yer alan sosyal öğrenme kuramına dair aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
a. Bu kurama göre beklentiler, kendi kendine yeterlilik, tavırlar, inançlar ve değerler
gibi bilişsel süreçler sağlıkla ilgili birçok davranışı etkilemektedir.
b. Bu kuramın odak noktası, algılanan kendi kendine yetersizliktir.
c. Bu kuramın odak noktası, algılanan kendi kendine yeterliliktir.
d. Bu kuramın önemli bir yapıtaşı, sonuç beklentileridir.
e. Bu kuramın sağlık iletişimi alanına getirdiği en büyük katkı, belirli bir davranış
üzerinde etkili olan akılda tutma, taklit ve motivasyonu etkileyen etmenlerin ve
işleyişlerin anlaşılmasını sağlamasıdır.
8. Tutum ve davranış değişikliğine ilişkin mikro düzey sağlık iletişimi kuramları
arasında yer alan sosyal öğrenme kuramına dair aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
a. Bu kuramın odak noktası, algılanan kendi kendine yetersizliktir.
b. Bu kurama göre beklentiler, kendi kendine yeterlik, tavırlar, inançlar ve değerler
gibi bilişsel süreçler sağlıkla ilgili davranışları etkilemez.
c. Bu kuram sonuç beklentileri ile ilişkili değildir.
d. Bu kurama göre bireyler, sosyal kurallara uyma ya da uymama konusunda sosyal
olarak ödüllendirilme veya cezalandırılma durumunu dikkate almazlar.
e. Bu kuramın sağlık iletişimi alanına getirdiği en büyük katkı, belirli bir
davranış üzerinde etkili olan akılda tutma, taklit ve motivasyonu etkileyen
etmenlerin ve işleyişlerin anlaşılmasını sağlamasıdır.
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9. Aşağıdakilerden hangisi sosyal pazarlamaya ilişkin yanlış bir ifadedir?
a. Sosyal pazarlamada her kampanyada ürün, fiyat ve tutundurmadan oluşan
üçlü bir pazarlama karması planlanır.
b. Sosyal pazarlamada ürün, gerçekleşmesi beklenen davranış veya bu davranış
sonucu sağlanacak faydadır.
c. Sosyal pazarlamada fiyat, kampanya ile ilgili fiziksel, sosyal ya da psikolojik
fiyattır.
d. Sosyal pazarlamada yer, tavsiye edilen tepkinin temin edilebilirliğini sağlamaktır.
e. Sosyal pazarlamada tutundurma, önerilen davranışın benimsenmesi için ürünün
sunum biçimi, reklam, promosyon, tanıtım gibi faaliyetlerin gerçekleştirilmesidir.
10. Aşağıdakilerden hangisi tutum ve davranış değişikliğine ilişkin makro düzey iletişim
kuramlarından olan sosyal pazarlamaya yöneltilen eleştirilerden değildir?
a. Toplum sağlığı konularında ticari kaygılarla hareket edilmesi
b. Ciddi sağlık problemlerinin bireysel risk faktörlerine indirgenmesi
c. Sağlığın önemli göstergeleri olan sosyal ve ekonomik ortamların öneminin
gözlerden kaçırılması
d. Uzun vadeli kar amaçlı faaliyetlere dönüşmesi ihtimali
e. Toplumun sağlığı ile ilgili konularda sorunların çözümlenmesi üzerinde
durulması
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11. ANAAKIM MEDYADA SAĞLIK ALANI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Anaakım Medya, Alternatif Medya ve Medya Okuryazarlığı
11.2. Medyada Sağlık
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Aşağıdakilerden hangisi medya kültürü ile ilişkilidir?
1. Medya sahipleri
2. Medya yayıncılığı yapanlar
3. Medya okuyucuları/dinleyicileri/izleyicileri
a.
b.
c.
d.
e.

Yalnızca 1
Yalnızca 2
Yalnızca 1 ve 2
Yalnızca 2 ve 3
1, 2 ve 3

2. Sağlığın bir medya ürünü olarak kurgulanmasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
a. Kolektif hak anlayışına dayanan bir çerçeveye alınır.
b. Sağlık sorunlarının bireysel yönleri görünmez kılınır.
c. Medyatikleştirilmiş tıp olarak kurgulanır.
d. Egemen sınıfın söyleminden kaçınılır.
e. Hayati ihtiyaçlar ön plana çıkarılır.

Yanıtlar:
1. E
2. C
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Anaakım medyanın iktidarla olan bağının
Anaakım Medya,
Alternatif Medya ve bağımsız habercilik anlayışını ters yüz
Medya Okuryazarlığı ettiğinin ve alternatif medyanın bu soruna
çözüm olarak yapılandırıldığının öğrenilmesi.
Medya kültürünün, medya sahiplerinden
medyayı okuyan/dinleyen/izleyenlere uzanan
geniş bir kapsam içinde anlaşılması
gerektiğinin ve medya kültürünün bir bileşeni
olan medya okuryazarlığının yalnızca medya
metinlerinin değil bu metinlerin üretim
sürecini oluşturan unsurlarının ve belirleyici
koşullarının da kavranabilmesini/farkındalığını
içerdiğinin öğrenilmesi

Canlı
derslerin
takip
edilmesi, medya kuram ve
uygulamalarına
ilişkin
kaynakların incelenmesi

Medyada Sağlık

Canlı
derslerin
takip
edilmesi, medya kuram ve
uygulamaları ile sağlık
okuryazarlığına
ilişkin
kaynakların incelenmesi

Medya ürünlerinin, ideolojik, iktisadi ve siyasi
bir bağlam içinde üretim ilişkilerinin yeniden
üretimine bağımlı olduğunun ve sağlığa ilişkin
metinlerin, bir yandan medya üretim sürecinde
diğer yandan birer medya ürünü olarak nasıl
kurgulandığının öğrenilmesi
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Anahtar Kavramlar






Anaakım medya
Alternatif medya
Medya kültürü
Medya okuryazarlığı
Medyatikleştirilmiş tıp
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Giriş
Medyanın ilkesel olarak bağımsız habercilik anlayışı ile üretim/yayıncılık yapması
gerekiyor ve bekleniyorsa da küresel ekonomik işleyiş, anaakım medyanın finansman için
iktidara bağımlı olmasına ve dolayısıyla ideolojik ve siyasal olarak ulusal ve küresel iktidar
yapılarına aykırı düşecek üretim yapmasına ve söylem geliştirmesine engel oluşturmaktadır.
Bağımsız habercilik anlayışının yerine getirilmesi koşuluyla dördüncü kuvvet olarak
konumlandırılabilecek medya, bu nedenle tam tersi biçimde iktidar yapılarına
eklemlenmektedir. Bu durumun bir sonucu olarak medya, üretim süreci içinde neyin haber
olacağına neyin olmayacağına ve aynı zamanda haber olacak konunun ne şekilde
yapılandırılacağına/kurgulanacağına ilişkin karar ve işleyişi ile çoğu kez kamu yararına aykırı
düşmektedir. Sağlık alanına ilişkin habercilik anlayışında da durum farklı değildir. Sağlık
toplumun bütününe ilişkin bir alan olduğundan başka bir deyişle sağlık sorunları kamu
sorunları olduğundan, medyanın kamu yararına aykırı işleyişi, sağlık alanında daha yıkıcı
sonuçlara sebebiyet vermektedir.
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11.1. Anaakım Medya, Alternatif Medya ve Medya Okuryazarlığı
Anaakım medya (Mainstream media), medya organının pek çok dağıtım kanalı ile ve
dolayısıyla kitle iletişimi gerçekleştirebilecek şekilde yapılanmış olmasıdır. Anaakım
medyanın ülke ve dünya konjonktürüne aykırı yayın anlayışı gerçekleştirmesi beklenemez.
Ticari bir kurum olması ya da devlet elinde işliyor olması anaakım medyanın bu durumunu
değiştirmez. Yayıncılık için gerekli finansmana bağlı olarak iktidarla ilişkileri bakımından
medyanın bağımlı bir ilişki içinde olacağını kestirmek zor olmasa gerek. Diğer taraftan
merkez Batı ülkelere baktığımızda medyanın bu durumu değişiklik göstermekte midir diye bir
soru sorarsak, görece olarak çevre kapitalist ülkelere göre daha bağımsız ve farklı metinlere
yer veren yayınlar yaptığını söyleyebiliriz. Ancak içerik açısından dikkatli bir değerlendirme
yapıldığında, merkez kapitalist ülke anaakım medyalarının da çok sayıda farklı metine yer
vermelerine rağmen dünya konjonktürüne aykırı bir içerik ve yapılanma içine girmediklerini
yani yayıncılık bakımından hiç de bağımsız bir haberciliğin gerçekleştirilmediğini söylemek
olanaklıdır. Bunun alternatifi olarak alternatif medya oluşturulmuştur.
Sağlığa ilişkin konularda da medya yukarıda ifade ettiğimiz temel çizgisini
değiştirmemektedir. Örneğin, sağlığa ilişkin üretilen neoliberal politikalara yönelik
değerlendirme ve eleştiriler anaakım medyada yer almaz. Bu konuyu açmadan önce medyada
sağlık dediğimizde ne anlıyoruz, ne anlamamız gerekir, bunların üzerinde duralım:
Medya kültürü, yalnızca belirli bir medyaya sahip olanlar ve yayıncılığını yapanlar ile
ilişkili değil aynı zamanda okuyucuları/dinleyicileri/izleyicileri ile de ilişkilidir. O halde
yalnızca anaakım medyayı değerlendirmek yoluyla medya kültürünün nasıl oluşturulduğunu
kavrayamayız. Okuyucular açısından söz ettiğimizde ise karşımıza medya okuryazarlığı
kavramı çıkmaktadır.
Bernhardt ve Cameron, medya okuryazarlığını, “farklı medya türlerinde iletişime olan
erişim, iletişimi analiz etme, değerlendirme ve üretme becerisi” olarak tanımlamakta başka bir
ifade ile “kitle iletişiminin, kullanılan yöntemlerin ve bu yöntemlerin etkilerinin doğasına olan
informel ve çözümsel anlayışı geliştirme” olarak görmektedirler (Sezgin, 2013: 146). Burada
medya okuryazarlığı çeşitli aşamalar içinde tanımlanmıştır. İlki, erişim aşamasıdır, ikincisi
analiz yani çözümleme, sonraki değerlendirme ve en sondaki üretme aşamasıdır. Bir başka
ifade ile medya okuryazarlığı; medyaya erişmek ve oradaki iletileri/metinleri herhangi bir
şekilde okumak anlamına değil, okunulanların çözümlenmesi, değerlendirilmesi ve bu
değerlendirmenin sonucunda olumlu ve olumsuz çeşitli ve farklı fikirlerin üretilebilmesi
anlamına gelir.
Binark ve Gencel-Bek’ten aktaran Sezgin, medya okuryazarlığının; medya iletilerini
ya da metinlerini analiz etmekle sınırlı olmadığını, bu metinlerin hangi nedenlerle, hangi
koşullar altında ve kimler tarafından üretildiğini bilmenin yaratacağı farkındalığı da içerdiğini
söylemektedir (Sezgin, 2011: 146). Başka bir ifadeyle medyanın arka planını
bilmeden/okumadan medya metinlerini okumak, eksik bir okuma olacaktır. Dolayısıyla
medya metinlerini analiz ederken yalnızca metnin konusuna özgü değerlendirmelerin değil,
medyaya özgü değerlendirmelerin de yapılması gerekmektedir.
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11.2. Medyada Sağlık
“Medya ve Sağlık: Patolojik Bir İlişki” başlıklı makalede Özdemir ve Özdemir, medya
ve sağlık ilişkisini ekonomi politik bir bakış altında irdelemişler ve sağlık hizmetlerinin
metalaşma ve şeyleşme sürecine dikkat çekmişlerdir: İnsan ilişkilerinin ekonomik disipline ya
da piyasa ilişkilerine tabi olması olarak tanımlanan metalaşma süreci, sağlık hizmetlerinde de
bu hizmetlerin yalnızca piyasadan satın alınabilir hale getirilmesi ile oluşturulmaktadır ve
oluşan bu metalaşma süreci, piyasada alınıp satılabilmesi için sağlık hizmetlerinin
açık/görünür/somut bir şey haline dönüşmelerini yani şeyleşmelerini gerektirmektedir.
(Özdemir ve Özdemir, 2006: 32-33).
Medya ürünlerinin, ideolojik, iktisadi ve siyasi bir bağlam içinde üretim ilişkilerinin
yeniden üretimine bağımlı olduğunu Mosco’dan aktaran Özdemir ve Özdemir, sağlığın
medyada nasıl kurgulandığı konusunu, iki eksen üzerinde değerlendirmişlerdir: Birinci
eksende; sağlık, medya üretim süreci içinde ele alınmakta ve yukarıda da belirttiğimiz gibi
medyanın, iktidarla olan zorunlu bağları nedeniyle, az ya da çok, kapitalizmin işleyişinden
kaynaklanan sorunları dışlamakta olduğu, ikinci eksende ise sağlığın bir medya ürünü olarak
nasıl kurgulandığı ele alınmakta ve bu medya ürününün kapitalizme içkin bilgi, tavır ve
alışkanlıkları model almasının kaçınılmaz olduğu vurgulanmaktadır (Özdemir ve Özdemir,
2006: 33).
Medya üretiminin dışladıkları yani birinci eksendeki sorunlar, medyanın neoliberal
politikalar eşliğinde hareket etmesinin yani iktidarla bağının zorunlu sonucudur (Özdemir ve
Özdemir, 2006: 33). Ortaya çıkanlar ise:
1. Medya; iyi beslenememe, iyi barınamama, sosyal güvenlik sisteminin dışında kalma
vb. gibi kapitalizmde gelirin eşitsiz toplumsal dağılımından kaynaklanan sağlık sorunlarını
tartışmaz (Özdemir ve Özdemir, 2006: 33).
2. Medya, sağlığın ve sağlık sorunlarının daha bütünsel ve topluma dayalı açıklamaları
(sebepleri) yerine, sağlıkta bireysel sorumluluk anlayışını ön plana çıkarır (Özdemir ve
Özdemir, 2006: 33).
3. Medya, sağlık konusunda emek gücünün toplumsal yeniden üretimi konusunu ve bu
üretimdeki rolleri dışlar ve tartışmaya açmaz (Özdemir ve Özdemir, 2006: 33).
4. Medya, sağlıksız çalışma koşullarından kaynaklanan sağlık sorunlarını ve iş
kazalarını haber konusu yapmaz, hatta bu durumları şanssızlık olarak tanımlama yolunu
seçerek sınıf ayrımlarını üretilen değil, verili olan yani kadere bağlı ayrımlar olarak sunar
(Özdemir ve Özdemir, 2006: 34).
Özdemir ve Özdemir, sağlığın bir medya ürünü nasıl
açıklamışlardır (Özdemir ve Özdemir, 2006: 34-36). Sağlık; medyada:

