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Merhaba 

 

Prof. Dr. B.Demet ÖZBABALIK 
Eskişehir Tabip Odası Başkanı 

 
                                                                                                                                                                                   
Her şeyin alabildiğince hızlı geliştiği bu günlerde, bir soluk 

alıp, neler olup bittiğini anlayabilmenin, anlatabilmenin kaygısı ile 
bir bülten de daha beraberiz. Kaygımız basitçe  anlatımdan ibaret 
değil elbette. Aynı zamanda olan bitene hekimler, sağlık 
çalışanları, tüm yoksul halkımız ile müdahil olabilmek. Bunun 
önemli başlangıçlarından, dayanaklarından birisi ise yaşanan 
gelişmeleri tarihsel süreci içinde değerlendirip yerli yerine 
oturtmak, teşhir etmektir. Bu süreci anlatan bir özel sayı olarak 
hazırladığımız bu bültenin, bu anlamda değerli olduğunu 
düşünüyoruz. 
 

Kökleri bir çeyrek yüzyıla dayanan yeni liberal saldırıların tam 
ortasındayız. Hatta çok temel adımlar atıldı. Artık yıkımın son 
hamleleri yapılıyor. Yılların içinde bir çok yasa “bir adım ileri iki 
adım geri’’ yöntemiyle yasalaştı. Artık yıllardır söylenen tablo bir 
bir ortaya çıkmakta, görünür olmaktadır. Çalışma ortamı, iş barışı 
bozulmakta, giderek esnek çalışma, taşeronlaştırma, sözleşmeli 
çalışma dayatılmaktadır. Aile hekimliği uygulamaları, tam gün 
yasası, hastane birlikleri yasası, SSGSS yasası, ardından gelecek 
personel rejimi yasaları ile yıkım tablosu tamamlanmak 
istenmektedir. Bütün bunlardan istenen, kapitalizmin azgın kar 
hırsını bir müddet daha doyurabilmektir. Bunun için sağlık, alınır-
satılır olmalı, çalışanlar  sözleşmeli olmalı, esnek, sendikasız, 
sigortasız çalışılmalıdır. Piyasanın önünde duran her şey 
tehlikelidir. Ve bu amaç için her türlü yol mubahtır. Her türlü 
takiyecilik yapılabilir. Bütün bu hızlı altüst oluş, sonuçlarını 
vermeye, gerçeğin acı yüzü somut olaylarla görünmeye 
başlamıştır. 

 
Örneğin; aile hekimliği uygulamasında sık sık anlatılan, 

eleştirilen ‘’sözleşmeli çalışmak’’ tehlikesi, o günlerin duygusal 
atmosferi içinde pek anlaşılamamış veya bunun sadece sembolik 
bir olay olduğu propagandası yapılmıştı. Oysa toz duman 
kalktıktan sonra öğreniyoruz ki; Denizli’de 7 aile hekiminin 
sözleşmesi iptal ediliyor, bunlardan 2’si işsiz kalıyor. Bunun 
yanında Eskişehir’de aile hekimi meslektaşlarımıza nöbetler 
dayatılıyor, birçok yeni evrak, aylık çalışma yükleniyor. Örnekler 
elbette çoğaltılır. Bir taraftan da 2.  ve 3. basamak sağlık kurum- 
larında da benzer yıkımların yaşanacağı, yaşandığı görülmektedir.  
 

Bütün bu saldırıların merkezi ortaktır. ABD, AB ve onların öz  
 
 

 
 
 
kuruluşları IMF ve Dünya Bankası. Bu saldırının en pişkinleri, en 
dizginsizleri ise yerli işbirlikçilerdir. Öyleyse bizim bu bütünü 
gözden kaçırmadan saldırının boyutunu görerek bir arada 
durmamız kaçınılmazdır. Ne toplum sağlığı, ne aile hekimi olmak, 
ne özel hastane de çalışmak ne de öğretim görevlisi olmak bizim 
bu saldırıdan muaf olmamızı sağlar. Sonuçta hepimiz, 
kapitalistlerin gözünde, ucuzlaması gereken bir işgücü faktörüyüz. 
Sistemlerin eleştirisi bir tarafa ama, zorunlu tercihlerimizden 
doğan duygusal söylemleri kırgınlıkları bırakmanın zamanı geldi. 
Dileriz ki hazırladığımız bu bülten olan biteni çözümlememizde 
etkili olur, güzel günler için ele ele vermemize katkı sağlar. 

 
 
Bir sonraki 14 Mart’ı çok daha ışıklı günlerde kutlamak 

dileğiyle. 
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Bir “Kazanma ve Kaybetme” Öyküsü: 
Sağlığın Finansmanı 

 

Doç.Dr.Mehmet ZENCİR 
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Halk Sağlığı AD 

 
 
Sağlık sistemleri ile ilgili konular genellikle iki başlıkta ele 

alınır. Finansman ve Hizmet Sunumu. Finansman dediğimizde de 
karşımıza iki seçenek çıkartılır: Vergiye Dayalı Sistem ve Sigorta 
sistemi. Ardından teknik bir değerlendirme ile her iki sisteminde 
avantajlı ve dezavantajlı yönleri paylaşılır. İş böyle ortaya 
sürülünce tartışma teknisyenlik düzeyinde bir mecraya akar. 
Emekçiler tartışmanın dışında tutulur. Yapılmak istenen, 
bütünlüklü bakışı ve tarihsel dinamikleri bir yana bıraktırma 
çabasıdır.  

 
Sağlık hizmetlerinin hem sunumu hem de finansmanındaki 

kurumsallaşma, 19. yüzyılda sınıf mücadelesi ile karşımıza çıkan 
bir olgudur. Serpilip büyüyen kapitalizmin toplumsal artı değere 
tamamen hakim olma arzusunu dizginlemeye çalışan emekçilerin 
“toplumsal üretim-toplumsal bölüşüm” düsturu ile kendini ifade 
eden eşitlikçi düzen istemleridir. Eşitlikçi toplumsal düzen talebine 
yönelik mücadelenin ara durakları sosyal kazanımlarla yaşama 
geçmiştir.  

 
Sağlık alanına daraltıldığında; sağlıksız olmanın en büyük 

nedeni üretilen milli değerin temel bölüşümündeki eşitsizliktir. Artı 
değere kapitalistin el koyması; emekçiler için sağlıklı yaşam için 
gerekli-beslenme, barınma, çevresel yaşam koşulları, eğitim, 
kültür sanat faaliyetleri, ulaşım gibi-olanakların yetersizliğine yol 
açar. Olumsuz koşulların sonucu sağlığın bozulması ile hastalıklar 
ortaya çıkar. Hastalıklar sağlık hizmeti gereksinimin en belirgin 
olduğu dönemlerdir. İşte gereksinimin ortaya çıktığı durumda 
karşımıza sağlık kurumları ve sağlık çalışanları ile bu hizmetin 
bedelinin nasıl ödeneceği sorusu çıkar. Sağlıksızlık halinin ortadan 
kaldırılması tarihin uzun bir döneminde ya geleneksel yöntemlerle 
ya da kurumsallaşmamış çoğunlukla toplumsal egemenlere 
hizmet veren sağlık kurumları ile karşılanmıştır. Verilen sağlık 
hizmetinin karşılığı ise ya doğrudan ödeme şeklinde ya da dinsel 
kurum-vakıf gibi oluşumları karşılaması ile gerçekleşmiştir. Ezilen 
sınıflar için çoğunlukla geleneksel yöntemler geçerli olmuştur.  

 
19. yüzyıl sınıf mücadelesi ile hastalık durumunda sağlık 

hizmetine daha kolay ulaşabilmek için emekçilerin 
dayanışmalarının ürünü olan “sandıklar” devreye girmiştir. 
Emekçiler hastalık durumunda çaresiz kalmamak için bireysel 
değil toplumsal düşünmüş ve gelirlerinin bir kısmı ile kurdukları 
sandıkları yaratmıştır. Bu sandıkların işlevlerinden birisi de sağlık 
hizmetinin karşılanmasıdır. Emekçiler örgütlü güçleri ve sınıfsal 

bakışlarının netlik durumuna göre sandıklara patronlarında katkı 
sağlamasını sağlamışlardır. Bilinen ilk sağlık finansman sistemi 
olan “hastalık sigortası” kurumsallaşmadan önce sanayileşmiş 
birçok ülkede sandıkların emekçilerin çoğunluğunu kapsamış uzun 
bir süre sağlık hizmeti için finansman kaynağı olmuştur. 

 
Emekçilerin sendikalarda örgütlenip, sosyalist fikirlerle 

tanışması ve sınıf mücadelesini belirgin hale gelmesi ile temel 
bölüşüme, çalışma yaşamına ve yaşam ortamlarına  yönelik 
istemler ön plana çıkmıştır. 1848 Avrupa devrimleri ve 1872 Paris 
Komünü ile toplumsal muhalefeti güçlendiren emekçi sınıflar bir 
bir hak kazanmaya devam etmiştir. Burada dikkat edilmesi 
gereken istemlerin bütünlüklü olması ve temel bölüşümün eşitlikçi 
olması isteminden vazgeçilmemesidir. 

 
19. yüzyıl sonlarında Alman işçi sınıfının ücret, çalışma saati, 

sağlık hizmeti vb. bütünlüklü taleplerden oluşan mücadeleleri 
grevler, çatışmalar, gösterilerle devam etmiş sermaye sınıfını zor 
duruma sokmuştur. Zamane devlet başkanı Bismark artan emekçi 
mücadelesine karşı geri adım atmış en az ödünle bu mücadelenin 
önünü kesmeye çalışmıştır. Ödünü zaten sürmekte olan 
sandıkların kurumsallaştırması olan “hastalık sigortası”dır. 
Bismarkçı sistem olarak da bilinen sigorta sistemi perde arkasında 
köklü bir emekçi mücadelesi taşır. Hastalık sigortası diye bilinen 
bu sisteme işçilerin ve patronların ne kadar katkı konacağı 
belirlenmiştir. Katkı açısından değerlendirildiğinde bu dönem için 
sigorta primine işçilerin katkısı daha çoktur, sermayenin katkısı 
azdır, devlet katkısı hiç yoktur. Devlet katkısını emekçilerden ve 
patronlardan toplanan vergilerin yeniden dağıtımı diye ele almak 
gerekir. Görüldüğü gibi patronlar hem temel bölüşümden, hem 
sigortaya olacak katkısından ve hem de yeniden dağıtım 
sürecinden en az ödünü vermeye çalışmıştır. 

 
 Almanya’da koparılan bu ödün hızla diğer ülkelere de 

yaygınlaşmıştır. Bu yaygınlaşmanın hızını o ülkedeki sendikal 
mücadele ve sosyalistlerin etkinliği belirlemiştir. Hastalık sigortası 
ile başlayan sosyal güvenlik kapsamındaki haklar emeklilik, 
yaşlılık, malüllük sigortaları ile gelişmiş en son kazanılan ise işsizlik 
sigortası olmuştur. Sosyal güvenlik alanında kazanılan bu haklar 
için uzun süreli emekçi mücadelesinin etkisi göz ardı 
edilmemelidir. 