kurgulandığını

1. Egemen sınıfın söylemine dayandırılmaktadır (Özdemir ve Özdemir, 2006: 34).
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2. Genel kabul görecek bir anlatı ile çevrelenmektedir (Özdemir ve Özdemir, 2006:
34).
3. Sağlık iletilerine muhatap olanların bilgilerine, alışkanlıklarına ve değerlerine
dayandırılmaktadır (Özdemir ve Özdemir, 2006: 34).
4. Kolektif hak anlayışından çıkarılarak bireysel haklara dönüştürülmüş bir çerçeve
içine alınmakta ve dolayısıyla sağlık hizmeti alanları tüketici ya da müşteri konumuna
indirgenmektedir (Özdemir ve Özdemir, 2006: 34).
5. Yalnızca medya ürününü değil aynı zamanda bireyi de yeniden biçimlendirmekte ve
bu biçimlendirme; liberal söylem eşliğinde, bireyin çıkarını maksimize etmeye yönelen
rasyonel bir varlık olduğuna kendisini inandırmasının ve sonuç olarak sağlığın kolektif bir
hak olduğu anlayışının bireyin kendisi tarafından reddedilmesinin koşulları hazırlanarak
sağlanmaktadır (Özdemir ve Özdemir, 2006: 34).
6. Ana haber bültenlerinde, kadın programlarında ya da özel sağlık programlarında
sahnelenmektedir (Özdemir ve Özdemir, 2006: 35).
7. Piyasaya sunulması gerekli bir hizmet olarak ifade edilmekte, bu hizmetin ise
sağlıkta özelleştirme ile yerine getirebileceği, dolayısıyla özel sigorta biçimlerinin gerekli
olduğu vurgulanmaktadır (Özdemir ve Özdemir, 2006: 35).
8. Sağlık sorunları, kamusal yönleri görünmez kılınarak ele alınmaktadır (Özdemir ve
Özdemir, 2006: 35).
9. Korku üretinde bir araç olarak kurgulanmakta, neredeyse bir terör malzemesi haline
getirilmektedir (Özdemir ve Özdemir, 2006: 35).
10. Sağlıksız üretimlerin ahlaki bakımdan olumsuz insanlardan kaynaklandığı
vurgulanmakta, ancak bu üretim biçimine yol açan toplumsal ve yapısal bileşenler göz ardı
edilmektedir (Özdemir ve Özdemir, 2006: 35).
11. Hayati ihtiyaçlar değil de estetik kaygı ve ihtiyaçlar ön plana çıkarılmaktadır
(Özdemir ve Özdemir, 2006: 35-36).
12. “Medyatikleştirilmiş tıp” olarak kurgulanmakta ve bunu sağlamak üzere sağlık
haberleri ilgi, çekicilik, sansasyon ve sözde yeni bilimsel buluş eksenine oturtulmaktadır
(Özdemir ve Özdemir, 2006: 36).
13. Yardımsever bir medya konsepti/kavramı ile hastalar ya da sağlık hizmeti alması
gereken çaresiz ve yoksul insanlar, sağlık kurumlarına değil de medyaya yönlendirilerek
sömürülmekte ve dolayısıyla sağlık bir hak olarak değil, vicdan sorunu olarak
yerleştirilmektedir (Özdemir ve Özdemir, 2006: 36).
14. “Burjuva hijyeni” içinde tanımlanmakta ve pis ve sağlıksız koşullarda yaşayan
yoksullar sağlığı tehdit eden unsurlar olarak kodlanmaktadır (Özdemir ve Özdemir, 2006: 36).
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Özdemir ve Özdemir, sağlık konusunda medya üretiminin dışladıklarını ve sağlığın
bir medya ürünü olarak nasıl kurgulandığını Türk medyasını inceleyerek çözümlemişlerse de
belirtmiş oldukları ve medya ile sağlık alanı arasındaki ilişkileri ifade eden yukarıdaki
maddeler, genel olarak, neoliberal politikalar eşliğinde hareket eden tüm anaakım medyaların
sağlık alanı ile ilişkisini de anlatmaktadır.
Ek olarak, medya okuryazarlık düzeyi yüksek olan kimseler, medyanın yalnızca sağlık
alanında değil diğer konularda da tamamen kurguya dayalı ürünler oluşturduğunun
bilincindedirler, dolayısıyla ne sağlık metinlerini ne de genel olarak haber metinlerini
koşulsuzca kabul etmezler ama karşıt tarafta medya okuryazarlığı düşük düzeyde olan
kimseler, sağlık metinlerindeki içerikleri koşulsuzca kabul edebilmektedirler (Sezgin, 2011:
147).
Sağlık hakkında yaptığı bilinçli çarpıtmaların yanı sıra hedef kitleye ulaşabilme
çabasıyla sağlık bilgilerini oldukça basite indirgeyerek veren medyanın bu tutumu, sağlık
okuryazarlığı düşük düzeyde olan kimselerin bu basit bilgileri temel bilgiler olarak
özümsemelerine hatta sonrasında kendilerini bu konularda çok bilgili olarak
konumlandırmalarına da yol açmaktadır (Sezgin, 2011: 146) ki bu durumun özellikle toplum
sağlığı açısından potansiyel pek çok risk taşıdığı ortadadır.
Sonuç olarak medyada sağlık metinlerini okumak hem medya okuryazarlığını hem de
sağlık okuryazarlığını gerektirmektedir. Genel olarak okuryazarlık kavramı, metni düz bir
okumaya tabi tutmayı değil, metni belirli bağlamlar içinde okumayı ifade etmektedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Anaakım medyanın iktidarla ilişkilerinin sonucu olarak bağımsız habercilik anlayışına
ters düştüğünü ve bu yapılanmanın, sağlık sorunları gibi kamu sorunları niteliği taşıyan
konular için daha fazla risk oluşturduğunu öğrendik. Medyanın dördüncü kuvvet olarak var
olan kamu/sağlık sorunlarına, kamu yararına yönelik biçimde, dikkati çekme ve aynı zamanda
bu sorunların çözümü için kamuyu/toplumu ve ilgili kurumları harekete geçirme işlevini
yetkin bir biçimde eleştirebilmek için medya kültürünü ve bunun içinde de medya
okuryazarlığını kavramak gerektiğini öğrendik. Sağlık sorunlarına ilişkin haber üretiminde
hangi konuların dışarıda bırakıldığını ve haber konusu olanların ise nasıl kurgulandıklarını,
medya kültürü bağlamında inceleyerek anaakım medyanın sağlığa ilişkin neoliberal
politikaların tekrar tekrar üretiminde belirleyici bir rol aldığını öğrendik.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi medya kültürü ile ilişkilidir?
1. Medya sahipleri
2. Medya yayıncılığı yapanlar
3. Medya okurları/izleyicileri/dinleyicileri
4. Neoliberal politikalar
a.
b.
c.
d.
e.

Yalnızca 1
Yalnızca 2
Yalnızca 1, 2 ve 3
Yalnızca 2 ve 3
1, 2, 3 ve 4

2. Sağlığın bir medya ürünü olarak kurgulanmasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
a. Egemen sınıfın söylemine dayandırılır.
b. Kolektif hak anlayışına dayanan bir çerçeveye alınır.
c. Sağlık sorunlarının bireysel yönleri görünmez kılınır.
d. Hayati ihtiyaçlar ön plana çıkarılır.
e. Sağlığın korku üretiminde bir araç olarak kurgulanmasından kaçınılır.
3. Aşağıdakilerden hangisi medya okuryazarlığının aşamaları arasında yer alır?
1. Medya iletisine erişim
2. Medya iletisini analiz etme
3. Medya iletisini değerlendirme
a.
b.
c.
d.
e.

Yalnızca 1
Yalnızca 2
Yalnızca 1 ve 2
Yalnızca 2 ve 3
1, 2, ve 3

4. Aşağıdakilerden hangisi medya okuryazarlığı kapsamında yer almaktadır?
1. Medya metinlerinin hangi nedenlerle üretildiğini bilmek
2. Medya metinlerinin hangi koşullarda üretildiğini bilmek
3. Medya metinlerinin kimler tarafından üretildiğini bilmek
a.
b.
c.
d.
e.

Yalnızca 1
Yalnızca 2
Yalnızca 1 ve 2
Yalnızca 2 ve 3
1, 2, ve 3
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5. Sağlık alanında medya üretiminin dışladıkları ile ilişkili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
a. Medya kapitalizmde gelirin eşitsiz toplumsal dağılımından kaynaklanan sağlık
sorunlarını tartışmaz/dışlar.
b. Medya sağlık konusunda emek gücünün toplumsal yeniden üretimi konusunu
dışlar.
c. Medya sağlık konusunda bireysel sorumluluk anlayışını arka plana
alır/dışlar.
d. Medya sağlık ve sağlık sorunlarının bütünsel ve topluma dayalı açıklamalarını
arka plana alır/dışlar.
e. Medya sağlıksız çalışma koşullarından kaynaklanan sağlık sorunlarını habere konu
yapmaz/dışlar.
6. Sağlığın bir medya ürünü olarak kurgulanmasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
a. Egemen sınıfın söyleminden kaçınılır.
b. Kolektif hak anlayışına dayanan bir çerçeveye alınır.
c. Sağlık sorunlarının kamusal yönleri görünmez kılınır.
d. Hayati ihtiyaçlar ön plana çıkarılır.
e. Sağlığın korku üretiminde bir araç olarak kurgulanmasından kaçınılır.
7. Medya ve sağlık ilişkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Medya sağlık hizmetlerinin metalaşmasına karşıt bir anlayışla çalışır.
b. Medya sağlık hizmetlerinin şeyleşme (açık/görünür/somut bir şey haline dönüşme)
sürecine katkıda bulunur.
c. Medya sağlık hizmetlerinin metalaşma sürecine katkıda bulunur.
d. Sağlık alanında medya okuryazarlığı, sağlığın medya üretim süreci içinde analizini
ve değerlendirilmesini gerekli kılar.
e. Sağlık alanında medya okuryazarlığı, sağlığın bir medya ürünü olarak nasıl
kurgulandığının analizini ve değerlendirilmesini gerekli kılar.
8. Sağlığın bir medya ürünü olarak kurgulanmasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
a. Egemen sınıfın söyleminden kaçınılır.
b. Kolektif hak anlayışına dayanan bir çerçeveye alınır.
c. Sağlık sorunlarının bireysel yönleri görünmez kılınır.
d. Hayati ihtiyaçlar ön plana çıkarılır.
e. Sağlık korku üretiminde bir araç olarak kurgulanır.
9. Sağlığın bir medya ürünü olarak kurgulanmasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
a. Sağlıksız üretimlerin ahlaki bakımdan olumsuz insanlardan kaynaklandığı
vurgulanır.
b. Sağlığın korku üretiminde bir araç olarak kurgulanmasından kaçınılır.
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c. Sağlık sorunlarının bireysel yönleri görünmez kılınır.
d. Tıbbın medyatikleştirilmesinden kaçınılır.
e. Kolektif hak anlayışına dayanan bir çerçeveye alınır.
10. Sağlığın bir medya ürünü olarak kurgulanmasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
a. Sağlıksız üretimlerin ahlaki bakımdan olumsuz insanlardan kaynaklandığı
vurgulanır.
b. Medyatikleştirilmiş tıp olarak kurgulanır.
c. Sağlık sorunlarının kamusal yönleri görünmez kılınır.
d. Sağlığın piyasaya sunulması gereken bir hizmet olarak tanımlanmasından
kaçınılır.
e. Sağlık korku üretiminde bir araç olarak kurgulanır.
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12. SAĞLIK İLETİŞİMİNDE
MEDYADA SAVUNUCULUK YAKLAŞIMI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Medyada Savunuculuk
12.2. Çerçevelendirme ve Gündem Oluşturma Kuramı
12.3. Medyada Savunuculuğun Öğeleri
12.4. Medyada Savunuculuk Yaklaşımının Sınırları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Sağlık iletişimi yaklaşımlarından biri olan medyada savunuculuk için aşağıda
belirtilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Sağlık sorunlarının karmaşık olduğu gerçeği üzerinde durulur.
b. Yalnızca bireysel sağlık davranışları üzerine odaklanan bir yaklaşımdır.
c. Yalnızca bireysel sağlık davranışları üzerine değil, daha geniş biçimde kamu
sağlığına ilişkin davranışlar üzerine odaklanan bir yaklaşımdır.
d. Kamu sağlığına ilişkin amaçlar agresif bir şekilde teşvik edilmeye çalışılır.
e. Medya ve savunma stratejileri kullanılır.
2. Medyada savunuculuğun öğelerine ilişkin ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Öğelerden biri gündem belirlemedir.
b. Öğelerden biri politikayı ilerletmektir.
c. Medyada savunuculuğun gündem belirleme öğesi, habere erişimi sağlamak
amacıyla çerçevelendirmeyi ifade etmektedir.
d. Medyada savunuculuğun şekillendirme öğesi, habere erişimi sağlamak amacıyla
çerçevelendirmeyi ifade etmektedir.
e. Öğelerden biri şekillendirmedir.

Yanıtlar:
1. B
2. D
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Medyada Savunuculuk

Medya ve savunma stratejilerinin, sosyal
ya da kamu politikalarına ilişkin
girişimleri
ilerletmek
amacıyla
kullanılması anlamına gelen medyada
savunuculuğun, sağlık iletişimi alanında
hangi
amaçlarla,
hangi
yöntemler
eşliğinde kullanıldığının öğrrenilmesi

Canlı
derslerin
takip
edilmesi, kamu politikaları
ile medya kuram ve
uygulamalarına
ilişkin
kaynakların incelenmesi

Çerçevelendirme
ve Gündem oluşturma kuramının ve bu
Gündem Oluşturma Kuramı kuramdaki kavramsal çatıyı oluşturan
“çerçevelendirme”nin öğrenilmesi ile
Iyengar’ın
haberde
çerçevelendirme
üzerine yaptığı epizodik ve tematik
ayrımın öğrenilmesi

Canlı
derslerin
takip
edilmesi, medya kuram ve
uygulamalarına
ilişkin
kaynakların incelenmesi

Medyada
Öğeleri

Canlı
derslerin
takip
edilmesi, kamu politikaları
ile medya kuram ve
uygulamalarına
ilişkin
kaynakların incelenmesi

Savunuculuğun Medyada savunuculuk öğeleri olan
gündem belirleme, şekillendirme ve
politikayı ilerletmenin; sağlık iletişiminde
medyada
savunuculuğun
amaçları
bakımından
nasıl
bir
işleyiş
sağladıklarının öğrenilmesi

Medyada Savunuculuk
Yaklaşımının Sınırları

Yaklaşımın pek çok sınırlılık taşıdığının, Canlı
derslerin
takip
sınırlılıkların neler olduğunun ve onları edilmesi, kamu politikaları
var eden nedenlerin öğrenilmesi
ile medya kuram ve
uygulamalarına
ilişkin
kaynakların incelenmesi
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Anahtar Kavramlar





Medyada savunuculuk
Çerçevelendirme
Epizodik ve tematik çerçevelendirme
Gündem oluşturma kuramı
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Giriş
Bütün
bir
toplumu
ilgilendiren
sağlık
alanına
ilişkin
sorunların
azaltılmasında/giderilmesinde; stratejik olarak, yalnızca bireysel sağlık davranışları üzerine
değil kamu sağlığı sorunlarına yönelmek ve bu sorunları çözmek üzere kamu sağlığı
politikaları üretmek ve yönetmek gerekir. Sağlık iletişimi ile amaçlanan temel mesele de
esasen budur ve bu amaç, zorunlu olarak topluma ulaşabilecek yöntem ve araçların stratejik
kullanımını gerektirir. Bu amacı gerçekleştirebilmek üzere, sağlığa ilişkin savunma
stratejilerinin, kitleye iletişimin yapıldığı medya üzerinden hem kamu sağlığı politikaları
oluşturmak hem de kamunun/halkın da desteğini alarak kamu sağlığı politikalarını
yönetmek/geliştirmek üzere kullanılması sağlık iletişiminde medyada savunuculuk yaklaşımı
olarak anılmaktadır.
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12.1. Medyada Savunuculuk
Medyada savunuculuk, bu yaklaşım üzerinde çalışan Pertschuk’a göre, “medyanın, bir
sosyal ya da kamu politikası girişimini ilerletmek için kullanılması” anlamına gelmektedir
(Sezgin, 2011: 135).
Medyada savunuculuk; kamu sağlığı politikaları ve bu politikaları geliştirmeye
yönelik desteği arttırmak amacıyla kamu tartışmasını yeniden çerçevelendirmek ve
şekillendirmek üzere medya ve savunma stratejilerinin, bir sağlık veya sosyal sorunun geniş
çaplı kapsamının belirlenmesini veya harekete geçirilmesini sağlamak amacıyla
kullanılmasıdır. (Sezgin, 2011: 135). Medya (bu ders kapsamındaki anlamıyla) bir kitle
iletişim aracı olduğuna göre medya savunuculuğun, yalnızca bireysel sağlık davranışları
üzerine değil, kamu sağlığı/toplumun genel sağlık durumu üzerine odaklandığını tahmin
edebiliriz (Sezgin, 2011: 136).
Yaklaşımın amacı kamu sağlığı sorunlarına dikkat çekmek olduğundan, kamu
sağlığına ilişkin amaçlar agresif bir şekilde teşvik edilmeye çalışılır (Sezgin, 2011: 135).
Açıklamalardan anlaşılacağı üzere medyada savunuculuk, kamu sağlığına ilişkin politikaları,
kamuyu/halkı işin içine katarak oluşturma çabası taşır (Sezgin, 2011: 135).
Yalnızca bireysel sağlık davranışları üzerine değil, daha geniş biçimde kamu sağlığına
ilişkin sorunlar üzerine odaklanan yaklaşımda; sağlıkla ilgili sorunların bireysel odaklı ve
basite indirgenmiş açıklama ve uygulamaları yerine, sorunun sosyal ve/veya politik ve aynı
zamanda karmaşık olduğu gerçeği üzerinde durulur (Sezgin, 2011: 135). Yaklaşımın sorun
odaklı olduğu açıktır (Sezgin, 2011: 135).
Sağlık sorunlarını yalnızca bireysel değil kamu politikası ile ilgili olaylar olarak
tanımlayan kademeli bir yaklaşımın benimsendiği medyada savunuculukda, sağlığın
geliştirilmesinde çevrenin önemine vurgu yapılır (Sezgin, 2011: 136). Kademeli yaklaşımla
anlatılmak istenen şudur: Bireyler, yalnızca kendi bireysel sağlık davranışları üzerine değil,
toplumun genel sağlık durumu üzerine katkıda bulunan sosyal ve politik çabalara/etkenlere
bilgi birikimleri ve becerileri ile müdahil olabilirler (Sezgin, 2011: 136). Medyada
savunuculuk yaklaşımında, kademeli yaklaşım yoluyla, bireylerin, sağlık sorunları konusunda
kendilerinden başlayan ama giderek toplumun bütününü etkileyen (sosyal ve politik) bazı
davranışları geliştirebilecekleri varsayılmaktadır (Sezgin, 2011: 136). Yaklaşım, bireylerin
sağlık sorunlarının sosyal ve politik bağlamını kavrayabileceklerini ve çözümü için harekete
geçebileceklerini varsaydığından onlara yetki verilmesini gerekli gören bir anlayış üzerine
kuruludur.
Medyada savunuculuk yaklaşımı, anlaşılacağı gibi, sağlık sorunlarına ilişkin
engellerin/sorunların azaltılması ya da kaldırılması üzerine bireyleri yetkilendiriyorsa da
biliyoruz ki kendisi bizatihi belirsizlik taşıyan bir alan olan sağlık alanına ilişkin
engellerin/sorunların ortadan kaldırılması kolay değildir. Sağlık alanı ile ilgili karar verici
konumda bulunan küresel kurumların varlığında bu anlayışın biraz ütopik kaldığını
söyleyebiliriz. Sağlık alanında küresel kurumlarının karar verici konumları ve hem sağlığın
tabiatı itibarıyla belirsizlik taşıyan niteliği hem de sağlık alanının işletme mantığı içine
193

alınarak kendi öz yapısıyla uyuşmaz bir belirsizliğe sürülmesi medyada savunuculuk
yaklaşımında gözden kaçırılmış görünmektedir. Dolayısıyla medyada savunuculuk, her ne
kadar sağlık sorunlarıyla ilgili engelleri azaltmak üzere, sosyal koşulları değiştirmenin
önemine vurgu yapmaktaysa da istenen değişim çok az sağlanabilmektedir (Sezgin, 2011:
136).

12.2. Çerçevelendirme ve Gündem Oluşturma Kuramı
Medya bir taraftan kamu gündemi oluşturabilen bir araçtır ve diğer taraftan belirli bir
haberde haber hakkında neyin bilinmesinin (dolyısıyla neyin bilinmemesinin) önemli
olduğunun altını çizerek haberi çerçeveye almaktadır.
Medyada gündem oluşturma kuramına göre, medya; bireylerin ne düşüneceği ve nasıl
karar vereceği konusunda etkili olabilmektedir (Sezgin, 2011: 136). Her ne kadar haberlerin
nesnelliğinden söz edilse de yani yansızlık habercilikte bir ilke olsa da haberin
şekillendirilmesi ve sunumu öznel olarak gerçekleştirilmektedir (Sezgin, 2011: 136). Böylece
medyada verilen bir haberde nelerin habere dahil edileceği ve nelerin dışarıda bırakılacağına
ilişkin karar haberin belirli bir çerçeveye alınmasıyla sonuçlanmakta ve böylece,
çerçevelendirme adı verilen bu işleyişle, habere konu olan gerçekler/olaylar aslında yeniden
şekillendirilmiş olmaktadır (Sezgin, 2011: 136). Iyengar, haberi/kamu sorunlarını okuyan
kişilerin sorunun çözümünde kimi sorumlu göreceklerinin bu çerçeve yoluyla belirlendiğini
söylemektedir (Sezgin, 2011: 136). Genel olarak medyanın gündem kurma ya da oluşturma
kuramı ile anlatılmak istenenler bunlardır.
Sağlık konusunda medya savunuculuğunda bireyselden öte kamuya odaklanan
çözümlerin vurgulandığını akılda tutarak, gündem kurma kuramına dayalı olarak sağlık
sorunları ve çözümlerine ilişkin fikirler üretmek istersek, kamu sağlığına ilişkin sorunların
medyada nasıl çerçevelendiği oldukça önemli hale gelir. Ancak bizim bu düşüncemiz,
kuramın geçerli ve güvenilir olduğunu kabul etmemiz koşulunda geçerlidir. Kuramla ilgili
çok sayıda çalışma vardır, bir kısmı da kuramın geçerliliği ve güvenilirliği konusundaki
eleştirilerden oluşmaktadır.
Medyada savunuculuk yaklaşımı için çerçevelendirmenin asıl önemi; medyada sağlık
sorunlarının bireyselleştirilerek çerçevelendirilmesinden, başka bir ifadeyle kamu sağlığı
sorunlarının/hedef kitle sorunlarının sosyal ve politik unsurlardan bağımsız ve bireysel sorun
görünümünde verilmesinden kaynaklanmaktadır (Sezgin, 2011: 137). Medyada sağlıkla ilgili
haberler; daha çok bireysel yaşam tarzına odaklı ve genellikle egzersiz, beslenme, sigara ve
alkol üzerine bazı gereklilikler vurgulanarak verilmektedir (Sezgin, 2011: 137). Bu tarz
gerekliliklerle doldurulan çerçeveler, sağlığın sanki kişisel davranışlara bağlı bir alanmış gibi
bir izlenim oluşturulmasına yol açmaktadır (Sezgin, 2011: 137). Medya, çerçevelendirme
işleviyle sağlık sorunlarının bireysel olarak algılanmasına katkı vererek sağlık sorunlarının
kamu sorunları/toplumsal sorunlar olduğunu gözlerden uzak tutan politikaları güçlendirir
(Sezgin, 2011: 137) ve dolayısıyla kişilerin bu sorunlara kamusal politikalar eşliğinde
yaklaşmasının da önü alınmış olur.
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Sezgin, sağlık sorunlarına dair haberlerde çerçevelendirmeye ilişkin olarak Bergama
örneğini vermektedir:
“Türkiye’de Bergama’da 1990’lı yılların başından itibaren siyanürle altın arama
faaliyetlerine köylüler olası sağlık riskleri nedeniyle karşı çıkmıştır. Bu karşı çıkışı
beklemeyen firma, öncelikle köylüleri saf, cahil iş olanaklarını görmezden gelen kişiler olarak
tanımlamış; ardından endişe ve karşı duruşlarına yönelik, Avustralya’da altın madenlerinin
çevresinin yeşil alan olduğu, orada yaşayan ailelerin sağlık durumlarının çok iyi olduğu,
siyanürün sanıldığının aksine sağlığa zarar vermediği ile ilgili bilgilerle çerçevelendirme
yapmıştır. Firmaya karşı, yerli halkın vermiş olduğu mücadele ve Bergama’da siyanürle altın
aramaya izin vermeme konusundaki kazanımı, çerçevelendirme örneklerinden biri olarak
verilebilir.” (Sezgin, 2011. 137-138).
Haberde çerçevelendirme etkisi üzerine çalışan Iyengar, çerçevelendirmeyi epizodik
ve tematik olarak iki ayrı başlıkta incelemiştir (Sezgin, 2011: 138):
1.Epizodik çerçevelendirme: Sosyal sorunları gündeme getiren medya,
konuyu/sorunları bireyselleştirerek politikacıların ve kamu kurumlarının sorunu ele alma
konusundaki sorumluluklarını ortadan kaldırmaya yönelmiş olmaktadır (Sezgin, 2011: 138).
2.Tematik çerçevelendirme: Haberde ele alınan sorunun, raporlardaki verilerin uzun
ve karmaşık olarak düzenlenişi ile kişisel sorumluluk alanından çekilerek sosyal sorumluluk
nitelikleriyle ön plana çıkarılması yoluyla politikacılar ve kamu kurumları tarafından ele
alınmasına ve çözüm geliştirilmesine yönelik bir işleyiştir (Sezgin, 2011: 138). Sorun odaklı,
genel ve soyut olan tematik çerçevelendirme, epizodik çerçevelendirmenin karşıtında yer
almaktadır (Sezgin, 2011: 138).
Medyada savunuculuk yaklaşımı ile esasen medyada baskın olarak yapılan epizodik
çerçevelendirme aşılmaya çalışılmakta, sağlık ve yoksulluk gibi sadece bireyin
sorumluluğunda olmayan toplumsal konularda, farklı bakış açılarına medyada yer verilerek,
bilinç yaratılması amaçlanmaktadır (Sezgin, 2011: 138).

12.3. Medyada Savunuculuğun Öğeleri
Medyada savunuculuğun üç temel öğesi vardır: Gündem belirleme, şekillendirme ve
politikayı ilerletme (Sezgin, 2011: 138).
1. Gündem belirleme ya da erişim için çerçevelendirme
Gündem belirleme ya da erişim için çerçevelendirme, habere erişimi sağlamak üzere
haberin ilgi çekecek biçimde düzenlenmesidir (Sezgin, 2011: 138).
Medyada savunuculuk yaklaşımında haber oluşturmak üzere; son dakika haberleri,
yerel ya da ulusal ilgi alanlarına seslenen küçük araştırmalar ve yeni bir şeyler yapan, zor
şartların üstesinden gelen ya da diğerlerine yardım eden insanların alışılmadık, ilgi çekici
hikayeleri kullanılır (Sezgin, 2011: 139).
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Diğer taraftan medyanın kendisinin ilgi göstermediği konular, örneğin bu konu sağlık
alanı ile ilgili ise, gündem dışında bırakılabilmekte, üzerinde durulması gerekli bir sağlık
sorunu olarak kodlanmamaktadır (Sezgin, 2011: 139).
2. Şekillendirme ya da içerik için çerçevelendirme
Şekillendirme ya da içerik için çerçevelendirme, gerçek nedenlerle kaynağa yakın
koşulların vurgulanarak hikaye anlatılması, geliştirilmesi ve ve istenen şekilde sunulmasıdır
(Sezgin, 2011: 139).
Kamu ve politik gündemi etkilemede ilk adım olan medyaya erişim sonrasında medya
savunucusunun sağlık sorunlarının medyada temel düzeyde bireysel sorunlar olarak
tanımlanması engelini aşması gerekecektir bir diğer ifadeyle haberde bu sağlık sorunlarını
yönetmesi gerekecektir (Sezgin, 2011: 139). Ancak sorunların yönetiminde medya
savunucusunun yönelimi, sorunu yönetmesi daha kolay temel öğelere indirgeyerek
basitleştirmek ve böylece, hepimizin her gün tanık olduğu gibi, medyada bireyselleştirilmiş
sağlıklı yaşam önerilerinin sağlık gündemini oluşturduğu, asıl gündeme getirilmesi gereken
sağlık sorunlarının arkaya atıldığı ya da yok sayıldığı bir işleyişi devam ettirmektir (Sezgin,
2011: 139).
3. Politikayı ilerletmek
Medyanın sağlık sorunuyla ilgilendiği yön, bazen, medyada savunucusunun sorunla
ilişkili vurgulamak istediği yön/yönler olmayabilir ki bu durumda, hem gündemi belirlemek
hem de tartışmayı şekillendirmek üzere politikayı ilerletme öğesi işlevsel hale getirilir
(Sezgin, 2011: 140).