 
Sağlığın finansmanında önemli bir aşama ise ücretsiz sağlık 

hizmeti sunumunudur. Tek kriteri de o ülkede yaşıyor olmaktır. Bu 
aşama tarihin ilk emekçi iktidarının kurulduğu Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetler Birliği (SSCB)’dir. Sosyalist devlet sağlığı ve sağlık 
hizmetini farklı tanımlamıştır. Sağlığı hastalıkta birlikte ele 
almamış; sağlığın korunması, geliştirilmesi ve sağlıksızlığa yol 
açan etmenlerin ortadan kaldırılmasını hedeflemiştir. Sağlık için 
en büyük etken olan toplumsal artı değerin eşitlikçi bölüşümü 
sağlanmıştır. Yine sağlıklı olmak için gerekli olan beslenme, 
insancıl çalışma yaşamı, barınma, alt yapı hizmetleri, yaratıcılığın 
geliştirilmesine yönelik kültür sanat faaliyetleri gibi hizmetler tüm 
vatandaşlara ulaştırılması sağlanmıştır. Sağlık hizmetleri tüm 
topluma ulaştırılmış, en ücra köylere bile sağlık çalışanları 
bulundurulmaya çalışılmıştır. İster koruyucu olsun, ister tedavi 
edici olsun tüm hizmetler ücretsiz olarak karşılanmıştır. Hastalık 
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durumunda sadece tedavi ve ilaç desteği ile yetinilmemiş, kişilerin 
hasta olduğu sürelerde çalışmamaları, bu süreyi sağlık 
kurumlarında dinlenerek geçirmeleri sağlanmıştır. Emekçi sınıfın 
bu kazanımı tüm sanayileşmiş ülkelerde yankısını bulmuştur. 
Sosyalist ülkenin varlığı, diğer ülkelerdeki birçok sosyal kazanımın 
temel dinamiğini oluşturmuştur. Sağlık hizmetleri de bu 
kazanımlardan biridir.  

 
İkinci dünya savaşı sonrası; dünya coğrafyasının önemli bir 

kısmı sosyalizm ile tanışırken, kapitalizm kendine çekidüzen 
vermiştir. Sosyalist ülkelerdeki emekçilerin kazanımlarını kapitalist 
düzen içinde vermenin yolları aranmıştır. Zaten başka bir 
seçenekleri de yoktu. Savaşın yıktığı Avrupa’nın yeniden inşasının 
getirdiği ekonomik genişlemenin de rahatlığı ile dünya “sosyal 
devlet” ile tanıştı. Ülkedeki emekçi sınıfın mücadelesi gücü ve 
tarihsel birikimleri sosyal kazanımların türünü ve kapsamını 
belirledi. Sosyal devlet sağlık hizmetlerinin finansmanında kendini 
özellikle vergiye dayalı sistem ile gösterdi. Vergiye dayalı sistem 
progressif vergi anlayışına dayanır. Servet ve gelirden alınan vergi 
ön plandadır. Toplanan verginin yeniden dağıtımında emekçilere 
ayrılan payın artırılması ile kapitalizmin doğasında olan 
eşitsizlikler azaltılmasını hedefler. Özetle kapitalizmin temel 
bölüşüme dokundurmadan (ya da çok az dokundurarak) sosyal 
işlevlere soyunması diyebiliriz. Bu dönemde hastalık sigortaları da 
istihdama dayalı olmaktan çıkmış “sosyal sigorta” hüviyetine 
bürünmüştür. Yani istihdama dayalı olmadan (çalışsın çalışmasın) 
tüm vatandaşların prim ödeyerek sağlık hizmeti alması. Primini 
ödeyemeyene devlet katkısının sağlanmasını da unutmamak 
gerekir. Bu dönemdeki sosyal sigortanın Bismark dönemindeki 
hastalık sigortasından önemli bir farkı sigorta primine olan 
katkılarda, işçi-işveren katkılarında; işveren katkısının artması, işçi 
katkılarının azalması ve daha önce olmayan devlet katkısının ön 
plana çıkmasıdır. Vergiye dayalı sistemde olduğu gibi toplanan 
vergilerin yeniden dağıtımı sürecinde emekçi lehine düzenlemeler 
söz konusudur. Yine önemli olan ister vergiye dayalı sistem olsun 
isterse sigorta sistemi olsun karşılanan sağlık hizmetinin kapsamı 
geniştir ve katılım payı denen cepten ödemeler daha azdır. 

  
Sanayileşmiş merkezi kapitalist ülkelerde bu gelişmeler 

etkisini perifer ülkelerde göstermiştir. Gerek sömürgeye karşı 
sürdürülen ulusal mücadeleler gerek kurulan sosyalist iktidarlar 
gerekse de merkezi kapitalist ülkelerdeki sosyal hizmetlerden 
etkilenen ülkelerin bir çoğunda sağlık hizmetleri ve finansmanı 
kurumsallaşmıştır. Düşük gelire sahip bu ülkelerin çoğunda 
vergiye dayalı sistem daha çok tercih edilmiştir. Küba, Çin, 
Vietnam gibi ülkeler sosyalizmi tercih etmiş sağlığı ve sağlık 
hizmetini SSCB benzer bir şekilde yaşama geçirmiştir.  

 
Dünyada emekçiler lehine olan bu dönem varlığını 1970’li 

yılların ikinci yarısına kadar sürdürmüştür. 1970’li yıllarla 
kapitalist ekonominin dünya çapında girdiği kriz; kendini 
emekçilere verilen hakların alınması ve sömürün daha da 
derinleştirilmesi ile göstermiştir. Bilgisayar ve iletişim 
teknolojisinin gelişimi ile sermaye emek üzerinde kontrolünü 
arttırmıştır. Altmışlı yıllarla başlayan emekçi ve gençlik mücadelesi 
ile dünyanın kızıla boyanması istemi gerçekleşmemiş, sosyalist 
ülkeler kendi içlerinde yaşadığı krizler ile çökme sürecine girmiş, 

seksenli yıllarla birlikte bir çok sosyalist ülkede kapitalist 
restorasyon başlamıştır. SSCB’nde ve seksenli yılların sonunda 
yıkılması ile kapitalizm vahşi yüzünü tam olarak göstermiştir. 
Üretim alanında “esnek üretim” ile çalışma koşulları kapitalizmin 
en karlı çıkacağı şekilde yeniden düzenlenmiştir. Emekçilerin 
sosyal kazanımları merkezi-perifer kapitalist ülkelerde ve eski 
sosyalist ülkelerde bir bir elinden alınmıştır. 

 
Neoliberalizm denilen kapitalizmin bu yeni döneminden sağlık 

hizmetleri de payını almıştır. Sağlık hizmetlerine olan sermaye 
katkısı en aza indirilmeye çalışılmıştır. Hem temel bölüşümde hem 
de yeniden dağıtım sürecinde sermaye lehine düzenlemeler 
olmuştur. Sözleşmeli personel uygulamaları, taşeronlaştırma bu 
dönemin en karakteristik özellikleridir. Yine emekçilerin 
dayanışmalarını azaltmaya yönelik çalışma biçimlerinin 
parçalanması-çeşitlenmesinin yanı sıra sendikasızlaştırma 
girişimleri tüm dünyada yaşama geçmiştir. Vergiye dayalı 
sistemlerde karşılanan hizmet kapsamı daraltılmış, katılım payı 
sürekli artmaya devam etmektedir. Yine sigortaya dayalı 
sistemlerde işveren katkıları, devlet katkısı azaltılmış, emekçi 
katkısı artırılmıştır. Sigortaya dayalı sistemlerin vazgeçilmezi olan 
teminat paketi tamamen daraltılmış, katılım payları artırılmıştır. 
Bu düzenlemeler ile sağlık hizmeti paran kadar alınır hale 
gelmiştir. Kapsam dışı hizmetlere ulaşım için iki seçenek (sizlik) 
vardır: birincisi tamamlayıcı (özel) sigorta, daha çok merkezi 
kapitalist ülkelerde ön plandadır; ikincisi ise cepten ödemeler, 
özellikle perifer kapitalist ülkeler için geçerlidir. 

 
Yirminci yüzyılın sonunda ortaya çıkan bu fotoğraf ne yazık ki 

21.yüzyılda daha belirgin hale gelmiştir. Dayanışma yerine 
bireyselleşme kültürü sağlık alanında yatırdığın prim kadar 
hizmete dönmüştür. Sağlığın geliştirilmesi ve korunmasına yönelik 
girişimler bile bedel karşılığı alınır hale gelmiştir. Tedavi edici 
hizmetler almış başını gitmiştir. Kışkırtılmış talepler ile hastaneler, 
poliklinikler, muayenehaneler dolup taşmaktadır. Tüm bunlar 
boşuna değildir. Bu dönemin sağlık alanında önemli bir özelliği de 
sağlık hizmetlerinin karı maksimize etmeye elverişli bir alan 
olduğunun keşfedilmesidir. Sağlık her türlü sermaye gruplarının 
yatırım yaptığı alan haline gelmiştir.  

 
Tarihi iyi okuyabilirsek, dün sosyal kazanımları -sağlık başta 

olmak üzere- nasıl elde ettiğimizi yeniden yeniden araştırırsak; 
yürütülecek mücadele bellidir. Temel bölüşümü hedeflemeden bir 
şeyler kazanmanın şansı yok denecek kadar az.  Eşitlikçi bir dünya 
talebi olmadan, sosyal kazanımlar mümkün değil. Önümüzdeki 
süreç yolun nasıl yürüneceğinin günümüze uygun dinamiklerle 
yeniden değerlendirilmesidir.  
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Aile Hekimliği; Sağlıkta Geriye Gidişin 
Öyküsü 

 

Dr. Bülent Nazım YILMAZ 
TTB MK Denetleme Kurulu Üyesi 

SES Eskişehir Şubesi Başkanı 

 

 
15 Eylül 2005 tarihinde Düzce’de aile hekimliği uygulamasının 

başlamasıyla birlikte Türkiye sağlık ortamı yeni bir döneme 
girmiştir. Bu tarihte sadece sağlık ocaklarının kapatılması ilan 
edilmemiştir. 15 Eylül 2005 tarihinde uzun yıllardır sürdürülen 
sağlıkta özelleştirme sürecinde önemli bir aşamaya gelindiği; 
sağlıkta dayanışmanın, koruyucu sağlık hizmetlerinin, ekip 
hizmetinin ve eşitlikçi sağlık anlayışının simgesi olan sağlık 
ocaklarıyla birlikte bu değerlerin de döneminin bittiği ilan 
edilmiştir. Bu nedenle yaşananları salt sağlık alanına mahkûm 
eden bir anlayışın dışına çıkıp süreci diğer siyasal dinamikleriyle 
ele alma zorunluluğumuz vardır.  