12.4. Medyada Savunuculuk Yaklaşımının Sınırları
Medyada savunuculuk yaklaşımı, kamu sağlığı konusunda harekete geçirici yeteneği
taşımakla beraber esasen pek çok sınırlılık içinde kalmaktadır (Sezgin, 2011: 140).
Yaklaşım üzerine açık ve net bir prensip dizisi, yaklaşım henüz doğru ve yeterli bir
biçimde tanımlanmadığından dolayı geliştirilebilmiş değildir (Sezgin, 2011: 140).
Medyada savunuculuk için yapılması gerekenler oldukça karmaşık çabaları
gerektirdiğinden bunu aşabilmek üzere medya savunucusu, neyin haber olduğunu ve medya
ilgisi ve vatandaş desteğini kazanmak için bunun nasıl çerçevelendirilebileceğini ve ayrıca
medya kültürünü de bilmelidir (Sezgin, 2011: 140).
Bir diğer sınırlılık, medyada savunuculuğun birincil olarak sağlığın sosyal ve politik
yönlerine odaklanması ama birincil düzeyde önem atfetmediği, doğrudan davranış değişimi
ile ilgilenen bir çevresel yaklaşımla daha az ilgili/bağlantılı olmasıdır ki bu durum zaten
sağlık sorunlarını bireyselleştirme eğiliminde ve çabasında olan medyanın dikkatini
çekebilme ve medyada yer alabilme olanaklarını sınırlı hale getirmektedir(Sezgin, 2011: 140).
“Medyada savunuculuk yaklaşımları güçlü ve kazanılmış çıkarları doğrudan karşısına
aldığı için tartışma yaratma potansiyeline sahiptir.” (Sezgin, 2011: 140).
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sağlık iletişiminde medyada savunuculuk yaklaşımının; kamu sağlığı sorunları ile bu
sorunların çözümüne yönelik kamu politikaları geliştirmeye odaklandığını ve bu amacın,
medya ve savunma stratejilerinin toplumun bütününe ulaşacak şekilde bir arada
kullanılmasıyla başka bir ifadeyle halkın işin içine katılımının sağlanmasıyla
gerçekleştirilmeye çalışıldığını öğrendik. Diğer taraftan yaklaşımda, gündem oluşturma
kuramı ve onun temel kavramı olan çerçevelendirmeden hareket edilerek medya ve savunma
stratejlerinin oluşturulduğunu gördük. Yaklaşımın geniş bir bakış açısı taşımakla beraber pek
çok sınırlılıkları da içermekte olduğunu ve ayrıca temel stratejik bir basamak olarak çevrenin
topluma ulaşmadaki rolünü göz ardı eden eksik bir yanı olduğunu öğrendik.
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Bölüm Soruları
1. Sağlık iletişiminde medyada savunuculuk yaklaşımına ilişkin ifadelerden hangisi
yanlıştır?
a. Yalnızca bireysel sağlık davranışları üzerine değil, daha geniş biçimde kamu
sağlığına ilişkin sorunlar üzerine odaklanır.
b. Yalnızca bireysel sağlık davranışları üzerine odaklanır.
c. Kamu sağlığına ilişkin amaçlar agresif bir şekilde teşvik edilmeye çalışılır.
d. Amacı, kamu sağlığı politikaları ve bu politikaları geliştirmeye yönelik desteğin
arttırılmasıdır.
e. Medya ve savunma stratejileri kullanılır.
2. Sağlık iletişiminde medyada savunuculuk yaklaşımına ilişkin ifadelerden hangisi
yanlıştır?
a. Medyada savunuculuk sorun odaklı bir yaklaşımdır.
b. Medyada savunuculuk, kamu sağlığına ilişkin politika yaratma sürecinde halkı da
işin içine katma çabası taşır.
c. Yalnızca bireysel sağlık davranışları üzerine değil, daha geniş biçimde kamu
sağlığına ilişkin sorunlar üzerine odaklanır.
d. Yaklaşımda sağlık sorunlarının sosyal ve/veya politik yön taşımadığına dikkat
çekilir.
e. Bireylerden topluma ulaşan kademeli bir yaklaşım benimsenir.
3. Sağlık iletişiminde medyada savunuculuk yaklaşımına ilişkin ifadelerden hangisi
yanlıştır?
a. Medyada savunuculuk, kamu sağlığı politikaları ile ilgili değildir.
b. Medyada savunuculuk, kamu sağlığına ilişkin politika yaratma sürecinde halkı da
işin içine katma çabası taşır.
c. Medyada savunuculuk sorun odaklı bir yaklaşımdır.
d. Davranış değişimi ile doğrudan ilişkili bir çevresel yaklaşımla bağlantısı/ilgisi
geniş değildir.
e. Yaklaşımda, kamu sağlığına ilişkin amaçlar, agresif bir şekilde teşvik edilmeye
çalışılır.
4. Medyada savunuculuk yaklaşımının gündem belirleme öğesine ilişkin ifadelerden
hangisi yanlıştır?
a. Medya savunuculuğunun gündem belirleme öğesi, habere erişimi sağlamak üzere
haberin ilgi çekecek biçimde düzenlenmesini ifade eder.
b. Medya savunuculuğunda gündemi belirlemek üzere son dakika haberlerine yer
verilebilir.
c. Medya savunuculuğunda gündem belirlenirken zor şartların üstesinden gelen
insanların alışılmadık hikâyelerinin haber olarak sunulmasından kaçınılır.
d. Medya savunuculuğunda gündemi belirlemek üzere küçük araştırmalara ilişkin
olan ve yerel ya da ulusal ilgi alanlarına seslenen haberlere yer verilebilir.
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e. Medya savunuculuğunda gündemi belirlemek üzere zor şartların üstesinden gelen
insanların alışılmadık, ilgi çekici hikâyelerine yer verilebilir.
5. Sağlık iletişiminde medyada savunuculuk yaklaşımına ilişkin ifadelerden hangisi
yanlıştır?
a. Medyada savunuculuk sorun odaklı bir yaklaşımdır.
b. Sağlık sorunları kamu politikası ile ilgili olaylar olarak tanımlanır.
c. Bireylerin, toplumun genel sağlık durumu üzerine katkıda bulunan sosyal ve
politik etkenlere bilgi birikimleri ve becerileri ile dâhil olabilecekleri vurgulanır.
d. Sağlık sorunları ile engelleri azaltmak üzere sosyal koşulları değiştirmenin önemi
vurgulanır.
e. Medyada savunuculuk yaklaşımı ile istenen değişim çok fazla
sağlanabilmektedir.
6. Hangisi medyada savunuculuğun öğelerine ilişkin yanlış bir ifadedir?
a. Öğelerden biri gündem belirlemedir.
b. Öğelerden biri şekillendirmedir.
c. Öğelerden biri politikayı ilerletmektir.
d. Hem a hem b hem de c medyada savunuculuğun öğeleridir.
e. Yalnızca a ve b medyada savunuculuğun öğeleridir, c değildir.
7. Sağlık iletişiminde medyada savunuculuk yaklaşımına ilişkin ifadelerden hangisi
yanlıştır?
a. Yaklaşım pek az sınırlılığı vardır.
b. Yaklaşımın birçok sınırlılığı bulunmaktadır.
c. Yaklaşım üzerine açık ve net bir prensip dizisi, yaklaşım henüz doğru ve yeterli bir
biçimde tanımlanmadığından dolayı geliştirilebilmiş değildir.
d. Medyada savunuculuk için yapılması gereken çabalar karmaşıktır.
e. Medyada savunuculuk için yapılması gereken çabalar karmaşık olduğu için,
medya savunucusu kişi medya kültürünü de hâkim olmalıdır.
8. Hangisi medyada savunuculuğun öğelerine ilişkin yanlış bir ifadedir?
a. Medyada savunuculuğun gündem belirleme öğesi ile gerçek nedenlerle
kaynağa yakın koşulların vurgulanarak hikâye anlatılması, geliştirilmesi ve
istenen şekilde sunulması ifade edilmektedir.
b. Medyada savunuculuğun şekillendirme öğesi ile gerçek nedenlerle kaynağa yakın
koşulların vurgulanarak hikâye anlatılması, geliştirilmesi ve istenen şekilde
sunulması ifade edilmektedir.
c. Öğelerden biri gündem belirlemedir.
d. Öğelerden biri şekillendirmedir.
e. Öğelerden biri politikayı ilerletmektir.
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9. Sağlık iletişiminde medyada savunuculuk yaklaşımına ilişkin ifadelerden hangisi
yanlıştır?
a. Yaklaşım henüz doğru ve yeterli bir biçimde tanımlanamamıştır.
b. Yaklaşım henüz açık ve net prensipler dizisi içermemektedir.
c. Yaklaşım doğru ve yeterli bir biçimde tanımlandığından dolayı yaklaşım
üzerine açık ve net bir prensip dizisi geliştirilebilmiştir.
d. Yaklaşımda belirlenen amaçlara ulaşabilmek oldukça karmaşık çabaları
gerektirmektedir.
e. Yaklaşım pek çok sınırlılık içinde kalmaktadır.
10. Hangisi medyada savunuculuk ile ilişkilidir?
1. Çerçevelendirme
a.
b.
c.
d.
e.

2. Gündem belirleme 3. Şekillendirme

4.Politikayı ilerletme

Yalnızca 1
Yalnızca 2
Yalnızca 1 ve 2
Yalnızca 1, 2 ve 3
1, 2, 3 ve 4
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13. SAĞLIK İLETİŞİMİNDE SAĞLIK OKURYAZARLIĞI YAKLAŞIMI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Sağlık Okuryazarlığının İçeriği ve Kapsamı
13.2. Sağlık Okuryazarlığına İlişkin Bir Sınıflama
13.3. Sağlık Okuryazarlığı Düzeyinin Önemi: Asimetrik ve Simetrik İletişim
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Sağlık okuryazarlığı yaklaşımına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Sağlık okuryazarlığını ölçme konusunda ortak bir görüş yoktur.
b. Sağlık okuryazarlığı, bireylerin sağlık hizmetlerinden yararlanma ve sonuç alma
biçimlerini etkilemektedir.
c. İnternette sağlık bilgilerine erişim, sağlık okuryazarlığı yaklaşımında önem
taşımaz.
d. Bireylerin toplum sağlığına yönelik karar alma süreçleri ve davranışları ile
ilgilidir.
e. Bireylerin temel düzeydeki sağlık bilgisi ve hizmetleri konusundaki bilgi
birikimlerini diğer kişilere aktarabilmeleri ile ilgilidir.
2. Sağlık okuryazarlığı hangisini ya da hangilerini okuyabilme ve anlayabilme becerisi
gerektirir?
1. Reçeteler
a.
b.
c.
d.
e.

2. Randevu kağıtları

3. Sağlığa ilişkin materyaller

Yalnızca 1
Yalnızca 2
Yalnızca 3
Yalnızca 1 ve 2
1, 2 ve 3

Yanıtlar:
1. C
2. E
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Sağlık Okuryazarlığının İçeriği Sağlık okuryazarlığının içerik
ve Kapsamı
ve kapsamının ne olduğunun ve
sağlık
okuryazarlığının
amaçlarının; bireyin kültürel alt
yapısı, ortam (bağlam) ve sağlık
hizmetlerine ulaşım ve sağlık
hizmetlerinin sunum biçimleri
ile
ilişkili
olarak
sağlanabileceğinin öğrenilmesi

Canlı derslerin takip edilmesi,
sağlık okuryazarlığı ve sağlık
iletişimi ile ilgili kaynakların
incelenmesi

Sağlık Okuryazarlığına
Bir Sınıflama

İlişkin Sağlık okuryazarlığında örnek
bir sınıflandırmanın ve bu
sınıflandırmadaki türlerin sağlık
iletişimindeki
yararlarının
öğrenilmesi ve ayrıca bilgisayar
okuryazarlığını da bir başka
sağlık okuryazarlığı olarak ele
almanın
sağlık
iletişimi
bakımından
öneminin
öğrenilmesi

Canlı derslerin takip edilmesi,
sağlık okuryazarlığı ve sağlık
iletişimi ile ilgili kaynakların
incelenmesi

Sağlık Okuryazarlığı Düzeyinin Sağlık okuryazarlığı düzeyinin
Önemi: Asimetrik ve Simetrik sağlık iletişiminde asimetrik
İletişim
veya simetrik iletişime zemin
oluşturduğunun ve bu zemin
üzerinden sağlık alanında elde
edilebilecek kazanımların ve
kayıpların öğrenilmesi

Canlı derslerin takip edilmesi,
sağlık okuryazarlığı ve sağlık
iletişimi ile ilgili kaynakların
incelenmesi
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Anahtar Kavramlar







Sağlık okuryazarlığı
İşlevsel sağlık okuryazarlığı
İnteraktif sağlık okuryazarlığı
Eleştirel sağlık okuryazarlığı
Bilgisayar okuryazarlığı
Asimetrik ve simetrik iletişim
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Giriş
Sağlık iletişimi amaçlarının gerçekleştirilmesinde en önemli belirleyicilerden biri
sağlık okuryazarlığıdır. Sağlık okuyazarlığı, okuryazarlığın yanısıra günümüzde bilgisayar,
internet gibi teknolojik araçlara özgü okuryazarlığı da gerektirir. Sağlık okuryazarlığı
düzeyine koşut olarak sağlık hizmeti sunanlar ve alanlar arasında ortaya çıkan asimetrik ya da
simetrik iletişim; birey ve toplum/kamu sağlığına ilişkin olumlu ve olumsuz sonuçlar üretir.
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13.1. Sağlık Okuryazarlığının İçeriği ve Kapsamı
Günümüzde pek çok alanda olduğu gibi sağlık alanında da enformasyon
bombardımanı olmasına karşın sağlıkla ilgili bilgilerin anlaşılabilir ve uygulanabilir olması
için sağlık okuryazarlığının bireysel ve toplumsal bazda belirli bir düzeyde olması gerekir
(Sezgin, 2011: 140).
“Sağlık okuryazarlığı” terimi ilk kez 1974 yılında Simonds’un “Sosyal Politika Olarak
Sağlık Eğitimi” (Health Education as Social Policy) adlı kitabında kullanılmıştır (Sezgin,
2011: 140). Ratzan’dan aktaran Sezgin, sağlık sistemi, eğitim sistemi, kitle iletişimi ve sağlık
okuryazarlığı arasındaki bağa dikkat çekmekte ve sağlığın tüm toplumsal kesimleri yani
kamuyu ilgilendiren bir alan olmasından dolayı sağlık okuryazarlığının herkesi
ilgilendirdiğini belirtmektedir (Sezgin, 2011: 140).
1990’lı yıllarda tekrar tanımlanan sağlık okuryazarlığı; Amerikan Tıp Kurumu
tarafından “reçeteleri, randevu kâğıtlarını ve sağlığa ilişkin diğer materyalleri okuyabilme ve
okuduğunu anlayabilme becerisi” olarak, Dünya Sağlık Örgütü tarafından “sağlıklı olmayı
sürdürme ve bu duruma katkıda bulunmayı sağlayan yollarla; bireylerin bilgiye olan erişim,
anlam ve kullanma yeteneği ile motivasyonunu belirleyen bilişsel ve sosyal beceriler” olarak
ifade edilmiştir (Sezgin, 2011: 140-141).
Bireylerin kendi sağlıklarına ve toplum sağlığına yönelik karar alma süreçlerinde ve
davranışlarında gerekli olan temel düzeydeki sağlık bilgisi ve hizmetleri konusundaki bilgi
birikimleri, bu bilgilere erişimleri, eriştikleri bilgiyi anlayabilmeleri, kullanabilmeleri ve hem
diğer kişilere hem de diğer kuşaklara aktarabilmeleri sağlık okuryazarlığı olarak
tanımlanabilir (Sezgin, 2011: 141).
Aslında sağlık alanı ile doğrudan ilgili kişiler ile sıradan insanlar arasında sağlıkla
ilgili bilgileri okumak, anlamak, kullanmak ve aktarmak açısından, tahmin edileceği şekilde
büyük farklar vardır. Dolayısıyla Sezgin’in de ifade ettiği gibi, sağlık metinleri profesyonel
sağlık bilgisine sahip olmayan bireyler ile sağlık profesyonelleri gibi farklı kişilerce farklı
okunan asimetrik bir iletişime dayanmaktadır (Sezgin, 2011: 141). Sezgin bu asimetrik
iletişimin, yalnızca farklı mesleki durumlardan kaynaklanmadığını örneğin sağlık hizmeti
sunanların kendi aralarında da sağlık okuryazarlığı bakımından farklılıklar olduğunun altını
çizmektedir (Sezgin, 2011: 141).
İyi bir sağlık okuryazarlığı yalnızca tıbbi terimlere aşina olmakla kazanılamaz aynı
zamanda bu terimleri anlaşılır şekilde ifade edebilmek gereklidir (Sezgin, 2011: 141), başka
bir ifadeyle, ilgili sağlık teriminin belirli bir sağlık konusu bağlamında nasıl
anlamlandırılacağı ve dolayısıyla nasıl kullanılabildiği de sağlık okuryazarlığının üzerinde
durduğu bir noktadır.
Sağlık okuryazarlığının amaçlarının ne kadar gerçekleştirilebileceği; sağlık
okuryazarlığı eyleminin/ediminin içinde gerçekleştiği ortam (bağlam), bireyin kültürel alt
yapısı, sağlık hizmetlerine ulaşım ve sağlık hizmetlerinin sunum biçimleri ile belirli hale
gelmektedir (Sezgin, 2011: 141). Burada bireyin kültürel alt yapısının sağlık okuryazarlığında
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önemli bir unsur olduğu çünkü verilen bilgilerin buna göre eleneceği veya akılda kalacağı
ifade edilirken esasen, sağlık iletişiminde sosyal öğrenme kuramındaki noktalara temas
edilmiş olunmaktadır. Kültür, hem bir öğrenme sürecidir ama aynı zamanda nasıl
öğreneceğimizi de belirleyen bir teknik alt yapıdır, kişilere öğrenme kalıplarını dikte eder.
Nutbeam, sağlık okuryazarlığının; hem kişisel hem de sosyal faydaları olduğunu ve bir
kaynak olarak sağlık okuryazarlığının yalnızca kişisel çıkarlara yönelik değil sosyal,
ekonomik ve çevresel etkilerinin de olduğuna dair farkındalığı arttırması gerektiğini
belirtmektedir (Sezgin, 2011: 141).

13.2. Sağlık Okuryazarlığına İlişkin Bir Sınıflama
Sağlık okuryazarlığı konusunda öngörülebileceği gibi eğitim özellikle önemlidir. Bu
eğitim farklı yaş kategorileri içinde ve farklı toplumsal kesimler için verilebilir (Sezgin, 2011:
142). Bu bağlamda Nutbeam, sağlık okuryazarlığına ilişkin bir sınıflandırma yapmıştır
(Sezgin, 2011: 142). Buna göre:
İşlevsel sağlık okuryazarlığı
Toplumsal yararı da olmakla beraber daha bireye yönelik olarak, sağlık riskleri
hakkında bireylere gerçek bilgiler verilirken aynı zamanda sağlık sisteminin nasıl kullanılması
gerektiğinin de vurgulanmasıdır (Sezgin, 2011: 142).
İnteraktif sağlık okuryazarlığı
Gene daha çok bireysel kazanıma yönelik olarak, bireyin bilgi biriktirme kapasitesini
arttırma, motive etme ve kendine güven geliştirmesi üzerine odaklıdır (Sezgin, 2011: 142).
Eleştirel sağlık okuryazarlığı
Eleştirel sağlık okuryazarlığında; bireyin sağlık hizmetini sağlayanlardan edindiği
sağlık bilgileri ile medyada yer alan sağlık bilgi ve haberlerini doğru yorumlaması ve
değerlendirmesi beklenmekte ve bu değerlendirme ve sorgulama yoluyla da sağlığa ilişkin
sosyal ve politik hareketin desteklenmesiyle toplumsal bir kazanımın elde edileceği
öngörülmektedir (Sezgin, 2011: 142).
Sağlık okuryazarlığı; sağlık hizmetlerinden yararlanma ve sonuç alma biçimleri
bakımından bireyleri etkilemesine rağmen sağlık okuryazarlığını ölçme konusunda ortak bir
görüşün oluşturulamamış olması önemli bir sorundur (Sezgin, 2011: 142).
Bilgisayar okuryazarlığı sağlık bilgilerine erişim sağlayan bir yol olması nedeniyle
bir başka sağlık okuryazarlığı biçimi olarak da ifade edilmektedir ancak bu noktadaki en
önemli sorun, sağlık okuryazarlık düzeyi yetersiz kişilerin bazılarının aynı zamanda
bilgisayara erişim konusunda da deneyim eksikliği içinde olmalarıdır (Sezgin, 2011: 143).
Hem sağlıkla ilgili bilgisayar programlarına hem de internette sağlık bilgilerine erişim, sağlık
okuryazarlığı açısından önemli olmakla beraber internetin birçok faydalı sağlık bilgisinin yanı
sıra çok sayıda yanlış ve zararlı sağlık bilgisini de sunuyor olması, interneti sağlık
okuryazarlığı bakımından sorunlu bir mecra konumuna düşürmektedir (Sezgin, 2011: 143).
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Hem fazla sayıda sağlık bilgisi içermesi hem de hızlıca bu bilgilerin erişimine fırsat vermesi
nedeniyle internet üzerinde en çok araştırılan konulardan birini sağlık oluşturmaktadır
(Sezgin, 2011: 143-144).
Belirli bir okuryazarlık seviyesinin zorunlu koşul olduğu sağlık okuryazarlığında
yalnızca kelimeleri anlama ve önemli kısımları fark etme dışında sayıları yorumlayabilme de
oldukça önemlidir (Sezgin, 2011: 144).
Sağlık okuryazarlığı; sağlığın, eğitimin ve iletişim programlarının ancak bir arada
plandığı bir yapı içinde amaçlanan hedeflerine ulaşabilir (Sezgin, 2011: 144). Temel bir
okuryazarlık düzeyi ve iletişim araçlarına erişim ve paylaşım olanağı olmaksızın sağlık
okuryazarlığı konusunda belirli bir düzeyi yakalamak olanaklı olamayacaktır.

13.3. Sağlık Okuryazarlığı Düzeyinin Önemi ve Asimetrik ve Simetrik
İletişim
Sağlık okuryazarlığı yeterli olmayan kişiler, doğal olarak sağlık konusunda korku,
güvensizlik, özsaygı eksikliği yaşarlar ve bu durumlarını gizlemeye çalışırlar, dolayısıyla bu
kişilerin kendi durumlarını sağlık personeline anlatabilmeleri güçleşir ve aynı zamanda
anlatılanları anlamayacaklarına inandıkları için sağlık hizmeti sunanlar ile sınırlı bir iletişim
içinde kalmayı tercih ederler (Sezgin, 2011: 144). Bir taraftan hastaların sağlık okuryazarlığı
düzeyindeki düşüklüğün kendilerine verdiği güvensizlik ve diğer taraftan aynı nedene bağlı
olarak
sağlık
hizmetini
sunanlar
ile
kurulan
sınırlı
iletişim,
hastaların
hastalıklarına/sağlıklarına ilişkin soru soramamalarına, açıklama isteyememelerine, yanlış ya
da eksik anladıklarını bildirememelerine vb. gibi durumlara yol açacak; böylece hastalar ile
sağlık hizmetini sunan kişiler arasında simetrik yani karşılıklı bir iletişim değil asimetrik bir
iletişim gerçekleşecektir (Sezgin, 2011: 144). Hasta ile sağlık hizmeti sunanlar arasında
asimetrik bir iletişimin olduğu durumlarda, hastalar daha çok hizmeti sunanların gerginliği,
kızgınlığı vs. den söz etmektedirler (Sezgin, 2011: 144), yani kendi durumlarını gizlemeye
çalışmaktadırlar.
Böyle asimetrik bir iletişimin gelişmesi ve sürmesi durumunda hasta, hastane
hizmetlerinden kaçışa yönelebilir ve hatta kendi hastalığı konusunda duyarsızlaşabilir ki
sağlık konusunda olası en büyük risk de bu olsa gerekir.
Diğer taraftan sağlık alanındaki iletişim sorunlarından biri de sağlık terimlerinin sağlık
hizmetini alanların anlayabileceği bir şekilde sunulamamasıdır ki bazen doktorlar hastanın bu
terimleri anlamadıklarını bile farketmezler (Sezgin, 2011: 144-145). Bu tür durumlar,
özellikle Türkiye gibi çocuk ve yaşlı nüfusun ve hasta sayısının çok olduğu dolayısıyla, sağlık
hizmetini sunanların da sirkülasyonun yoğunluğundan ve zaman darlığından dolayı hasta ile
iletişimde önemli bazı noktaları atlamalarının anlaşılabilir olduğu alanlarda daha kolay ve
çabuk oluşur.
Doktorların iş yükü; yalnızca uzmanlık alanların spesifik olması ve hasta sayısı nedeni
ile değil aynı zamanda yalnızca kendilerinin yapmaları gereken, örneğin tedavi ve talimatlarla
ilgili bilgileri yalnızca doktorların kendilerinin vermesinin gerekmesi gibi, ek işler nedeniyle
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fazladır ve dolayısıyla yardımcı sağlık hizmeti sağlayıcılarına ihtiyaç vardır ki ancak böyle bir
durumda zaman daha iyi kullanılabileceğinden ve doktorun iş yükü azaltılabileceğinden hasta
ile sağlık hizmeti sunanlar arasındaki mesafe azaltılabilir ve hatta hastanın sağlık
okuryazarlığı düzeyi yani hastalığı/sağlığı ile ilgili soru sorma, açıklama isteme ve kendisine
hastalığı ilgili söylenenlerden doğru anlamları çıkarma olasılığı artar (Sezgin, 2011: 145).
Hastalar hastalıklarını iyi ifade edemediklerinde teşhis ve tedavide sorunların doğması
kaçınılmazdır, hatta ilaç piyasasının yanlış yönlendirilmesine kadar gidebilecek sorunlar
dolayısıyla bireysel ve kamusal finansal yükler oluşacaktır (Sezgin, 2011: 145). Hasta
tedaviyi anlamadığında ya tedaviden kaçar ya da yeniden en başa döner ve sağlıkla ilgili
işleyişleri yeniden başlatır ki (Sezgin, 2011: 145) tüm bunlar bireysel bazda olduğu kadar
toplumsal ve ekonomik açılardan da tercih edilmeyecek durumlardır.
Sağlık okuryazarlığı düzeyi düşük kişilerin hastanede tedavi olma oranları, yüksek
olanlara göre fazladır ancak bu kişiler sağlık hizmetini eksik kullanabilmektedirler ki bundan
dolayı tedavide başarı sağlanamaması ve tedavi yetersizliğine/eksikliğine bağlı olarak
hastalığın süreğenleşmesi (:kronik hal alması) maliyeti oldukça arttırmaktadır (Sezgin, 2011:
145).
Diğer taraftan sağlık okuryazarlığının geliştirilmesinde önemli bir konu da hastaların,
güvenilir sağlık bilgilerini nasıl toplayacaklarını öğrenmeleri gerekliliğidir. (Sezgin, 2011:
145). Sağlık alanında sorunların bir kısmı da hastaların ve sağlıklı insanların da
hastalıklarına/sağlıklarına ilişkin gelişigüzel sağlık bilgisi toplamalarından ve sağlık hizmeti
sonucu kendilerine söylenenlere değil, bu gelişigüzel toplanmış bilgilere rağbet etmelerinden
doğmaktadır (Sezgin, 2011: 145-146). Sağlık okuryazarlığı yeterli olmayan kişiler, sağlık
hizmeti sunanlardan kendi sağlıklarına ilişkin yeterli bilgiyi alamadıklarında çevrelerine
başvuracaklar, aile, arkadaş, medya vs. gibi kanallardan eksik ya da yanlış bilgi almaya ve
kullanmaya yöneleceklerdir (Sezgin, 2011: 146).
Sonuç olarak sağlık okuryazarlığındaki düşük düzey (Sezgin, 2011: 146);
1. Mali yüklere neden olmaktadır.
2. Birey ve toplum sağlığını riske sokmaktadır.
3. Olmaması gereken sağlık iletişim biçimlerine yol açmakta ve bu durum da giderek
sağlığa ilişkin davranış kalıpları halini alarak belirli bir toplumda sağlığa ilişkin
yanlış bir bilinç ve kültür oluşumuna aracılık edecektir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sağlık okuryazarlığının birey ve toplum sağlığı bakımından önemini öğrendik. Sağlık
okuryazarlığının düzeyi, sağlık iletişiminin asimetrik ya da simetrik biçimde
gerçekleştirilmesine ve sonuç olarak birey ve kamu sağlığına ilişkin bazı faydaların elde
edilmesine ya da kaçırılmasına sebep olur. Günümüz koşullarında sağlık okuryazarlığını
teknoloji okuryazarlığından bağımsız olarak ele almak olanaklı değildir, nitekim sağlık,
internet üzerinde araştırılan konular arasında önde gelenlerdendir.
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Bölüm Soruları
1. Sağlık okuryazarlığına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Sağlıklı olmayı sürdürme ve bu duruma katkıda bulunmayı sağlayan yollarla
ilgilidir.
b. Bireylerin kendi sağlıklarına ilişkin karar alma süreçleri ve davranışları ile ilgilidir.
c. Bireylerin kendi sağlıklarına ilişkin karar alma süreçleri ve davranışları ile
ilgili değildir.
d. Bireylerin toplum sağlığına yönelik karar alma süreçleri ve davranışları ile
ilgilidir.
e. Bireylerin temel düzeydeki sağlık bilgisi ve hizmetleri konusundaki bilgilerini
kullanabilmeleri ve diğer kişilere aktarabilmeleri ile ilgilidir.
2. Sağlık okuryazarlığına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Sağlık okuryazarlığında bireyin kültürel alt yapısı önemlidir.
b. Sağlık okuryazarlığı tıbbi terimleri anlaşılır şekilde ifade etmeyi gerektirir.
c. Sağlık okuryazarlığı, profesyonel sağlık bilgisine sahip olmayan bireyler ve sağlık
profesyonelleri arasındaki bilgi bakımından, asimetrik bir iletişime dayanır.
d. Sağlık okuryazarlığı, profesyonel sağlık bilgisine sahip olmayan bireyler ve
sağlık profesyonelleri arasındaki bilgi bakımından, simetrik bir iletişime
dayanır.
e. Sağlık okuryazarlığında amaçları gerçekleştirmek bakımından, sağlık
okuryazarlığı eyleminin içinde gerçekleştiği ortam/bağlam da belirleyicidir.
3. Sağlık okuryazarlığına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Sağlık okuryazarlığının yalnızca sosyal yararları vardır.
b. Sağlık okuryazarlığının hem kişisel hem de sosyal yararları vardır.
c. Sağlıklı olmayı sürdürme ve bu duruma katkıda bulunmayı sağlayan yollarla
ilgilidir.
d. Bireylerin temel düzeydeki sağlık bilgisi ve hizmetleri konusundaki bilgilerini
kullanabilmeleri ve diğer kişilere aktarabilmeleri ile ilgilidir.
e. Sağlık okuryazarlığında bireyin kültürel alt yapısı önemlidir.
4. Sağlık okuryazarlığının sınıflandırılmasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
a. Bu sınıflandırmada “işlevsel sağlık okuryazarlığı” yer almaktadır.
b. Bu sınıflandırmada “interaktif sağlık okuryazarlığı” yer almaktadır.
c. Bu sınıflandırmada “eleştirel sağlık okuryazarlığı” yer almaktadır.
d. Bu sınıflandırma yukarıdakilerin her birini (a, b ve c) kapsamaktadır.
e. Bu sınıflandırmada yalnızca a ve b vardır ama c yoktur.
5. Sağlık okuryazarlığına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Sağlık okuryazarlığı, bireylerin sağlık hizmetlerinden yararlanma ve sonuç alma
biçimlerini etkilemektedir.
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b. Sağlık okuryazarlığını ölçme konusunda ortak bir görüş vardır.
c. Sağlık okuryazarlığını ölçme konusunda ortak bir görüş bulunmamaktadır.
d. Bilgisayar okuryazarlığı da bir başka sağlık okuryazarlığı biçimi olarak
anılmaktadır.
e. İnternette sağlık bilgilerine erişim, sağlık okuryazarlığı yaklaşımında önem
taşımaktadır.
6. Sağlık okuryazarlığı ile bilgisayar/ internet arasındaki ilişkiye dair aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Bilgisayar okuryazarlığı da bir başka sağlık okuryazarlığı biçimi olarak
anılmaktadır.
b. İnternette sağlık bilgilerine erişim, sağlık okuryazarlığı yaklaşımında önem
taşımaktadır.
c. Sağlık, internet üzerinde araştırılan konular arasında ön sıralardadır.
d. Sağlık, internet üzerinde araştırılan konular arasında arka sıralardadır.
e. İnternet ortamında birçok faydalı sağlık bilgisinin yanı sıra çok sayıda yanlış ve
zararlı sağlık bilgisinin sunuluyor olması, interneti sağlık okuryazarlığı
bakımından sorunlu bir mecra konumuna sürüklemektedir.
7. Sağlık okuryazarlığının önemi konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Hastanın sağlık konusunda kendine olan güvensizliğini gidermesine yardımcı olur.
b. Sağlık hizmeti sunanlar ile hasta arasındaki ilişkide güç farkını dengelemeye
yardımcıdır yani simetrik iletişimi güçlendirir.
c. Sağlık hizmeti sunanlar ve hasta arasındaki ilişkide güç farkını büyütür yani
asimetrik iletişimi güçlendirir.
d. Hastanın sağlık personeline kendi durumunu anlatabilme becerisini güçlendirir.
e. Teşhis ve tedavide doğabilecek sorunları azaltır.
8. Sağlık okuryazarlığının önemi konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Sağlık personeli ile kurulan iletişimi güçlendirir.
b. Hastanın sağlık konusunda kendine olan güvensizliğini gidermesine yardımcı olur.
c. Teşhis ve tedavide doğabilecek sorunları azaltır.
d. Toplum sağlığına ilişkin riskleri azaltır.
e. Birey sağlığına ilişkin riskleri arttırır.
9. Sağlık okuryazarlığında düşük düzeyin yol açacağı sorunlarla ilgili ifadelerden hangisi
yanlıştır?
a. Mali yüklere neden olur.
b. Bireyin sağlığını riske sokar.
c. Toplum sağlığını riske sokar.
d. Bireyin sağlığını riske sokar ancak toplum sağlığı üzerinde önemli bir etki
yaratmaz.
e. Belirli bir toplumda sağlığa ilişkin yanlış bilinç oluşumuna aracılık eder.
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10. Sağlık okuryazarlığına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a. Sağlık okuryazarlığını ölçme konusunda ortak bir görüş vardır.
b. Sağlık okuryazarlığı, bireylerin sağlık hizmetlerinden yararlanma ve sonuç
alma biçimlerini etkilemektedir.
c. İnternette sağlık bilgilerine erişim, sağlık okuryazarlığı yaklaşımında önem
taşımaz.
d. Sağlık okuryazarlığının bugüne değin yapılmış bir sınıflandırması yoktur.
e. Bilgisayar okuryazarlığı ile sağlık okuryazarlığı arasında bir ilişki kurulamaz.
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14. SAĞLIK İLETİŞİMİNDE ETİK YAKLAŞIM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Biyoetik (:Tıbbi Etik Değerler)
14.2. İletişim ve Tıbbi Etik Değerlere İlişkin Yaşanan Sorunlar
14.3. Biyoetik İlke ve Prensipler
14.4. Sağlık İletişiminde Biyoetik
14.5. Medyanın Biyoetik Bakımdan Değerlendirilmesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Sağlık iletişiminde etik yaklaşıma ilişkin hangi ifade doğru değildir?
a. Disiplinler arası bir niteliği vardır.
b. Teknoloji meselelerini içermez.
c. Teknoloji meselelerini içerir.
d. Politik meseleleri içerir.
e. Ahlaki meseleleri içerir.
11. Biyoetik ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur?
a.
b.
c.
d.
e.