 
Sağlık ocaklarına giden yol… 
Bugün yaşanılanları değerlendirebilmemiz için sağlık 

ocaklarının kurulmaya başlandığı 1960’lı yıllara bir göz atmak 
işimizi kolaylaştıracaktır. Sağlık ocaklarının da içinde yer aldığı 
sağlıkta bu yeni dönemi acaba hangi koşullar, nasıl bir siyasal 
ortam hazırlamıştır? 

 
İkinci Dünya Savaşı’ndan Hitler faşizminin yenik çıkması ile bu 

yenginin mimarı olan Sovyetler Birliği’nin ve dolayısıyla 
sosyalizmin başta Avrupa olmak üzere tüm dünyada etkisi 
artmıştır. Birçok ülkede sosyalist rejimler kurulurken, bu 
devrimlerden etkilenen özellikle Asya ve Afrika’nın sömürge 
ülkeleri bağımsızlık mücadelelerinden başarıyla çıkmaya 
başlamışlardır. 

 
Tüm bu gelişmelerin yanında kapitalist dünyada sınıf 

mücadeleleri yeni bir evreye girerek siyasal yaşamın temel 
belirleyeni halini almıştır. 

 
 Bu gelişmelerden Türkiye’de nasibini almaya başlamıştır. 

Özellikle 1950–1960 dönemi ülkemizde kapitalist ekonominin 
gelişimiyle beraber işçi sınıfının gelişimini ve örgütlenişini de 
beraberinde getirmiştir. Bu çerçevede 1952 yılında Türk-İş 
kurulmuş, özellikle 60’lı yıllara işçi eylemleri damgasını vurmuş ve 
bu süreç DİSK ve TİP’in kurulmasıyla beraber yeni bir döneme 
evrilmiştir. 

 
Emek mücadelesindeki ve örgütlenmesindeki yükseliş, 

dünyada esen sosyalizm rüzgârının etkisi, sosyal devlet anlayışı ve 
uygulamalarının giderek ülkemizde de yerleşmesine ve 
gelişmesine neden olmuştur.  

Çok kısaca sağlıkta sosyalizasyon ve sağlık ocakları böyle bir 
siyasal tablonun varlığında gerçekleşmiştir.  

 
Bu tablonun oluşumunda sağlık alanındaki gereksinimler 

kadar gelişen emek mücadelesi de belirleyici olmuştur. 
 
Geriye gidiş… 
1980’li yılların sonu ve 90’lı yılların başında Sovyetler 

Birliği’nin dağılması ve Doğu bloğunun çözülmesiyle beraber 
dünya çapında yeni bir siyasal döneme girilmiştir. Yeni liberalizm 
olarak adlandırılan bu dönemin çalışanlar açısından temel özelliği 
kapitalist devletlerin soysal devlet uygulamalarına son verip ve 
emekçilerin kazanımlarını olabildiğince yok etme çabalarıdır. Bu 
dönem içerisinde piyasa ekonomisi ülkelere dayatılmış, 
küreselleşme adı altında uluslararası alanda sermayenin 
dolaşımını engelleyen etmenler ortadan kaldırılmış, özelleştirme 
politikaları ön plana çıkarılmış, esnek çalışma yöntemiyle 
örgütlenmenin önü kesilip, emek örgütleri zayıflatılmıştır. Tüm bu 
olanlar sosyal devlet uygulamalarının daha kolay bir biçimde 
sonlandırılmasına neden olmuştur. Bu çerçevede sağlık alanında 
da birçok hak kaybı yaşanmış ve bu liberal dönemin karakterine 
uygun yeni sağlık anlayışları dışarıdan devşirilmiştir. Sağlık 
ocaklarının kapatılıp aile hekimliği uygulamasına geçilmesi de bu 
liberal ve dayatmacı anlayışın bir parçası ve gereğidir. Sağlıkta 
yaşanılan tüm bu olup biten de IMF, Dünya Bankası, uluslararası 
finans çevreleri ve onların ülkemizdeki uzantıları etkin bir rol 
oynamışlardır. 

 
Aile hekimliğinin kısa Türkiye tarihçesi… 
Türkiye’de sağlık; cumhuriyet tarihi boyunca hiçbir zaman 

tamamıyla kamusal bir hizmet alanı olmamıştır. Özellikle 
muayenehaneler aracılığıyla sağlık sürekli piyasa ile 
ilişkilendirilmiş ve topluma da bu anlayış genel olarak kabul 
ettirilmiştir. 

 
Ancak özellikle 1960–1980 arası dönemde Türkiye sağlık 

ortamı önemli değişimler yaşamış ve sağlığın kamusal alandaki 
belirginliği arttırmıştır. Yukarıda kısaca belirtmeye çalıştığım gibi 
dönemin siyasal özelliği ve buna paralel sağlık örgütlenmesindeki 
değişimler, sosyalizasyon yasasının çıkarılması ve sağlık 
ocaklarının yurt çapına yayılması sağlığın kamusal karakterinin 
artmasının temel nedenleridir. 

 
Ancak 1980 darbesi ve onun destekçileri sağlıktaki bu 

anlayışa cepheden tavır aldılar. Daha darbenin ilk aylarında tam 
gün yasasını kaldırdılar, sağlığın sürekli ücretsiz olamayacağını 
ifade ettiler ve 1981 yılında sağlıkta teşvik uygulamasını başlatıp 
kamu fonlarının özel sektöre aktarılmasını sağlayarak sağlığın 
piyasalaştırılması dönemini resmen başlattılar. 

 
1983 yılında ANAP iktidara geldi. Bugüne kadar süren ve artık 

büyük oranda yaşama geçen sağlıkta özelleştirme uygulamalarını, 
adına “sağlıkta reform” diyerek önemli bir aşamaya getirdi. 
Bunları yaparken de en önemli propaganda ve toplumu ikna etme 
aracı olarak da aile hekimliği söylemini kullandı. ANAP ve ondan 
sonra gelen iktidarlar dönemlerinde sağlık reformlarının adları 
sıkça değişse de aile hekimliği söylemi ve ısrarı hiç değişmedi. 
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Peki, ilk kez aile hekimliğini bir adres olarak kim gösterdi? Dr 
Ata SOYER 9 Kasım 2000 tarihinde Evrensel Gazetesi’nde yer alan 
“1980 Sonrası Sağlıkta Neler Oldu” başlıklı yazı dizisinde buna 
İhsan DOĞRAMACI olarak yanıt veriyor. İhsan Doğramacı’nın 
sağlık ocağı ve toplum hekimliği anlayışına karşı aile hekimliği 
fikrini gündeme getirdiğini dile getiriyor. İhsan Doğramacı’nın 12 
Eylül sonrasının baskıcı, antidemokratik ve özelleştirmeci 
üniversite uygulamasının başlıca sorumlusu olduğunu düşünecek 
olursak, aile hekimliği uygulamasını onun dile getirmesinin de ne 
kadar manidar olduğunu anlayabiliriz.  

 
 Sistematik olarak aile hekimliğini Türkiye sağlık ortamına 

Yıldırım Aktuna, Serdar Savaş ikilisi sokmuştur. Serdar Savaş Halil 
Şıvgın’ın Sağlık Bakanlığı döneminde göreve getirilmiş, Dünya 
Bankası bakanlık ilişkilerini sağlama ve düzenlemede önemli 
katkıları olmuştur. 1990’lı yıllardaki ilk genel sağlık sigortası ve 
aile hekimliği yasa tasarılarının hazırlanmasında Serdar Savaş’ın 
önemli katkı ve etkinliği olmuştur.  

 
Yıldırım Aktuna’nın sağlık bakanı olduğu dönemde 

düzenlenen 1. ve 2. Ulusal Sağlık Kurultayları özellikle genel sağlık 
sigortası ve aile hekimliğine zemin hazırlama amacıyla 
gerçekleştirilmiş, ancak TTB’nin ve halk sağlığı camiasının çabaları 
sağlık bakanlılığının başarıya ulaşmasını engellemiştir. 

 
Tüm bu uğraşların sonunda aile hekimliği ilk kez 1996 yılında 

devletin resmi kayıtlarına girmiştir. 1996 yılında yayınlanan 7. beş 
yıllık kalkınma planında, aile hekimliği hakkında kanunun 
çıkarılması ve aile hekimliği hizmet birimlerinin geliştirilmesi 
gerektiğinden söz edilmektedir. 2000 yılında yayınlanan 8. beş 
yıllık planda ise “kentsel kesim birinci basamak sağlık hizmeti 

kapasitesi geliştirilecek, semt polikliniği uygulaması yeniden 
başlatılacak, piyasa şartlarında hizmet üreten özel sağlık 
kuruluşlarının imkânlarından yararlanılacak ve aile hekimliğine 
geçilecek” denilerek sağlıkta özelleştirme ve aile hekimliğinde 
devletin kararlı olduğu net bir biçimde ifade edilmiştir. 

 
1980’de başlayan, 1990’larda hızlanan sağlıkta özelleştirme 

süreci 2000’li yıllarda önemli bir mesafe kat etmiştir ve sonuçta 
2005 yılında “Düzce Aile Hekimliği” uygulamasıyla önemli bir 
aşamaya gelinmiştir. Bugün itibarıyla on üç ilde pilot uygulamaya 
geçilmiştir. 

  
Son söz yerine…  
Aile hekimliği sağlıkta özelleştirmenin çok önemli bir bileşeni 

olduğu gibi, sağlıkta özelleştirme politikalarını gizlemenin bir yolu 
ve sağlıktaki bu yeni döneme toplumun karşı çıkmasını engelleyen 
bir araç olarak kullanılmaktadır. Bu aracın varlığı sağlığı 
özelleştirenler açısından son derece hayati önem taşımaktadır. 
Çünkü aile hekimliğini bir sağlık sistemi olmaktan öte bir 
propaganda ve toplumu ikna etme aracı olarak görmekte ve 
düşünmektedirler. 

 
Sağlık ocakları sağlıkta dayanışmanın, ekip hizmetinin, 

bilimselliğin, topluma parasız ve eşit sağlık hizmeti verme 
mücadelesinin stratejik merkezleri olarak görülüyordu. O nedenle 
sağlık ocaklarının kapatılması daha çok bu anlayışların yok 
edilmesiyle ilgilidir. Sağlıkta yeni dönemi planlayanlar bu 
anlayışların karşısına birinci basamağın özelleştirilmesi, 
liberalizasyonu anlamına gelen aile hekimliği modeliyle 
çıkmışlardır. Önümüzdeki yıllar kuşkusuz bu iki anlayışın daha 
ciddi-kapışmasına-tanıklık-edecektir.
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 Yapısal Uyum 

 

Dr. Halil AYDINOĞLU 
Eskişehir Tabip Odası  

Denetleme Kurulu Üyesi 

 
Dünya geçtiğimiz yüzyılda birçok bilimsel, düşünsel, siyasal, 

ekonomik ve teknolojik değişimi olağanüstü bir hızla yaşadı. Savaş 
ve ölüm, yoksulluk ve açlık, hiç olmadığı kadar keskin hatlarla 
insanlığın önüne dikildi. Açlık ya da kötü beslenme yüzünden 
ortalama her beş saniyede bir insan ölürken, silahlanma için her 
gün yüz milyonlarca dolar harcandı.  

 
İnsanların ten renkleri ya da düşünceleri, yaşama haklarının 

sorgulanmasına neden oldu. İletişim ve medyanın gücü fark edildi. 
İktidarlar değişti, değiştirildi. Özgürlükler için hiç olmadığı kadar 
savaşıldı, ölündü. Gün geldi, özgürlükler gerekçe gösterilip 
özgürlükler kısıtlandı. Bütün sosyal kazanımların yanında, 
“savaşsız, çatışmasız bir dünya” söylemleri ile dünyanın dört bir 
yanından oluk oluk ölüm haberleri aktı.  

 
Yeni dünya düzeni, küreselleşme, neoliberalizm, serbest 

piyasa gibi kavramlar hayatımıza girdi. Kapitalizm, bu tür “yüzü 
eskimemiş” kavramları kullanarak, kendi hak ve çıkarlarını 
insanlığın hak ve çıkarları olarak tanımladı bu dönemde. Kendi 
hedeflerini, insanlığın değişmez hedefleri olarak gösterdi. Günlük 
yaşamı kendi ihtiyaçları doğrultusunda yönlendirdi ve bunu da 
“hayatın kendisi” olarak algılattı. Maddi değer olabilecek her 
şeyin alınıp satılabileceği, meta olarak kullanılabileceği bir 
gündelik yaşamı olağanlaştırdı. Karşı konulamaz,   biçimi haline 
geldi. “Değişim ya da reform” adı altında ulusal sermayelerle ve 
onların devlet kurumlarıyla uzlaşıp, önüne çıkan ulusal 
mevzuatları kırdı. Birikiminin hiçbir sınırı yokmuş gibi genişledi. 
Ancak bütün bu çabalar, dünyadaki kaynakların çoğunu yönetip 
kullanan ve biraz daha çoğuna göz diken sermayenin sıkıntılarını 
çözmeye yetmedi. 

 
Türkiye 1980 yılının 24 Ocak tarihinde, genellikle Turgut 

Özal’a ait olduğu sanılan bir dizi ekonomik kararla yüz yüze geldi. 
O dönemde ülkede özelleştirme kavramı pek tanınmıyordu. Halk 
kendisine vaat edilen aydınlık gelecekle oyalanırken, yapılanların 
kimin için ya da ne uğruna olduğunu anlamak, sıradan vatandaş 
için pek mümkün değildi. Acı reçetelerle tanıştı insanlar. Devletin 
elinde avucunda var olan her şeyi satması gerektiği tartışılmaya 
başlandı. Satılmayan her gün zarar demekti. Ancak tüm bunların 
hayata geçirilebilmesi önemli yasal değişiklikler gerektiriyordu ve 
bunun gerçekleşmesi de o dönemin mevcut, kısır siyasi iktidar 
çekişmeleri içinde pek mümkün görünmüyordu.  

 

İşte tam bu tarihlere denk geldi Türkiye’nin son askeri 
darbesi. İnsanların canını yakan, yüreğini daraltan 12 Eylül 
öncesindeki kargaşa ortamı, her nasılsa bir gecede bitmiş; siyasal 
partiler, sendikalar, dernekler kapatılmış ve her türlü politik 
faaliyet devletin belirlediği alanlar dışında, durdurulmuştu.  

 
Ardından, tüm insanların politikadan sadece aktif olarak 

değil, duygusal olarak da soğutulup ilgisizleştirilmesi program 
uygulamaya konuldu. Özellikle üniversite öğrencileri ve çalışanlara 
yönelen bu propaganda programı miting meydanlarında, radyo 
televizyon programlarında, basında, insanlara işlendi. Ana fikir 
özetle, düzenin korunması gerektiği idi. Demokratik hak ve 
hürriyetlerin korunabilmesi için gerekirse hak ve hürriyetlerin 
kısıtlanabileceği, demokrasinin fazlasının zararlı olabileceği, soru 
sormanın ve düşünmenin karın doyurmadığı, siyasi görüşlü 
üniversite öğrencisi olmanın aykırılık anlamına geldiği, aydınların 
halka tepeden bakan, gerçeklerden kopuk hatta zararlı kişiler 
olduğu, bütün bunların inkarının 12 Eylül öncesine dönmek demek 
olacağı öğretildi.  

 
Bastırılan, örselenen, soru bile soramayan toplum, yaşamı 

yeniden üretemedi. O sonbaharda öyle bir travma yaşandı ki, 
sanki karanlık bir perde insanların hafızasını örttü, her şeyi silip 
unutturdu. Geçmiş ve geleceğe ait tüm bağlar koptu. Toplum 
öncesizleşti. Geçmiş yok oldu. Gelecek yok oldu. Bugün hala 
geçmişe ve geleceğe dair iğdiş edilmiş o bağları sorgulayan aklı 
karışık insanlar, 12 Eylül’ün en yaman başarısı. 

 
 

 
 

Desen: Dr. Halil Aydınoğlu 

 
Binlerce cana mal olan kışkırtmaların olgunlaştırdığı o 

sonbahar darbesi ile birlikte uluslar arası aktörlerin dayattığı 24 
Ocak 1980 kararları, siyasi çekişmelerden tamamen arınmış, 
sorunsuz bir ortamda uygulamaya konuldu. Tümüyle dünya 
sermayesi tarafından alınan kararların hayata geçirilmesi demek 
olan 24 Ocak kararlarının temeldeki tek hedefi, neoliberalizme 
yeterince geniş oyun alanı sunmayan ulusal mevzuatı, “uyumlu” 
hale getirmekti. O sonbaharın aklı karışık insanları, “yapısal uyum 
programlarının” getirdiği “toplumsal uyumu” da sağladı 
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Neoliberal taahhütler, “hizmetin ticarileşmesi” gerektiğini 
söylüyordu. Devletin sosyal işlevleri, devlete yüktü ve 
budanmalıydı. Bu alanlarda “oluşacak açığı kapatmaya” da 
sermaye talip olabilirdi. Artık kanunla Türk Lirasını korumaktan 
vazgeçilmeliydi. Yapılan değişiklikle, Türk Lirası “konvertible” oldu. 
Madencilik yasalarıyla yeraltı kaynaklarının yerli ve yabancı 
yatırımcılara satılabilirliğinin önü açıldı. Yabancı sermaye 
yasalarıyla, dünya sermayesine tanınan ayrıcalık ve avantajların 
kapsamı genişletildi. İstanbul’a kurulan menkul kıymetler borsası 
yoluyla, bugünkü sanal rant ekonomisinin temelleri atıldı. İç ve dış 
borçlar, inanılmaz ölçüde büyüdü. Kredi kartları ile tanışıldı. 
Bakkallar marketlere, marketler süpermarketlere, onlar da 
hipermarketlere, alışveriş merkezlerine dönüştü. Medya ve 
reklamlar aracılığıyla, tüketebilmek ve daha çok tüketebilmek 
körüklendi. Ücretliler, henüz almadıkları maaşlarını 
taksitlendirerek, ipotek edilmiş gelecekleriyle yaşamaya alıştılar. 
Oluşturulan bu ortamda, Türk insanının tüketebilmesi için illa da 
üretmesinin gerekmediğini öğrenmesi çok kolay oldu. 
“Tüketiyorum o halde varım” felsefesi benimsendi. Ürünler 
markaları ile ifade edilmeye, markalar statüleri belirlemeye 
başladı. En liberal olanın “kazandığı” ve birileri kazandıkça da 
birilerinin “kaybettiği” dönem böyle başladı.  

 
Bugün kaynakların dünyadaki paylaşımını, gelişmiş ülkeler 

adına belirleyen uluslar arası sermaye kuruluşları, küreselleşme 
rüzgarıyla, az gelişmiş ülkelerde kamunun elinde bulunan 
kaynakların kendileriyle paylaşılmasını istiyorlar. Örneğin sağlıkta 
Türkiye büyük bir pazar ve yıllık harcamaları gelişmiş ülkelerle 
kıyaslanamayacak kadar düşük. Almanya gibi ülkelerde yıllık 3000 
doların üzerindeki harcamalar, Türkiye’de hala 500 doların 
altında. 

 
Aradaki farka göz diken sağlığın uluslararası karar vericileri, 

bu harcama miktarının arttırılmasını istiyorlar. Ne kadar çok para 
harcarsanız, o kadar çok para kazanabilecekler. 1990 yılında 
Türkiye’nin yıllık sağlık harcaması bir milyar dolar iken bu oran 
2005 yılına gelindiğinde yaklaşık yirmi kat artmış. İlaç ve pahalı 
görüntüleme yöntemlerinde patlama, abartılmış tetkikler, özel 
sağlık kurumları ve bu kurumlardan “hizmet satın alınması” gibi 
değişim ve dönüşüm yöntemleriyle sağlık harcamasını arttırmayı 
başarmışlar.  

 
Bu arada “küçük” ayrıntılar da unutulmamış. Dönüşümün 

gereksinim duyacağı hekim tipi örneğin… “Herkes baktığı hasta 
kadar ücret alır” mantığını yaşayıp tadını almış, endikasyon 
sınırlarını zorlamayı öğrenmiş, serbest piyasa koşullarında 
çalışmaya hazır ve rekabete açık... Mesleğine, insan sağlığına, etik 
değerlere “bir miktar” yabancılaşmış, ilaç firmaları ile içli dışlı 
olan, ilaç tüketimi ve tıbbi tetkikler üzerinden beslenmeye yatkın… 
O sonbaharla birlikte doğmuş, o sonbaharın kokusuyla eğitilmiş, 
ya da o sonbaharda örselenmiş bir hekim tipi… 

Şimdi artık sağlık harcamalarınızın artması yetmiyor, daha da 
arttırın diyorlar. Ama en önemlisi, artan miktarı bütçeden 
çıkmayacak şekilde düzenleyin. Ülke bütçesinin yarısına yakını 
borç ödemelerine gidiyor. Eğer sağlık harcamalarınızı daha da 
arttırırsanız ve bu harcamayı topladığınız vergilerden oluşan genel 
bütçeden yaparsanız, o zaman ödemeler aksayabilir. O halde bu 
harcama için halkın cebine bakın diyorlar. Kısaca “yapısal uyum” 
değişebilme ve dönüşebilme için gerekli.  