Tüm bir yaşamı konu edinir.
Tıpta ve biyolojide meydana gelen gelişmelerle ilgilenmez.
Canlı etiğinden ayrı bir alan olarak incelenir.
Tıbbi etik değerlerden farklı bir anlamı vardır.
Yaşamın etik değerlerini kapsamaz.

Yanıtlar:
1. B
2. A
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Biyoetik (:Tıbbi Etik Biyoetiğin teknoloji, siyaset ve ahlaki Canlı derslerin takip edilmesi,
konusundaki
felsefi
Değerler)
meseleleri
içeren
bir
kapsamda etik
disiplinlerarası niteliğinin öğrenilmesi
çalışmaların incelenmesi
İletişim ve Tıbbi Etik Her geçen gün gündelik yaşamda daha
Değerlere
İlişkin fazla
alanın
tıbbileştirildiğinin,
Yaşanan Sorunlar
neoliberal
politikalarla
insanlar
arasındaki eşitsizliklerin arttırıldığının ve
bu nedenle de sağlığın sadece bazı
insanların yararlanabileceği bir alan
haline dönüştürüldüğünün, medyanın
yaşamın
tıbbileştirilmesine
verdiği
desteğin öğrenilmesi
Biyoetik
Prensipler

Sağlık
Biyoetik

İlke

Canlı derslerin takip edilmesi,
liberal
ve
neoliberal
politikalara ilişkin okumaların
yapılması, medyada sağlıkla
ilişkili programların sağlık
iletişimi bağlamında izlenmesi
ve yeniden değerlendirilmesi

ve Biyoetik ilke ve prensiplerin anlam ve Canlı derslerin takip edilmesi,
etik
konusundaki
felsefi
önemlerinin öğrenilmesi
çalışmaların incelenmesi

İletişiminde Sağlık alanında iletişim boyutundan
kaynaklanabilecek
etik
sorunların,
bunların
giderilmesinde
sağlık
iletişimcilerinin neleri önemsemeleri
gerektiğinin ve sağlık iletişimi alanında
etik konusuna ilişkin araştırmaların
yetersiz olduğunun öğrenilmesi

Canlı derslerin takip edilmesi,
etik
konusundaki
sağlık
iletişimi
araştırmalarının,
çalışmalarının incelenmesi

Medyanın
Biyoetik Medyanın, sağlıkla ilgili program ve
Bakımdan
iletilerinde etik dışı kaldığının ve
Değerlendirilmesi
sağlığın
bireyselleştirilmesine,
dolayısıyla sağlıkla ilgili yapısal
sorunların
gözlerden
kaçırılmasına
aracılık ettiğinin öğrenilmesi

Canlı derslerin takip edilmesi,
medyada
sağlıkla
ilişkili
programların sağlık iletişimi
bağlamında izlenmesi ve
yeniden değerlendirilmesi
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Anahtar Kavramlar






Biyoetik (:tıbbi etik değerler)
Faydalı olma ve zarar vermeme
Etik duyarlılık
Tıbbileştirilen yaşam
Bireyselleştirilen sağlık
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Giriş
Modern dünyanın neoliberal polikalar eşliğinde teknolojinin de etkisiyle giderek daha
karmaşık hal alması, insanların her alanda etik boyutta sorunlar yaşamalarına sebebiyet
vermekte ve hayatı daha fazla sorgulamalarına yol açmaktadır. Sağlık alanının doğrudan
yaşamsal önemi etik sorgulamanın burada daha fazla yapılmasını gerektirmektedir. Sağlık
iletişiminde etik yaklaşım, sağlık hizmetini alanlar ile sunanlar arasında ortaya çıkan
sorunların ard belirleyicilerini de ortaya koyarak yalnızca sağlık hizmetini sunanlar
bakımından değil alanlar bakımından da belirleyici bazı etik ilke ve prensiplerle hareket
etmenin sağlık alanında yaşanan sorunların iletişim boyutu üzerinden azaltılabilecek yönleri
üzerinde durmaktadır.
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14.1. Biyoetik (:Tıbbi Etik Değerler)
“Yaşamın etik değerleri anlamına gelen biyoetik terimi, sağlık hizmetleriyle ilgili etik
kararlar verme aşamasında biyoetik ve/veya tıbbi etik değerler olarak ifade edilmektedir.”
(Sezgin, 2011: 150).
Biyoetiğin daha kapsamlı bir tanımı: “Biyoetik, tıpta ve biyolojide meydana gelen
gelişmelerin, çeşitli teknolojik gelişmelere bağlı olan bilimsel sonuçların etik düzlemde
meydana getirdiği kapsamlı sorunların irdelenmesi üzerinden gelişen etik alanı ya da
bölümüdür. Kelime anlamı olarak "canlı etiği" olarak da anlaşılır. Dolayısıyla biyoetik tüm
bir yaşamı konu edinen etik tartışmadır.” (http://tr.wikipedia.org/wiki/Biyoetik).
Aynı kaynakta biyoetiğin alanları konusunda şunlara yer verilmektedir: “20. yüzyıl
sonlarından itibaren, felsefenin ve düşüncenin en önemli bölümlerinden ya da sorunlarından
biri haline gelmiştir. Çünkü biyoloji ya da canlı bilimleri denilen alanlarda insan tavır ve
davranışlarının ne olduğu, ne olacağı ve ne olması gerektiği konusunda önemli sorunlar
belirmiş durumdadır. Bilimlerdeki gelişmeler çok sayıda alışılmadık durum meydana
getirmekte ve belirli etik kararların alınmasında belirli bir özellik talep etmektedir. Biyoetiği
doğuran bu özgül durumların çokluğu olmuştur. Aynı zamanda bu durum biyoetik alanında
çok kapsamlı tartışmaları beraberinde getirmektedir. Yüzyıllardan beri süregelen etik
tartışmalar, bu düzeyde yeni bir boyut kazanmış, disiplinler arası bir niteliğe bürünerek,
teknoloji, siyaset ve ahlaki meseleleri içeren bir kapsamda ortaya çıkmasına kaynaklık
etmiştir.” (http://tr.wikipedia.org/wiki/Biyoetik).
Biyoetik kavramı tüm bir yaşamı konu edindiği için, yaşayabilmenin ya da canlı
olabilmenin gereklilikleri üzerinde etik ilginin kurulmasını ifade etmektedir. Yaşamak ya da
canlı olmak/kalabilmek etiğe ilişkin ya da etik dışında kalan bazı koşulların varlığı ile
doğrudan ilişkilidir; ancak, günlük yaşamın akışı içinde sıradan insanlar olarak, genellikle
yaşamsal süreçleri hastalık halinde olmama durumu ile sınırlandırarak canlı olmanın kapsamlı
bir süreç ve işleyiş oysaki hasta olmamanın bu süreç ve işleyişte oluşan aksamalara bağlı
yalnızca bir sonuç(lar) olduğunu unuturuz. Hasta olmama hali, sağlıklı olabilme halini
çevreleyen ve birbirleriyle ilişkileri bakımından da oldukça karmaşık olan bedensel (fiziksel),
sosyal ve psikolojik pek çok etmenin işlevsel olabilmesi ile olanaklıdır. Biyoetik
kavramındaki etik sözcüğü ile esasen biyolojik sağlığı oluşturan fiziksel, sosyal ve psikolojik
etmenlerin işleyişlerinin ve bu etmenlerin birbirleriyle ilişkilerinin gözardı edilmemesinin
zorunluluğu anlatılmaktadır.
“Etik tıp uygulaması, doktorların ve meslek kuruluşlarının formel ve informel meslek
görüşlerinden gelişmiş; doktorlar mesleki özgürlükleri ile hastalar için en çok fayda
sağlayacaklarına inandıkları şeye karar vermiştir.”(Sezgin, 2011: 151).
Jackson ve Duffy’den aktaran Sezgin, yeni etik değerlerin 1965 ve 1970 yılları
arasında ortaya atıldığını ifade etmektedir (Sezgin, 2011: 151). Bu noktada daha önceki
derslerimizde üzerinde durduğumuz ve 1970’li yılları şekillendiren kapitalizmin krizini ve bu
kriz için düşünülen çözümlerden biri olarak ve bir artı değer oluşturmak üzere sağlık alanının
arz edilen bir alandan talep edilen bir alana çekilmesi üzerine girişilen neoliberal politikaları
223