 
Yani sosyal güvenlik kurumlarını talan edip çökertirken ya da 

kaynaklarını kurutup onları tek çatı altında toplarken kimsenin 
sesinin çıkmaması için... Oluşturulan kara deliği halkın üzerine 
atıp, onların kendilerini bütün bu olanlardan sorumlu 
zannetmeleri için… Yetmeyip, yeni fedakarlıklara hazır olmaları 
için…  

 
Esnek çalışma, kalite normlarına uygun çalışma, performansa 

dayalı ücret, verimlilik esasına göre çalışan kamu işletmeleri gibi 
“kendini saklayan” kavramlara alışabilmeleri için…  

 
İnsanda kapsayıcı duygular uyandıran, adı “genel” sağlık 

sigortasını kurabilmek için… Ödedikleri vergilere ek olarak, prim ve 
katkı payı adıyla “sağlıklarını insanlara yeniden satabilmek” için…  

 
Fonda rekabet, kalite, verimlilik, özerklik gibi kavramlarla 

kamu kurumlarını satabilmek için… Medyanın yardımıyla 
kamunun ne kadar yetersiz ve kötü, özel olanın ise daima daha 
güvenilir olduğu mantığını topluma işleyebilmek için… Eskiden 
devlet kurumlarıyla halka sunulan hizmeti, özel sağlık 
şirketlerinden üzerine para vererek satın alabilmek için…  

 
Herkesi “kendi sağlığından sorumlu” olduğuna 

inandırabilmek ve sonuçta sağlık da olsa her şeyin bir maliyetinin 
olduğuna, bedelini ödemek koşuluyla her şeye sahip 
olabileceklerine inanmaları için…  

 
Sağlığı hak olmaktan çıkarıp, bazen vazgeçilebilecek bir 

gereksinim haline getirebilmek için…  
 
Oluşan bu kargaşada ne yapacağını bilemeyen insanlar daha 

bilinçsizce sağlık tüketirlerken, abartarak vergilerinizi 
toplayabilmeniz, havaya suya vergi alıp, şairlerinizin kemiklerini 
sızlatabilmeniz için…  

 
Kısaca piyasanın “her şey” ve kalan her şeyin de “hiçbir şey” 

olduğunun öğrenilebilmesi için… 
 
Yapısal uyum şart…  
 
Bir taşla bütün kuşlar yere…
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Ne Kadar Para, 
O Kadar G$$ 

 

Dr. Osman ÖZTÜRK 
İstanbul Tabip Odası Sağlık Politikaları Komisyonu Üyesi 

 
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası  Kanunu 

(SSGSSK) 31 Mayıs 2006 günü TBMM’de kabul edilmişti. 15 Aralık 
2006 tarihinde ise Anayasa Mahkemesi Kanun’un bazı 
maddelerini iptal etti. Bunun üzerine yürürlük tarihi önce 1 
Temmuz 2007’ye, sonra 1 Ocak 2008’e ertelendi. 

 
AKP Hükümeti 5510 sayılı Kanun’da değişiklik yapılmasına 

dair Kanun Taslağı’nı geçtiğimiz günlerde hazırladı. Tasarı, 
özellikle Genel Sağlık Sigortası (GSS) açısından bir dizi yeni 
düzenleme getiriyor. 

 
Dünya örneklerinden de bilindiği gibi GSS uygulamasının 

önemli sıkıntılarından biri prim ödeyemeyen yoksulları kapsam 
dışında bırakması. AKP Hükümeti bu yöndeki itirazlara karşılık 
yoksulların GSS priminin devlet tarafından karşılanacağını 
açıklamıştı. Ancak, 5510 sayılı Kanun’da yoksulluk sınırı net olarak 
tanımlanmamıştı.  

 
Yeni Kanun Tasarısı’nda tanım yapılmış; “harcamaları, taşınır 

ve taşınmaz malları ile bunlardan doğan hakları da dikkate 
alınarak, kurumca belirlenecek test yöntemleri ve veriler 
kullanılarak tespit edilecek her türlü gelirin aylık tutarı net asgari 
ücretin üçte birinden az olan kişiler.” Yani devlet, sadece bütün ay 
boyunca eline geçen para 139,6 YTL’den aşağı olan vatandaşları 
yoksul olarak kabul edip primlerini ödeyecek. Aylık geliri 140 YTL 
ve üstünde olan vatandaşlar ise her ay 73 ila 475 YTL arasında 
zorunlu GSS primi ödemek zorundalar.  

 
5510 sayılı Kanun’un 68. maddesinde “katılım payı” ödenmesi 

gereken sağlık hizmetleri şöyle tanımlanmıştı: 
a) ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi 
b) ortez, protez, iyileştirme araç ve gereçleri 
c) ayakta tedavide sağlanan ilaçlar  
 
Şimdi bu maddelere bir (d) bendi eklenmiş. Buna göre 

sigortalılar, yatarak tedavide finansmanı sağlanan sağlık 
hizmetleri için de katılım payı ödemek zorunda kalacaklar. Böylece 
Türkiye’deki sosyal güvenlik mevzuatına ilk kez yatan hastadan 
para alınması kuralı girmiş olacak.  

 
Yatarak tedavideki katılım payı şimdilik % 1 olacak; her bir 

yatış için asgari ücretin dörtte birini, bir yıldaki toplam yatışlar için 
asgari ücreti geçmeyecek. Ancak, oranın düşük tutulması ve tavan 
için sınır konulması fazla önemli değil. Eğer bir düzenleme bir kez 

kural olarak yer alırsa uygulama içinde oran ve miktarı hızla ve 
kolayca yükseltilebiliyor.  Zaten eğer yatarak tedavilerdeki katılım 
payları böyle sınırlı olacaksa Kanun’a bu kadar çok tartışmaya yol 
açacak bir hükmü koymanın da anlamı olmazdı. 

 
İşin ilginci yatarak tedaviden katılım payı alınmasının amacı 

“sağlık harcamalarının kontrolüne kişilerin de katılması” olarak 
ifade edilmiş. Yani bundan sonra, doktor hastaneye yatışlarına 
karar verse bile sigortalılar yatışı kabul etmeyerek sağlık 
harcamalarının kontrolüne katkıda bulunacaklar. 

 
5510 sayılı Kanun çıkarken getirilen önemli eleştirilerden biri 

katılım payları olmuştu. Hükümet ise bu itirazları ısrarla 
reddetmişti. Çalışma Bakanlığı’nın “50 Soruda Sosyal Güvenlik 
Reformu” broşüründe konu şöyle yer almıştı: “(Soru) 19- Sağlık 
hizmetlerinin paralı olacağı doğru mu? GSS ile birlikte sağlık 
hizmetlerinin paralı olacağı doğru değil. Tüm vatandaşlar GSS 
kapsamında sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanacaktır. 
… GSS ile katılım payı alınacak yeni bir unsur getirilmemektedir.” 

 
Daha yazılanların mürekkebi kurumadan bütün sağlık 

hizmetleri paralı hale getirildi.  
 
Bu Kanun yürürlüğe girdikten sonra hastaneye yatacak 

hastaların mağduriyetleri bu kadarla da sınırlı değil. Daha önce 
%66 olan iş göremezlik ödeneği de %50’ye düşürülecek. 

 
Hükümet’in bir diğer savunması da katılım paylarını çok 

düşük düzeyde tuttuğu yönündeydi. Yeni Tasarı’yla bu konuda da 
bir değişiklik yapıldı. İkinci ve üçüncü basamak sağlık hizmet 
sunucularında yapılan muayenelerde hastaların sevkli olarak 
başvurulup başvurulmadığı dikkate alınmak suretiyle katılım 
payını beş katına kadar artırmaya Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 
yetkili kılındı. 

 
Hükümet’in daha önce kamuoyuna verdiği bir diğer söz de 

sigortalıların ister kamu, ister özel olsun müracaat edecekleri 
sözleşmeli kurumlara hiçbir bedel ödemeyecekleriydi. Daha 
uygulama başlamadan bu tavrın da değiştiği görülüyor.Özel 
hastanelere giden sigortalılar sağlık hizmeti bedelinin %20’si 
oranında “ilave ücret”i ceplerinden ödeyecekler. Bazı durumlarda 
bu oran %300’e kadar çıkabilecek. 

 
Yani artık sağlık hizmeti alabilmek için vergi, prim, katılım 

payı ödemek yeterli olmayacak, ayrıca bir de “ilave ücret” ödemek 
gerekecek. 

 
Bu “ilave ücret” meselesi aslında bir hayli ilginç. Malûm; 

Sağlık Bakanı Dr. Recep Akdağ kamuoyu önünde hekimleri 
defalarca “bıçak parası” almakla suçlamıştı. Aynı suçlamayı 
TTB’nin 2003 yılındaki Büyük Kongresi’nde de yapmış ve büyük 
tepki almıştı. Başbakan Tayyip Erdoğan da aynı yönde konuşmalar 
yapmıştı. “Alo 185” hattı bile kamuoyuna “Bıçak Parası Hattı” 
olarak tanıtılmıştı. Oysa bu konuda sözde fevkalâde hassas olan 
aynı siyasetçiler şimdilerde özel hastane patronlarının “bıçak 
parası” almasını yasal güvenceye kavuşturmaya çalışmaktalar. 
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Hükümet, 5510 sayılı Kanun’u kamuoyuna “reform” olarak 
kabul ettirmeye çalışmıştı. Bu amaçla öne çıkardığı 
düzenlemelerden biri emzirme ödeneğinin arttırılmasıydı. Kanun 
yürürlüğe girdiğinde doğum yapan sigortalı kadın (kadın 
çalışmıyorsa kocası) altı ay süreyle asgari ücretin üçte biri 
oranında  emzirme ödeneği alacaktı. Yeni Tasarı’yla Hükümet bu 
sözünden de vazgeçiverdi; emzirme ödeneğinin bir defaya mahsus 
verilmesi uygun bulundu. 

 
5510 sayılı Kanun’a karşı çıkanların bir diğer önemli itirazı da  

GSS’yle birlikte sağlık hizmetlerinin Temel Teminat Paketi (TTP) ile 
sınırlanacağıydı. Hükümet’in savunması ise Kanun metninde TTP 
ifadesinin yer almadığı ve Kanun’da bütün sağlık hizmetlerinin 
tanımlandığı olmuştu.  

 
Gerçekten de Kanun’un ilk taslaklarında yer alan TTP ifadesi 

daha sonra metinden çıkarılmıştı. GSS kapsamına alınmayan 
hizmetler ise şöyle tanımlanmıştı: 

“a) … estetik amaçlı yapılan her türlü sağlık hizmeti ile estetik 
amaçlı ortodontik diş tedavileri. 

b) Sağlık Bakanlığı’nca izin veya ruhsat verilmeyen sağlık 
hizmetleri ile Sağlık Bakanlığı’nca tıbben sağlık hizmeti olduğu 
kabul edilmeyen sağlık hizmetleri.” 

 
Ancak Kanun’un 63. maddesine göre, finansmanı sağlanacak 

sağlık hizmetlerinin teşhis ve tedavi yöntemleri ile bu amaçla 
kullanılacak tıbbi ürünlerin türlerini, miktarlarını ve kullanım 
sürelerini, ödeme usul ve esaslarını belirlemeye SGK yetkiliydi.  