tekrar hatırlayalım. Bu politikalar eşliğinde sağlık alanı da üzerinden kar elde edilmesi gerekli
ticari bir alan haline getirildiğinden hem hasta açısından hem tıbbi hizmeti sağlayanlar
açısından pek çok kaygıyı da beraberinde getirmiştir. Ancak sağlıktaki kaygıların artmasının
sebebi yalnızca bu politik yeniden yapılanmaya bağlı değildir. Aynı dönemde teknolojik
gelişmelerin ivmesini arttırarak hızlanması, diğer alanlarda olduğu gibi sağlık alanında da bir
taraftan işlerin teknik olarak kolaylaşmasına ama diğer taraftan da işleyin daha karmaşık hale
gelmesine neden olmuştur. Dolayısıyla teknoloji de kendi başına sağlıkta etik konusunu
yeniden ele almak zorunluluğunu doğurmuştur. Unutmamak gerekir ki teknolojik yenilikler
hem insan düşüncesinin önlenemez açılımları ile sürgitmesine rağmen dönemin
sosyoekonomik politikasının izin verdiği kadarıyla üretilmekte ve işlevselleştirilmekte, daha
açık olarak bu politika için bir fayda unsuru olabildiği kadar üretimine ve
işlevselleştirilmesine izin verilmekte ve yaşamsal alana sokulmaktadır. Dolayısıyla teknoloji
daima etik alan da dahil olmak üzere pek çok alanda ya yeni sorunlar üretmekte ya da var olan
sorunları yeniden biçimlendirmektedir.
1965 ve 1970 arası yıllarda hasta ile sağlık hizmeti verenler/doktor arasındaki ilişkinin
biçimi değişmiş; sağlık alanında daha önceleri doktorun seçmiş olduğu ve hasta için uygun
görülen geleneksel bakışı anlatan “en çok fayda yaklaşımı” yerine hasta ile doktorun birarada
kara verdikleri yeni bir anlayış geliştirilmiştir (Sezgin, 2011: 151). Nitekim, günümüz tıp
dünyasında razı olma terimi yerine işbirliği ve bağlılık terimlerinin kullanıldığını görmekteyiz
(Sezgin, 2011: 151).
Doktorun uygun gördüğü en çok fayda yaklaşımının, doktor ile hasta arasındaki
işbirliği ve ortaklığa dayalı yaklaşımla yer değiştirmesi (Sezgin, 2011: 151), başka bir deyişle
güç dengelerinin yeniden belirlenmesi esasen neoliberal politikalar gereği, sağlık
hizmetlerinin bir arz alanı olarak değil talep alanı olarak yeniden konumlandırılması
çabalarıyla ilgilidir. Sağlık hizmetini talep edecek olan hastalara yani müşterilere merkezi bir
önem verilmesi yoluyla onların sağlık alanında belirleyici bir rol almaları hissiyatı
oluşturulmaktadır. Böyle bir hissiyat oluşturulurken de sağlık alanına ilişkin yapılan yeniden
tanımlamaların işbirliği ve bağlılık gibi terimlerle örülmesi, yapılan faaliyetin daha
demokratik olarak örgütlendirildiği mantığını yerleştirmekte ve dolayısıyla alandaki yeni güç
dengelerinin ve yeni tanımların sorgulanması önlenmekte veya geciktirilmektedir.
Küreselleşmenin getirdiği olumlu bir nokta olarak iletişim ve ulaşım olanaklarının
getirdiği olanaklar, bireylerin daha bilinçli hale gelmesine yol açmıştır. Çeşitli konularda
olduğu gibi sağlık konusunda da geçmişe göre daha bilinçli olan insanların sağlık konusunda
ilgileri artmış dolayısıyla sağlıktan ve sağlık hizmetlerinden beklentilerini değişmiş ve
genişlemiştir (Sezgin, 2011: 151). Böylece sağlık alanında daha sorgulayıcı bir hedef kitle
(sağlık hizmetini talep edenler ya da müşteri) varlık kazanmıştır.
Benzer biçimde tıbbi teknolojilerdeki artış da sağlık hizmetleri alanında bazı etik
kaygılar oluşturmuştur (Sezgin, 2011: 151). Bunlar sağlık hizmeti alınırken teknolojinin
sağlayacağı faydanın ne olduğu ve bu teknolojinin fayda sağlayıp sağlamayacağı, teknolojiye
ulaşmak için çekilen işlemsel (prosedür) zahmete gerçekten değecek olup olmadığı,
teknolojiye ulaşmak için çekilen mali külfet ve teknolojiye ulaşmak için yapılan yer
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değişikliğinin getirdiği zamansal, mali ve biyolojik enerji kaybına ilişkindir. Sağlık hizmetini
alan kişilerin girdiği bu külfetler, bu kişilere, sağlık hizmetini tedavi kalitesi dışında da
sorgulama hakkını vermiştir diyebiliriz.
Sağlık hizmetini alanların çektiği külfetlerin çoğu küreselleşmeye dayalı
karmaşıklardan doğmaktadır. İçinde bulunduğumuz küresel ekonomik-politik altyapı bir
taraftan bireyin bilincini arttırmaya yol açan teknolojik gelişimleri sağlarken diğer taraftan bu
teknolojik gelişimlerin yarattığı bilinçlenme ile birey küreselleşmeyi ve içinde bulunduğu
hayatı sorgulamaya başlamıştır yani birey esasen sistem içinde bir kısır döngünün içine
sokulmuştur. Birey, sağlık hizmetleri alanında da böyle bir kısır döngü içinde, aldığı sağlık
hizmetini doktor ve tedavi kalitesi açısından da sorgulamaya başlamıştır. Ne var ki sağlık
alanı daha önce de belirtiğimiz gibi oldukça özgül (spesifik) bilgiler gerektirdiğinden, sağlık
hizmeti talep edenlerin, özellikle de doktor ve tedavi kalitesi açısından sorgulama
yapabilekleri bir alan değildir. Bu sorgulama elbette yapılabilir ama bunu sağlık alanı içinde
yer alan kişilerin, meslek örgütlerinin ve resmi/özel sağlık kurumlarının yapması gerekir.
Bireyler sağlık alanında sağlıkla ilgili temel bilgilere/bilimlere yaslanarak eleştiri ve
sorgulama yapamayacaklarından ama aynı zamanda kendilerini, küreselleşmenin ve
dolayısıyla teknolojinin sunduğu olanaklarla bu sorgulamayı yapmaya hak kazanmış olarak
konumlandırdıklarından (daha doğrusu konumlandırıldıklarından) böyle bir sorgulamaya
girmekte ancak bu sorgulamanın ana hatlarını çizmekte uygun davranamamaktadırlar. Bu
sorun elbette farklı ülkelerde yani farklı kültürel-siyasal alt yapılarda farklı biçimde
oluşmaktadır. Ancak, bağımlı (çevre) kapitalist ülkelerde, bu sorunun yol açtığı zararlı
sonuçlar giderek artmaktadır. Türkiye’de son dönemde doktorların maruz kaldığı şiddet
olayları bu sonuçlardan yalnızca bir tanesidir.

14.2. İletişim ve Tıbbi Etik Değerlere İlişkin Yaşanan Sorunlar
Sezgin, iletişim ve tıbbi etik değerlere ilişkin yaşanan sorunları/tartışmaları üç ana
başlık altında toplamıştır (Sezgin, 2011: 151).
1. Gündelik yaşamda daha fazla alanın gün geçtikte daha çok tıbbileştirilerek; a)
sağlıkla ilgili olmayan pek çok konunun bu alan kapsamına alınarak tartışılması, b) bireylerin
sağlıklarına ilişkin endişelerinin artması, c) daha fazla sağlık ya da sağlık sorunlarına çare
arayanların, bireyselleştirilen sağlık anlayışı ile üretilen ve sağlığa ilişkin olduğu söylenerek
kendilerine sunulan önerileri, sorgulamadan kabul etmeleridir (Sezgin, 2011: 151).
Sonuç olarak sağlıkla ilgili vaadlerle çevrili bir yaşamsal alanda, sağlık alanı kendi
özgül dünyası dışına çıkartılarak bulanıklaştırılmaktadır ki tüm bunlar sağlık alanındaki
neoliberal yapılanmanın gereğidir hem de bu yapılanmayı gizlemektedir (Sezgin, 2011: 151).
Bu süreçte insanların kalıtsal (genetik) özellikleri ve yaşam koşulları aynı imiş gibi
bilgiler sunulmakta ve onlara uyulması/uygulanması salık verilmekte, başka bir ifadeyle
insanlara standart varlıklar gibi davranılmaktadır (Sezgin, 2011: 151-152). Bu durum esasen
modern tıbbın,” tıpta hastalık yoktur, hasta vardır” yaklaşımına oldukça ters düşmektedir.
Gene bu durum nedeniyle standartlar dışındaki insanlar dışlanmakta (Sezgin, 2011: 152),
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özellikle kiloya ve formda kalmaya yönelik sözde sağlık programlarında standarda uymayanın
standarda uyması dikte edilmektedir.
2. Sınıflar arası sosyoekonomik farkların artmasıyla birlikte oluşan yeni bir
sosyoekonomik düzen oluşmuştur (Sezgin, 2011: 152). Neoliberal politikalar gereği sürekli
uçlara kayan sınıflarla belirgin yeni bir dünya söz konusudur: Kapitali giderek artan ve üstten
daha üste kayarak sayısı azalan yeni bir üst sınıf, kapitali giderek azalan ve sürekli alta doğru
kayan yeni bir orta-alt sınıf ve kapitali giderek azalan ama alttan daha alta kayarak sayıları
artan bir alt sınıfla karakterize tabloda orta sınıfın giderek azalması eşitsizliğin artışını gözler
önüne sermektedir. Böyle bir tabloda, artı bir değer oluşturmak üzere yeni bir pazar alanı
olarak işletilen sağlık alanına ve hizmetlerine herkesin aynı şekilde ulaşması beklenemeyeceği
gibi ulaşabilenlerin de ödeyecekleri maliyetin sürekli olarak artması söz konusudur (Sezgin,
2011: 152). Bu nedenlerle, tecrübe edindiğimiz gibi özel sağlık hizmetler belirli
sosyoekonomik bölümdeki/segmentteki/statüdeki insanların yararlanabileceği bir sektör
olarak var olmaktadır (Sezgin, 2011: 152). Bütün bunlar, etik olarak sağlıkta eşitsizlik
konusunu tartışmaya açmaktadır (Sezgin, 2011: 152).
3. Medyanın, tıbbileştirilen yaşama ve hızla büyüyen sağlıklı yaşam endüstrisine
verdiği destek ise iletişim ve tıbbi etik değerlere ilişkin üçüncü tartışma alanını
oluşturmaktadır (Sezgin, 2011: 152)..
Sağlık iletişiminde etik yaklaşım, özellikle gerekli denetim mekanizmalarının
oluşturulması ve harekete geçirilmesi bakımından vurgulanmalıdır (Sezgin, 2011: 152).
Denetim mekanizmaları, demokrasinin en önemli aracıdır, dolayısıyla bu mekanizmaların
hareketsiz kaldığı her durumda zaten hangi alanda olursa olsun sorunlar ortaya çıkacaktır.
Denetim mekanizmaları, sorun ortaya çıkmadan önce fiili olarak var olmalıdır ki sorun ortaya
çıkmasın.

14.3. Biyoetik İlke ve Prensipler
Karar verme sürecinde her kültür kendi benimsediği ilkeler üzerinden hareket eder
(Sezgin, 2011: 152). Etik sorumluluk yoluyla uzmanlara yardım etmek ve meslekleri
açıklanabilir kılmak üzere prensipler ve yeminler geliştirilir ve onlar uzman kişiyi diğerlerinin
ihlalinden korur ve aynı zamanda mesleki değer ve fikirleri değerli kılar (Sezgin, 2011: 152).
Prensipler, etik ilke ve görevlere odaklanır ancak güncel prensiplerin ve yeminlerin uygulama
bakımından yeterli olmadığı görülmektedir (Sezgin, 2011: 152).
Biyoetik konusunda iki merkezi etik zorunluluk özenle uygulanmaya çalışılmaktadır:
Faydalı olma ve zarar vermeme (Sezgin, 2011: 152).
“Faydalı olma, kişinin sağlığını iyileştirme ve potansiyel sağlık risklerinden kişileri
korumaya yardımcı olmaktır. Zarar vermeme ise, Hipokrat günlerinden beri, sağlık uzmanları
için en önemli etik zorunluluk olarak düşünülmektedir ve zararın psikolojik, fizyolojik, sosyal
ve kültürel yönlerini içermektedir.” (Sezgin, 2011: 152-153).
Bunlara ek olarak bir de bütünleyici ilkelerden söz edilmiştir (Sezgin, 2011: 153).
Bunlar:
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a) İyi bir sağlığa eşit olarak ulaşmayı ve aynı zamanda risk oluşturan etkenlere
yakalanmaya yol açan engelleri olabildiğince azaltmayı anlatan adalet fikrinde;
adil bir iyileştirmenin ancak ve ancak eşitlikle sağlanabileceği, dolayısıyla
kaynakların, olanakların, faydaların ve risklerin eşit bir biçimde dağılması
gerektiği ileri sürülür (Sezgin, 2011: 153).
b) Anlaşılırlık ilkesi olan ikinci bütünleştirici ilke ile hedef kitlenin sağlık alanına
ilişkin mesajlardaki bilgiyi, önerileri ve iddiaları anlaması amaçlanır (Sezgin,
2011: 153).
c) Dâhil etme ilkesi ile kişilerin özgürlüklerine ve özgür iradelerine saygı
gösterilmesi etik zorunluluklar alanına dâhil edilir (Sezgin, 2011: 153).
d) Gizlilik ilkesinde; kişinin özel yaşam hakkı, güvenlik ya da başkalarının sağlığıyla
dengede olması gerekliliği dolayısıyla bilgisayarlar, çoklu kayıt ortamları ve
hastanın bakımıyla ilgili sağlık hizmeti sunanlar gibi bireyin özel yaşamı ya da
gizlilik hakkını ihlal etme olasılığı olan etmenlerin üzerinde durulmasının önemi
vurgulanır (Sezgin, 2011: 153).
Biyoetik, bunların yanısıra yaşama ve ölme hakkı, adalet, yaşam için saygı ve
başkaları için bakım ve ilgi ile de ilgilidir (Sezgin, 2011: 153).
1960’larda insani konularla ilişkili tıbbi deneylere bir tepki olarak 1972 yılında ortaya
çıkan ve son zamanlarda kullanılan başka bir ilke, bilgilendirilmiş onay; açıklık ve özgürlük
haklarına ilişkin olarak; sağlık okuryazarlığı yetersiz olan bireylerin karmaşık ve istatistiki
bilgiyi okumalarının zorluğu da düşünülerek, sağlıkla ilgili zor bilgilerin ve/veya kötü
haberlerin de doğru bir şekilde açıklanabilmesini sağlamak üzere geliştirilmiştir (Sezgin,
2011: 153).
Doğru açıklama, hastaya ve yakınlarına yani sağlık hizmeti alanlara açık olmayı ifade
eder ve onlara bu anlamda verilen önem bakımından hizmeti sunanlar arasında farklı
anlayışlar gelişmiştir (Sezgin, 2011: 153). Hastanın hastalığı ile ilgili doğru bilgiyi öğrenmek
istememesi veya öğrenirse durumunun daha olumsuz yöne kayacağı ya da ona zarar vereceği
olasılığı doğru açıklamanın yapılıp yapılmamasına dair farklı anlayışlara ve tartışmalara yol
açmaktadır (Sezgin, 2011: 153).
Jackson ve Duffy’den aktaran Sezgin, kanser teşhisinin açıklanması ile ilgili değişen
süreci doğru açıklamaya örnek olarak göstermekte; kanser teşhisinin 1960’lı yıllarda
onkologlarca hastalara %10 gibi bir oran içinde açıklanmakta olduğunu ama günümüzde
karşıt yönde bir eğilimin varlığını bildirmektedir (Sezgin, 2011: 153).