Gene de 5510 sayılı Kanun’da bu yetkiye küçük bir sınırlama 
getirilmiş; “Kurum, bu amaçla bilimsel komisyonlar kurar” hükmü 
konulmuştu. 

 
Yeni Tasarı TBMM’de kabul edilirse bu hüküm de değişecek 

ve “komisyonlar kurabilir” halini alacak. Böylece SGK’nın bilimsel 
komisyonlar kurma zorunluluğu ortadan kalkacak, sağlık 
hizmetlerini sınırlandırma yetkisini tek başına ve istediği gibi 
kullanabilecek. 

 
5510 sayılı Kanun’da değişiklik öngören yeni Kanun 

Tasarısı’nın genel gerekçesi Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı. 
Oysa özellikle GSS ile ilgili hükümlere bakıldığında öngörülen 
değişikliklerin bu iptal kararıyla ilgisi olmadığı görülüyor. GSS 
adeta yeni baştan düzenleniyor; Hükümet daha önce niyet edip de 
tepkilerden çekinerek yapamadığını  bu fırsattan istifade yapmaya 
çalışıyor. 

 
Daha GSS uygulanmaya başlamadan yapılan değişikliklerin 

hiçbiri sigortalıların haklarını genişletmiyor, tersine daha da 
daraltıyor. Bu ise GSS sonrasında sağlık hakkının daha da 
kısıtlanacağını, piyasanın vahşi koşullarına terk edilen sağlık 
hizmetlerinden yararlanabilmek için daha çok katılım payı ve 
kullanıcı ödentisi gerekeceğini, karşılayamayacak durumda 
olanların ise hizmetten mahrum kalacağını gösteriyor. 

 
Tıpkı başta Türk Tabipleri Birliği olmak üzere GSS’ye karşı 

çıkanların söylediği gibi; “ne kadar para, o kadar G$$”. 
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Ödülsüz Bilmece… 
Bilin Bakalım Burası Neresi..!? 

 

Dr. Halil AYDINOĞLU 
Eskişehir Tabip Odası  

Denetleme Kurulu Üyesi 

 
 
 “…Özellikle IMF ve Dünya Bankası’ndan gelen baskılarla, 

80’li yılların sonlarına doğru ve 90’ların başında ülkenin içine 
girdiği ekonomik krizle başa çıkabilmek ve iç ve dış borçlarını 
ödeyebilmek için bütçe harcamalarında önemli oranda kısıntıya 
gidilmişti. Ülkedeki toplum sağlığının çöküş hikâyesi işte böyle 
başladı ve devlet, sağlık hizmeti verme görevini aşamalı olarak 
özel sağlık şirketlerine devretmeye başlandı. Halka, sağlık 
hizmetlerinin kalitesinin yükseleceği, toplumun daha geniş 
kesimlerinin sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşabileceği söylendi.  

 
Hükümet, kamunun sağlığı ile ilgili aktif rolünden adım adım 

vazgeçmektedir… 
 
Aslında bugüne kadar göreve gelen hükümetlerin istisnasız 

hepsi, tüm kamusal alanları yabancı sermayeye açmaya çalışıyor 
ve tek hedeflerinin yabancı yatırımcıları ülkeye çekmek olduğunu 
söylüyor, bunu da gizlemiyorlardı.  

 
Her ne kadar bugün “Hizmet Ticareti Genel Anlaşması - 

GATS” düzenlemeleri ile henüz yürürlüğe girmemiş olsa da, 
hükümetin gerek sağlık hizmetleri ve gerekse diğer kamusal 
hizmet alanlarında yabancı sermayeyi kısıtlamak ya da kamusal 
korumaları sürdürmek gibi bir niyeti neredeyse yok. Bu anlamda, 
özel hastanelerin sağlık güvencesi olmayan yoksullara ücretsiz 
sağlık hizmeti vermek gibi bir yükümlülükleri bulunmuyor.  

 
1989 yılına kadar, ücretsiz sağlık hizmeti ülke halkının 

kullanılabildiği bir hakkıydı. Fakat 1989’dan itibaren zamanın 
hükümetinin kamu harcamalarını azaltma başlığı altında, sağlık 
hizmetlerini kısmaya başlaması ile birlikte “kullanıcı katkısı” adı 
altında bir uygulamaya gidildi ve sigortasız hastalar, muayene ve 
tedavi giderlerinin önemli bölümünü ceplerinden ödemeye 
başladılar. Kamu sağlık hizmetlerinin nitelik ve niceliğinde ciddi bir 
gerileme başladı.  

 
Pek çok yoksul için özel hastanelere ulaşmak 

imkânsızlaşırken, sağlık hizmetleri çok daha zor ulaşılabilen bir 
alan haline geldi. Yabancı sigorta şirketleri gibi yabancı sağlık 
şirketlerinin açtıkları hastaneler de şehir merkezlerinde açılıyordu. 
Oysa halkın yalnızca % 20’si kent merkezlerinde yaşamaktaydı.  

 
Kullanıcı katkısı uygulaması başladığından sonra kırsal 

kesimde sağlık hizmetleri durma noktasına geldi. Kırsal kesimde 

pek çok kamu sağlık kurumu binası, kullanımdan çıkarılmış ve 
bugün 33.000 kişiye 1 doktorun düştüğü, kent merkezlerinde de 
her 1700 kişiye 1 doktorun düştüğü bir dönem başlamıştır.  

 
Ayrımcılığın en yaygın yaşandığı yerler olan özel sağlık 

kurumlarında örneğin, parası ve sigortası olmayan hastalar, 
yaşamsal riskin söz konusu olduğu hallerde bile, ilave test ve 
ilaçların parasını ödeyemiyorlarsa hastanelere kabul 
edilmemektedir. Çünkü hastalığın tedavisinin her aşamasında ayrı 
ayrı ödeme yapılması gerekmektedir.  

 
Hastane faturasını ödeyemeyen hastalar faturayı ödeyinceye 

kadar ya hasta yataklarına zincirle bağlanmakta ya da borçları 
karşılığında hastanede çalışmak zorunda bırakılmaktadır. 

 
Trafik kazası geçirenler, artık eskiden olduğu gibi kazanın 

olduğu yere en yakın hastaneye gidememektedirler. Çünkü bir özel 
hastanedeki hizmetin bedeli, bir kamu hastanesi hizmet bedelinin 
on katına kadar çıkabilmektedir. Oysa halkın % 56’sı, yoksulluk 
sınırı altında yaşamak zorunda kalanlardan oluşmaktadır. 

  
Hükümet, kamu borçlarının altından kalkabilmek gerekçesiyle 

ülkede kamusal sağlık birimlerinin yanında, özel şirket 
hastanelerinin açılmasına da izin vermiştir. Bu durum, ülkede 
gözle görülür bir çifte standart uygulamasının başlamasına neden 
olmuş, kamu hastaneleri desteğin kısılması yüzünden hastaların 
tek kişilik yataklarda ikişer kişi olarak yatmak zorunda kaldıkları, 
doktorların ise, yalnızca parası olanlara hizmet etmeyi tercih eder 
hale geldikleri ayrımcı ve eşitsiz bir sistem başlamıştır.  

 
Sağlık da dahil olmak üzere tüm sigorta dalları yeni GATS’da 

ele alınıyor ve piyasalaştırılmak isteniyor. Oysa, uluslararası 
“Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi” ne göre, bütün 
insanlar olabilecek en yüksek standartlarda sağlık hizmeti alma 
hakkına sahiptir ve ayrımcılık yapılmaması hükmü, bu 
sözleşmedeki en temel ilkelerden biridir. Bu anlamda 
hükümetlerden beklenen, kaliteli sağlık hizmetine herkesin 
ulaşabilmesini sağlamaktır. 

  
Hizmet Ticareti Genel anlaşması – GATS uygulamaya 

geçtiğinde hükümet, muhtemelen tüm sağlık sektörünü piyasa 
ekonomisine açmayı taahhüt etmiş olacaktır. Oysa halk, sağlığın 
kısmen özelleşmesi durumunda bile doktora, hastaneye ve ilaca 
hasret kalmış durumdadır. Kamusal sağlık hizmeti tamamen 
bittiğinde, “Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi” nin 
12. maddesi, yani insanlar arasında sağlık hizmeti verme 
konusunda ayrım yapılamayacağına ilişkin hüküm tamamen 
anlamını yitirecektir.  

 
Bugün pek çok ülke, Dünya Ticaret Örgütü - WTO ve GATS ın 

yanı sıra, uluslararası finans kurumlarının da baskısı altındadır. Bu 
baskılar, tıpkı “Dünya Ticaret Örgütü” ya da “Hizmet Ticareti 
Genel Anlaşması” nın geri planında da olduğu gibi, çok uluslu 
hizmet şirketlerinden gelmektedir. Varlıklı ve sağlıklı az sayıdaki 
insan, sağlık maliyeti risklerini dağıtmak için ticari sigorta 
poliçeleri satın almakta ya da Sağlık Bakım Örgütlerine 
katılmaktadırlar. Bu sigorta şirketlerinin hedef müşteri kitlesi yine 
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kent merkezlerinde yerleşik, sağlıklı ve varlıklı nüfustur. Bazı 
yabancı sağlık sigortası şirketleri, poliçe sahiplerinden yıllık 190 ile 
344 $ arasında değişen poliçe bedelleri almaktadır. Fakat aynı 
sigorta şirketleri, AIDS ve benzeri ağır hastalıkları sigorta 
kapsamına almamaktadırlar. Örneğin bu uygulama kamu 
hastanelerindeki uygulamalarla taban tabana zıttır, çünkü devlet 
hastaneleri hastalık ayrımı yapmaksızın bütün hastaları kabul 
etmek zorundadır, en azından şimdilik.  

 
GATS anlaşmasındaki bazı maddelere göre, hükümetler bir 

hizmet dalını liberalize etmeyi taahhüt ettikten sonra, aynı hizmet 
sektöründe faaliyet gösteren kimi hizmet sağlayıcılarını 
engelleyebilecek önlemler almaktan men edilmiştir. Hükümet şu 
anda da yabancı sağlık şirketlerinden yoksul ve sağlık 
güvencesinden mahrum olan insanların da hastanelere kabul 
edilmeleri şartını koşabilir. Fakat böylesi bir uygulama, ancak 
ülkedeki özel sağlık şirketlerine de aynı koşulun uygulanması 
halinde söz konusu olabilecektir. (GATS madde XVII- ayrımcılık 
yapılmaması ve ulusal muamele hükümleri). 

  
Eğer hükümet, bu GATS maddesini ihlal edecek olursa diğer 

Dünya Ticaret Örgütü ülkeleri, uluslararası tahkime başvurarak 
devleti dava etme hakkı kazanacaklardır. Eğer hükümet, özel 
sağlık şirketleri için lisans alma ya da belli kalite standartlarını 
sağlama gibi düzenlemelere başvuracak olursa GATS’a göre, bu 
düzenlemeler ticareti gereğinden daha fazla engellemeyecek 
türde olmak zorundadır. Bugün tüm halkların taşıdığı en büyük 
kaygı, insan haklarının da GATS anlaşmasınca ticareti gereğinden 
fazla engelleyici bir düzenleme olarak addedilmesidir.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bir diğer GATS hükmüne göre hükümetler liberalize etmeyi 
taahhüt ettikleri hizmet sektörlerinde tam olarak şeffaf olmak 
zorundadır. Ancak, şirketler için benzer bir zorlayıcı hüküm GATS 
maddeleri içinde yer almamaktadır. Bu sayede şirketler, yatırım 
yaptıkları ülkelerde büyük bir gizlilik içinde faaliyet 
gösterebilmekte, hükümetler dahil hiçbir mercii bu şirketlerle ilgili 
bilgilere ulaşamamakta, daha da önemlisi bu haktan mahrum 
bulunmaktadır.  

 
Artık giderek daha fazla sayıda komşu ülkeden zengini 

insanlar, özel hastanelerde tedavi olmak için ülkeye gelmektedir. 
Özel hastanelere yönelik bu talep kamu hastanelerinde çok düşük 
ücretlerle çalıştırılan sağlık personelinin özel sektöre kayması ve 
kamu hastanelerindeki hasta yığılmasına karşın doktor ve hemşire 
sayısının giderek azalması sonucunu doğurmuştur…”  

 
……………….. 
 
Burası neresidir, ihtimal bilemediniz… “Türkiye” diyen art 

niyetli ve “ideolojik perspektifli” arkadaşlar kaybetti. Oysa burada, 
Küreselleşme Karşıtı Çalışma Grubunun Marjan Stoffers kaynaklı 
“Kenya’da Kamu Sağlığı ve GATS” başlıklı Ocak 2003 tarihli 
makale çevirisinden sadece “KENYA”  yazan yerler “ÜLKE” haline 
getirilmek biçiminde tahrif edilerek alıntı yapılmıştır.. 

 
Alıntı için “teşekkür” ya da tahrif için “özür” amacıyla yazarın 

kendisiyle bağlantı kurmaya tevessül bile edilmemiştir. Zaten 
amaç kimseye “herhangi bir şey” anlatmak değildir, çünkü niyeti 
olan zaten anlamış, anlamaya niyeti olmayansa zaten “Mevlam 
kayıra...” kapısını arkada bırakmış durumdadır… 
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Sağlıkta Dönüşümün Örgütlülüğe Etkisi 

 

Dr. Akif ALADAĞ 
Eskişehir Tabip Odası Genel Sekreteri 

 
 
 

 
 
 
Örgüt sözcüğünü "bir amacı gerçekleştirmek üzere fikir ve 

eylem birliği kararı vermiş insanların biraraya gelerek 
oluşturdukları topluluk" olarak tanımlamak yanlış olmaz sanırım.  

 
     Örgüt sınıfı içinde yer alan meslek odalarının kökeni 
ortaçağlardaki lonca sistemine kadar dayanır. Sanayi devrimi ile 
birlikte çalışanların hak mücadelesi sendikaları ortaya çıkarmıştır. 
Buradan şöyle bir sonuç da çıkarılabilir: Örgütten anladığımız 
sendika ve meslek odalarıdır. Meslek odaları bir çok geleneksel 
davranışı ve mesleksel dayanışmayı geçmişten gelen  alışkanlıkla 
 uyumlu götürmeye çalışırken, örgütlülük mücadelesi içinde 
yaşadığı  sisteme muhaliflik  bir şart değildir,  kapitalizmin-sonuç 
ilişkisi içinde ortaya  çıkan sendikalar için ise bu neredeyse bir 
zorunluluktur. 

 
İnsanların örgütlü olması kendisi ve savunduğu toplumsal 

değerleri korumak sosyal statüsü ve ekonomik özgürlüğü 
açısından önemlidir, ama karşısında bunu dengeleyen kuvvet (kimi 
zaman işveren, kimi zaman sendika, parti ve hatta devletin-
kendisi)-için-bu-tartışmalıdır. 
   

Demokratik olduğunu iddia eden her devletin veya yönetimin 
örgütlülüğü destekleme  sözü  ve gereği vardır. Sonuçta örgütleri 
destekleyen, teşvik eden ve hatta bazen kuran devlettir. Bu 
nedenle sınırları belirleyen de devlete egemen kuvvet olmaktadır. 
Bu sınırlar bazen genişletilir (korporatif ilişkinin dozuna bağlı) 

bazen-daraltılır-(haddini-bil-sınırı-aşma). 
 

Devlet ile yasal örgüt arasındaki ilişki temelini devletin  örgüt 
üyelerine örgüt üzerinden yaptırabildikleri oluşturur. Örgüt 
uyumlu ise sorun yoktur. Fakat sorunsuz bir örgüt-devlet ilişkisi 
yoktur. Böyle de olması gerekir. Gerçekten demokratik 
toplumlarda bu yadsınacak bir durum değildir. Ancak bizim gibi 
demokrasi gelişimi tamamlanmamış toplumlarda korporatif 
ilişkiyi kurmamış, kuramamış veya reddetmiş örgütler varolma 
savaşı verirler. Her şeye muhalif pozisyonunda, çözümü 
engelleyen, statükocu, dinazorlukla suçlanarak toplumun gözünde 
pasifize edilmeye çalışılırlar. Bir yandan yenilikçiler ortaya 
çıkarılıp, örgüt içinde bölünmeler yaratılırken bir yandan maddi 
kaynakları kısıtlanır, hareket alanları kanunlarla sınırlandırılır,-
ekonomik-olarak-zor-durumda-bırakılırlar. 
     

Bu genel değerlendirmenin arkasından konumuza dönersek; 
Bir sağlıkta dönüşüm politikaları   (SDP) masalı: 1980'lere hatta 
daha eskilere gidip SDP’nin tarihçesini anlatmak gerekir ama; sizi 
duyar gibi oluyorum; "Bunları ezberledik artık, kendinizi aşın biraz 
yahu!" "Vallahi doğru diyorsunuz  ama, ne yapalım! Doğrular 
değerini  yitirmediği sürece sürekli söylenmelidir." Şimdi; aslında 
yine hepinizin bildiği bir şey daha; "Bu iş, yani SDP olayı aslında 
akp'nin mkp'nin planlayıp, kotarabileceği türden bir şey değil! Yine 
bildiğiniz gibi DB&IMF birlikteliğinin değerli bir evladı olup, büyük-
küçük, Avrupa-Afrika, zengin-fakir demeden dünyanın bir çok 
ülkesinde uygulamaya çalıştığı bir sistem. O zaman soruyu şöyle 
sorarsak yanlış olmaz;"Kapitalizmin Dünya Bankası ve IMF eliyle 
devşirdiği-neoliberal-politikaların-sağlık-sistemine-ve-
örgütlülüğüne-etkisi-nedir?" 
  

Genel değerlendirmelerde değindiğim gibi, kapitalizm 
herşeyin kontrolü altında olmasını öngörür. Örgütlenmeyi 
kendisini koruyan bir durum olarak planlar. Sistem örgütleri 
zorlayabileceği kadar zorlar ve sesinçıkmaya başladığı yerde hız 
keser, en çok sesin çıktığı yerde durur gibi yapar. Ama asla 
durmaz, alışılmasını bekler, devreye psikolojik taktikleri sokar. Bir 
örnekle durumu açıklarsak GSS yasa tasarısının yolculuğu ve 
muhalif örgütlerin mücadelesi buna çok tipik örnektir. Kapitalist 
sistemin diğer bir özelliği örgüt yönetimlerini kontrol altında 
tutmak-istemesidir.-Bu-işleri-çok-kolaylaştırır. 
 
    Buraya  kadar anlattıklarımız kapitalizmin çok bilinen klasik 
yöntemleridir. 

 
      AKP fazladan ne yapıyor? AKP ilginç olarak bu güne kadar 
hiçbir partinin yapmadığı veya yapmak için bu kadar gayret 
göstermediği kadar bu örgütlerin yönetiminde söz sahibi olmak 
istiyor, kendi kadrolarını yönetimlere sokmaya çalışıyor. AKP'yi 
şöyle bir incelediğinizde, yöneticilerinin çoğunun temelinde 
mülkiyeli, politika uzmanları, siyasalcılardan veya en azından 
politik geleneği olan ailelerden çok, belediye-esnaf kökenli ve din 
eğitimi ağırlıklı muhafazakar-itaatkar toplumdan geldiği 
gözlenmektedir. Demokrasi tanımları tartışmalı bu köken, 
görüşüne muhalif herkesi pasifize etmeyi, bu amaçla 
antidemokratik söylem ve eylemleri gerçekleştirmekte bir sakınca 
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görmemektedir. Bu ister bir meslek örgütü, ister bir sendika, ister 
bir yargıç veya bir rektör olsun, farketmemektedir.     
 
 

 
 
 

Sivil toplum örgütleri ve meslek odaları ile sendika 
yönetimlerinin iktidara yandaş olmasının demokrasiye hiçbir 
katkısı yoktur, ama muhalefetin olmaması açısından yönetenlere 
katkısı vardır. Yüzyıllardır muhalefeti yok etmek yönetenler için bir 
amaç olmuştur. Bundan   kendilerini biraz olsun koruyabilen 
toplumlar demokrasilerini geliştirebilmişler, diğerleri ne yazık ki 
kanadı kırık kuş misali uçmaya çalışmaktadır. Amaç gerçek 
anlamda bir demokrasi ise, bu tür örgütlerin güçlenmesi ve 
desteklenmesi  gerektiğini az çok herkes bilir. Kapitalizm tam bir 
değirmen,  adeta  güçlünün ayakta kalabildiği vahşi bir yaşam 
tarzı gerektirdiği için, bireyin ön plana çıktığı ama bencilliğe 
kayışın çok kolay olduğu bu sistemde örgütlenme ihtiyaçları 
gereksizmiş gibi görünür. Ama durum tam tersidir, çünkü 
toplumsal dayanışma ve sosyal yapısı güçlü olan toplumların 
zaten bu tür örgütlere ihtiyaçları azdır. Ama kapitalist 
toplumlarda meslek odası ve sendikal örgütlere, sivil toplum 
örgütlerine ihtiyaç çok daha fazladır.   
 

Peki ya TTB!   
 
Meslek örgütü olarak TTB ve odaların temel işlevi toplumun 

sağlık hakkını ve üyelerinin temel hak ve özgürlüklerini savunmak, 
ayrıca ülkenin siyasi, sosyal ve toplumsal problemlerine, sağlık 
politikalarına müdahil olmak, eleştirmek ve çözüm önerileri 
üretmektir. Üyelerinin ekonomik ve sosyal haklarını korumak ve 
geliştirmek için yapacağı mücadelenin başında  grevli toplu 
sözleşmeli sendikal hakların elde-edilmesi-gelmektedir. 
 