14.4. Sağlık İletişiminde Biyoetik
İletişim alanı ile doğrudan ilişkisi nedeniyle sağlık iletişimi, özellikle doktor ve hasta
arasında yaşanan iletişim sürecinde etik değerler ve bunların uygulanma biçimi bakımından
ele alındığında, biyoetik alanın sağlık iletişimi alanındaki önemi anlaşılır (Sezgin, 2011: 154).
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Sağlık iletişimi faaliyetlerinde etik konusunda öncelikli olan noktalar; a) kişinin
sağlığını arttırmak üzere özel bir çabayı oluşturan herhangi bir iletişim aktivitesinin etik
sorunlar taşıması, b) etik konusunun müdahalelerin her bileşeninde/aşamasında amaçların
oluşturulmasından sonuçların değerlendirilmesine kadar önemli olması, c) etik meselelerin
çoğunda açık olmayan karar verme süreçlerinin varlığı ve bu meseleleri amaçlanmayan
etkileri de değerlendirerek açıklamak gerektiği, d) etik müdahalelere katılmanın zorunluluk
dışında faydacı bir öneme sahip olması olarak belirtilebilir (Sezgin, 2011: 154).
Toplum sağlığını gerçekleştirmek üzere kurulan iletişim faaliyetleri, iyi niyetli olsa
bile, sağlık önerileri doğrultusunda oluşturulmak istenen etki gibi insanların yaşamında
değişikliklere yol açan planlı çabalar olduklarından, bu iletişim faaliyetlerinin etik
çerçevesinin kurulması gerekir (Sezgin, 2011: 154). Sağlık iletişimcileri; yönlendirici
taktiklerden ve kişilere riske sokabilecek davranışlardan kaçınmalı ancak risk içeren
davranışlar gerekli ise bireylere bilgilendirilmiş seçimler yapma olanağı sağlamalıdırlar
(Sezgin, 2011: 154). Etik duyarlılık bireyden çok kamu sağlığı etkilendiğinde oluşmakta ya da
artmaktadır (Sezgin, 2011: 154).
Daha önce ayrıntılı olarak söz edildiği gibi sağlık alanında eşitliğin oluşturulması bazı
yapısal faktörler nedeniyle esasen olanaklı olmadığından sağlık iletişimi faaliyetleri, bireyler
arasında fırsat eşitsizliğinden dolayı eşitsizlikleri güçlendirebilir (Sezgin, 2011: 154).
Örneğin, önerilen bir sağlık uygulamasının daha çok kaynağa ulaşma şansı olan
sosyoekonomik düzeyi yüksek kişilerce uygulanabilmesi ama düşük sosyoekonomik
düzeydeki kişilerce uygulanamaması yüksek bir olasılıktır ve bu durum sağlık iletişiminin
amacının sadece sağlıkla ilgili bilgilerin sunulması değil aynı zamanda bu bilgilerin
uygulamasının sağlanması olduğu hatırlandığında etik bakımdan tartışılır hale gelir (Sezgin,
2011: 154-155). Verilen örnekte, belirli kişilere ulaşıp diğerlerini dışarıda bırakmak gibi bir
sağlık iletişimi amacı olmasa da yapısal eşitsizlikler nedeniyle böyle bir hedefe varılması,
sağlık iletişimi alanında etik bir sorun üretilmesi demektir.
Diğer taraftan sağlık iletişimi alanında etik konusu pek az araştırılmaktadır (Sezgin,
2011: 155). Jackson ve Duffy’nin bildirdiğine göre; iletişim akademisyenlerce biyoetik
doğrudan değil dolaylı olarak araştırılan bir konudur (Sezgin, 2011: 155).

14.5. Medyanın Biyoetik Bakımdan Değerlendirilmesi
Daha önceki derslerde de sıklıkla vurgulandığı gibi, toplum/kamu sağlığına ilişkin
modern söylem, kişisel sağlık sorumluluklarının yerine getirilmesiyle sağlanabileceğini
vurgulamaktadır ve kişisel sorumluluklar; etkin bir strateji olarak, sağlık önerilerinin
benimsenmesi için kişisel motivasyon oluşturan çağrılarla/iletilerle uyarılmaya çalışılmaktadır
(Sezgin, 2011: 155).
İnsanlara sağlık alanında kişisel sorumluluk yüklemek easen alt metinde, sağlıklı
olmama halinin kişisel bir başarısızlıktan oluştuğunu ve sağlıksızlık halinden doğan maddi ve
manevi külfetin kişinin sorumsuzluğundan kaynaklandığını dile getirmekte, hatta bu iletiler
bazen alt metinde değil, doğrudan ifade edilmektedir (Sezgin, 2011: 155). Özellikle hastalık
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halindeki ve özürlü bireyler açısından düşünüldüğünde, bu yaklaşımdaki etik duyarsızlığın
son derece riskli durumlar oluşturacağı açıktır.
Kişisel sorumluluk yükleyen sağlık iletileri aynı zamanda sağlığa ilişkin korku alanları
da oluşturmaktadır (Sezgin, 2011: 155). Sağlıkta kişisel sorumluluğu merkeze almak, sıklıkla
ifade ettiğimiz gibi sağlığın yapısal ve çok boyutlu yanlarını gizlemekte, böyle olunca sağlığa
ilişkin oluşturulan korkular kişi için hem daha büyük boyutlara taşınmakta (tek başına
çözmesi gerekecek olduğundan) hem de sağlığa ilişkin yapısal faktörlerin görünmez
kılınmasıyla (Sezgin, 2011: 155) çözümü olanaksız (tek başına çözemeyeceğinden) hale
gelmektedir.
Medya, sağlık ürün ve hizmetleri sunan kurumların bazılarını öne çıkarmakta,
dolayısıyla sağlığına ilişkin olarak etraflıca bir sorumluluk taşıması medya tarafından dikte
edilen birey, yanlı veya tek tür bilgiler almakta ve sonuç olarak etik dışı bir yaklaşım içinde
medya ve iletileri aracılığıyla zarar görebilmektedir (Sezgin, 2011: 156).
Her geçen gün daha çok birey, tıbbı merkeze almakta ve hatta sosyal olayları bile tıbbi
terimlerle tanımlamakta, diğer bir ifadeyle sağlık bireyde merkezi bir konu haline
gelmekte/getirilmekte ve sonuç olarak sağlıklı yaşam endüstrisinin faaliyetlerinin bireyleri
daha fazla etkisi altına almasının ve onlara daha fazla zarar vermesinin koşulları yaratılmış
olmaktadır (Sezgin, 2011: 156).
Medya ve biyoetik konusunda yukarıda verilen mevcut sorunlar esasen bu konuya
ilişkin bir denetim sisteminin olmamasından kaynaklanmakta, böylece genel yaşam alanı
tıbbileştirilmeye ve sağlık bireysel bir sorun olarak kodlanmaya devam etmektedir (Sezgin,
2011: 155).
Tıbbi etik değerlerle ilgili araştırmalar, açık bir araştırma alanı olarak önümüzde
durmaktadır ve özellikle yaşlanan nüfus, yeni tıbbi teknolojiler ve müşteri odaklı sağlık
yaklaşımı biyoetik konusunda araştırmaları zorunlu hale getiren başlıklardır (Sezgin, 2011:
155).
Yukarıda verilen tüm sorun alanlarında
bireyselleştirilmesi vardır (Sezgin, 2011: 155).

esasen

sağlık

sorumluluğunun
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Tüm bir yaşamın etik değerleri anlamına gelen biyoetiğin; teknoloji, siyaset ve ahlaki
meseleleri içeren bir kapsamda disiplinlerarası bir nitelik taşıdığını ve ilke ve prensiplerini
öğrendik. Geçmişten günümüze değin insanların sağlık hizmetlerinden beklentilerinde
değişime neden olan gelişmeleri ve bu beklentilerin hem sınırlarını çizmede hem de
karşılanmasında bir denetim mekanizması olarak sağlık iletişiminde etik yaklaşımın
işlevselleştirilmesi gerektiğini öğrendik. Medyanın, sağlıkla ilgili program ve iletilerindeki
niteliğin etik dışı kaldığını ve sağlığın bireyselleştirilmesine, dolayısıyla sağlıkla ilgili yapısal
sorunların gözlerden kaçırılmasına aracılık ettiğini ve bunu aşmak üzere gene denetleyici bir
mekanizma olarak sağlık iletişiminde etik yaklaşımın işlevselleştirilmesi gerektiğini öğrendik.
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Bölüm Soruları
1. Sağlık iletişiminde etik yaklaşıma ilişkin hangi ifade doğru değildir?
a. Disiplinler arası bir niteliği vardır.
b. Disiplinler arası bir niteliği yoktır, kendi başına bir disiplindir.
c. Teknoloji meselelerini içerir.
d. Politik meseleleri içerir.
e. Ahlaki meseleleri içerir.
2. Sağlık iletişiminde etik yaklaşım için verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Sağlık iletişiminde etik yaklaşım, yaşama ve ölme hakkı ile ilgilenir.
b. Sağlık iletişiminde etik yaklaşım, yaşam için saygı ile ilgilenir.
c. Sağlık iletişiminde etik yaklaşım, başkaları için bakım ve ilgi ile ilgilenir.
d. Sağlık iletişiminde etik yaklaşıma göre faydalı olmak etik bir zorunluluktur.
e. Sağlık iletişiminde etik yaklaşıma göre faydalı olmak etik bir zorunluluk
değildir.
3. Biyoetik ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur?
a.
b.
c.
d.
e.

Tüm bir yaşamı değil ama yaşamın bazı bölümlerini konu edinir.
Tıpta ve biyolojide meydana gelen gelişmelerle ilgilenmez.
Canlı etiğinden ayrı bir alan olarak incelenir.
Tıbbi etik değerler anlamına gelir.
Yaşamın etik değerlerini kapsamaz.

4. Hangisi sağlık iletişiminde etik yaklaşımda bütünleyici ilkelerden değildir?
a. Hariç tutma ilkesi
b. Adalet fikri
c. Dâhil etme ilkesi
d. Anlaşılırlık ilkesi
e. Gizlilik ilkesi
5. İletişim ve tıbbi etik değerlere ilişkin yaşanan sorunlar konusunda hangisi doğru
değildir?
a. Sorunlardan birisi, gündelik yaşamda daha fazla alanın gün geçtikçe
tıbbileştirilmesidir.
b. Sorunlardan birisi, sağlıkla ilgili olmayan konuların sağlık kapsamına alınarak
tartışılmasıdır.
c. Sorunlardan birisi, bireyselleştirilen sağlık anlayışına dayalı olarak bireylerin
kendilerine sunulan sağlık önerilerini sorgulamadan kabul etmeleridir.
d. Sorunlardan birisi, tıbbileştirilen yaşamda bireylerin sağlıkla ilgili endişelerinin
giderek artmasıdır.
e. Sorunlardan birisi, medyanın sağlıklı yaşam endüstrisine destek
vermemesidir.
232

6. Hangisi sağlık iletişiminde etik yaklaşımda bütünleyici ilkelerden olan
“bilgilendirilmiş onay” ile ilgili yanlış bir ifadedir?
a. Sağlık okuryazarlığı yetersiz olanlar konu edinilir.
b. Karmaşık ve istatistiki bilgiye okuma zorluğu, “bilgilendirilmiş onay”ın
ilişkili olduğu bir konu değildir.
c. Karmaşık ve istatistiki bilgiyi okuma zorluğu konu edinilir.
d. Sağlıkla ilgili zor bilgilerin doğru bir şekilde açıklanabilmesi amacı taşır.
e. Açıklık ve özgürlük haklarına ilişkindir.
7. Sağlık iletişiminde hangisi etik olarak tercih edilen bir durumdur?
a. Sağlık iletişimi aktivitesinin etik sorunlar taşıması
b. Sağlık iletişimi amaçlarının oluşturulmasında etik sorunların varlığı
c. Sağlık iletişimi sonuçlarının değerlendirilmesinde etik sorunların varlığı
d. Sağlık iletişimi faaliyetinin yönlendirici taktikler içermesi
e. Sağlık iletişimi faaliyetinin kişiyi riske sokabilecek davranışları önermemesi
8. Biyoetik konusuna ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. İletişim akademisyenlerce biyoetik dolaylı olarak araştırılan bir konudur.
b. Yaşlanan nüfus ve yeni tıbbi teknolojiler biyoetik konusunda araştırmaları zorunlu
hale getirmektedir.
c. Müşteri odaklı sağlık yaklaşımı biyoetik konusunda araştırmaları zorunlu hale
getirmektedir.
d. Sağlık iletişimi alanında etik konusu oldukça fazla araştırılmaktadır.
e. Sağlık iletişimi alanında etik konusu oldukça az araştırılmaktadır.
9. Hangisi medyanın biyoetik konusunda gösterdiği yanlış tutumlardan değildir?
a. Kamu sağlığına ilişkin sağlık iletileri
b. Sağlıklı olmama halinin kişisel başarısızlıklardan oluştuğunu doğrudan ya da
dolaylı olarak iletmesi
c. Sağlık ürün ve hizmetleri sunan kurumların bazılarını öne çıkarması
d. Kişisel sorumluluk yükleyen sağlık iletileri
e. Sağlık iletilerinin sağlığa ilişkin korku alanları oluşturması
10. Hangisi sağlık iletişiminde etikle ilgili olarak küreselleşme süreci ile kazanılan olumlu
gelişmelerden değildir?
a. İnsanların sağlık konusundaki ilgilerinin artmış olması
b. Sağlık konusunda insanların geçmişe göre daha bilinçli olması
c. İnsanların sağlıktan ve sağlık hizmetlerinden beklentilerinin azalmış
olması
d. İnsanların sağlıktan ve sağlık hizmetlerinden beklentilerinin genişlemiş olması
e. İnsanların sağlık alanında daha sorgulayıcı olmaları
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