 
 
 
 

 

TTB penceresinden durum farklı değildir. Yıllardır TTB'yi 
siyaset yapmakla suçlayan ve kendisi için örgütünün pasif 
kaldığına inanan bir çok hekim, bugün TTB'yi aktif siyaset –
muhalefet yapamadığı için eleştirmektedir. Oysa son 4- 5 yıldır 
hepimizin bildiği gibi sağlık konusunda yüzlerce kanun, 
yönetmelik, genelge yayımlanmış, toplum sağlığına olduğu kadar 
sağlık çalışanlarına karşı planlı bir saldırı yaşanmıştır. Sağlık 
politikalarındaki tüm olumsuzlukların sorumlusu olarak sağlık 
çalışanları halka hedef gösterilirken, diğer yandan performans, 
geçici görevlendirmeler, aile hekimliği uygulamaları, işyeri 
hekimliği uygulamaları, hekimler ve sağlık çalışanları arasında 
sorunlara ve ayrışmalara neden olmuştur. Bu durum örgütlerin 
reflekslerin-zayıflatmış-ve-gelişmesine-engel-olmuştur. 
 

Süreç içinde TTB ilk saldırıları atlatıp, kısa sürede kendisini 
toparlamış ve bu saldırılara diğer demokratik kitle örgütlerinin de 
desteği alınarak hukuk yanında demokratik sınırlar içinde farklı 
protesto eylemleri ile kamuoyu oluşturmaya  çalışmıştır. Sadece 
savunmada kalınmamış alternatif sağlık politikaları ortaya 
konmuş ve hükümet bu konuda tartışmaya çağrılmıştır. Ancak 
iktidarın verdiği avantajla ve inatla SDP'ı uygulamayı sürdüren 
hükümetle herhangi bir konuda bir noktada buluşmak mümkün 
olmamıştır. Tabii her zaman olduğu gibi bunun sorumlusu-olarak-
TTB-yönetimi-gösterilmiştir. 
 
      Sonuç olarak önümüzde bizi zor günler beklediği gerçeği 
karşısında güçlü  bir örgüte ihtiyacımız olduğu muhakkaktır. 
Birlikte olmak, birbirimizi dinlemek ve anlamaya   çalışmak 
zorundayız. 
 
      Gerek yasal olarak, gerek ekonomik olarak ve gerekse 
tabandan gelen gücüyle pazarlık şansı ve müdahale yetisi olan 
güçlü bir örgüt yaratmak için şüphesiz hepimize çok iş 
düşmektedir. Her hekim elinden geldiğince duyarlılığını ortaya 
koymak zorundadır. Gün, her ne sebeple olursa olsun ayrışma 
günü değil, meslek onurumuzu ve geleceğimizi sisteme kurban 
etmemek için birlikte mücadele günüdür. 
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Sağlıkta Dönüşüm Tıp Eğitimini Nasıl 
Etkiliyor?* 

 

Prof. Dr. Feride AKSU 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  

Halk Sağlığı AD 

 
Giriş 
Tıp eğitimini “teknik” bir konu olarak algılamak ve o 

düzlemde tartışmak sıklıkla yapılan indirgemeci bir yaklaşımdır. 
Tıp eğitimi sağlık politikalarından, sağlık sistemlerinden ayrı 
düşünülmemelidir. Sağlık politikalarındaki değişim sağlık 
hizmetlerini etkilediği kadar, belki biraz gecikmeli de olsa tıp 
eğitimini de etkilemektedir. Çünkü ‘nasıl bir hekim yetiştirilmeli’ 
sorusunun yanıtı, hekimin hangi sağlık sistemi içinde işlev göreceği 
ile yakından ilintilidir. Sağlık hizmetlerinin sunum dinamikleri, tıp 
eğitimine de kaçınılmaz olarak yansıyacaktır. Öte yandan sağlık 
politikalarını da belirleyen ülkelerin üretim ilişkileri ve 
sosyoekonomik yapılarıdır. ‘Nasıl bir sağlık sistemi’ sorusunun 
yanıtı da bir üst düzlemde ekonomik ve sosyal yaşamın nasıl 
örgütlendiğiyle yakından ilişkilidir.   

 
Kapitalizmin 1970’lerde yaşadığı kriz ve daralma, siyasal, 

sosyal ve ekonomik yönden tüm çevre kapitalist ülkelerde olduğu 
gibi Türkiye’de de ciddi sonuçlara yol açmıştır. Dünya Bankası ve 
Uluslararası Para Fonunun dayattıkları yapısal uyum 
programlarının uygulanmaya konması, devleti sosyal 
niteliklerinden ve sorumluluklarından arındırmayı hedeflemiştir. 
Devletin kamusal sorumluluklarından çekilmesi ve özelleştirme 
olarak özetlenebilecek bu durum; tüm kamusal alanda olduğu 
gibi, bir yandan sağlık hizmetlerinin sunumunu ve hekimlik 
ortamını, diğer yandan üniversiteleri derinden etkilemiştir.  

 
Üniversitelerdeki Değişim Süreci 
Dünya merkez ve perifer olarak kutuplaşmakta, merkezdeki 

ülkelerin normları, değerleri, dili, bilimsel girişimleri, bilgi ürünleri 
egemen olmaktadır.  Bu ülkelerde sadece üniversiteler ve 
araştırma kurumları değil, aynı zamanda çok uluslu şirketler de 
güçlüdür. Bilişim teknolojisi firmaları, biyoteknoloji ve ilaç 
firmaları, çok uluslu basımevleri bilgiyi, bilgi tabanlı ürünleri ve 
bilişim teknolojisini ticarileştirmektedir.   

 
Giderek daha yaygın bir biçimde yüksek öğretim özel mülkiyet 

olarak algılanmaktadır.  Devlet giderek yüksek öğretimi finanse 
etmek istememekte, kamu üniversiteleri özelleştirilmekte, bilgi 
ürünleri satılmakta, şirketlerle ortaklıklar kurulmakta, öğrenci 
ödentileri arttırılmaktadır. Yüksek Öğretim Kurumu’nun son 
günlerde gündeme getirdiği biçimiyle yüksek öğretimin paralı 
olması da önce tartışma gündemine sonra yaşamın içine 
yerleştirilmeye çalışılmaktadır.  Hatırda tutulması gereken önemli 
bir nokta Dünya Ticaret Örgütü ve onunla bağlantılı GATS’ın 

(Ticaret ve Hizmetlerle ilgili Genel Anlaşma) bağlayıcı hükümler 
içermekte olduğudur. 

 
Dünya’daki eğilim merkez ülkelerdeki yüksek öğretim 

kurumlarının deniz aşırı ülkelerde şubeler açması, program ihraç 
etmeleri, uzaktan eğitim teknolojisiyle eğitim programları 
düzenlemeleri yönündedir. Bu kapsamda eğitim ürünlerinin 
serbestçe bir ülkeden diğerine ihraç edilmesi, yayın hakkı, patent, 
lisans düzenlemelerinin yapılması söz konusu olacaktır. Tüm bu 
etkinlikler Dünya Ticaret Örgütü’nün garantisi altında 
gerçekleşmektedir. Bu koşullarda üniversitelerin akademik 
özgürlüklerinin nasıl korunacağı, yerel gereksinimlerin müfredat 
programlarında yer almasının, yerel önceliklerin araştırma konusu 
olmasının nasıl sağlanacağı yanıtlanması gereken ciddi sorulardır.  

 
Üniversiteler bir kez Dünya Ticaret Örgütü’nün kontrolüne 

girince, özellikle gelişmekte olan ülkeler bu süreçten olumsuz 
etkilenecekler ve bu ülkelerdeki üniversiteler merkez ülke 
üniversiteleri tarafından deyim yerindeyse yutulacaktır.  

 
Hekimlerin Yetiştirildikleri Akademik Ortam ve Araştırma 

Pratiği  
Yapısal uyum programlarının bir yansıması da üniversitelere 

ayrılan kamusal kaynakların giderek sınırlandırılmasıdır. Tıp 
eğitiminin sürdürüldüğü tıp fakültesi hastaneleri de seksenlerin 
ortalarından başlamak üzere kamu hastanelerinin 
işletmeleştirilmesi sürecinin bir parçası olmuştur.  Giderek 
kısıtlanan kamusal kaynaklar, hastaneleri kendi kaynaklarını 
yaratmaya zorlamış, üniversite hastanelerini kendi yağlarıyla 
kavrulmaya yöneltmiştir.  Döner sermaye gelirleri olmadan bu 
hastaneler çalışamaz duruma getirilmiştir. Türk Tabipleri 
Birliği’nin mezuniyet öncesi tıp eğitimi raporunda birinci önceliğin 
eğitim, ikinci önceliğin araştırma ve üçüncü önceliğin hizmet 
olduğu bildirilmişti (Sayek, İ., Kılıç, B. 1997).  Ancak eğitim 
hastanelerinin döner sermaye gelirlerinin arttırılması, 
araştırmanın da eğitimin de önüne geçerek birinci önceliğe 
yerleşme eğilimindedir. Belki de akademik kurum yöneticileri 
tarafından hiçbir zaman açıkça ifade edilmeyen gizli gündem, 
eğitim hastanelerinin nasıl daha fazla para kazanacaklarıdır. Her 
ne kadar araştırma ve yayın yapma eğitimden sonra ikinci öncelik 
olarak bildirilse de, akademik yükselmenin neredeyse sadece 
yapılan yayınlara indekslendiği bir ortamda, öğrenci eğitiminin 
öncelikli olmayacağını öngörmek zor değildir. Akademik tıbbın 
ekonomik sıkıntıları da eğitimin akademisyenlerin önceliği 
olmaması da yalnızca ülkemize özgü bir sorun değildir. ABD’de ve 
İngiltere’de benzer sorunlar gözlenmekte, çözüm yolları 
araştırılmaktadır (Lawlor; 2002, Morrison, Wood; 2004).  

 
Eğitim hastanelerinde yaşanan soruna benzer bir finans 

sorunu araştırmalarla ilgili olarak yaşanmaktadır. Araştırmalar 
için ayrılan kamusal kaynakların kısıtlanması, araştırmacıları farklı 
mali destek arayışları içine sokmaktadır. Az sayıdaki kamu 
kaynaklarından desteklenen projeler dışında, özellikle klinik 
araştırmalarda en önemli finans kaynağı ilaç endüstrisidir. İlaç 
endüstrisi tarafından desteklenen çalışmalarda bilimsel nesnelliğin 
ne denli korunabileceği ve bu çalışmalardan elde edilen 
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sonuçlardan, kanıta dayalı tıp konusunda çıkarsamalar yapmanın 
ne denli sağlıklı olacağı çok kuşkuludur. Öte yandan ilaç endüstrisi 
ile araştırmacılar arasında mesleki değerler açısından çok 
tartışmalı bir başka ilişki de bilimsel toplantılara katılım 
konusundaki “destek” ilişkisidir. Bu kapsamda mesleki saygınlığı 
ortadan kaldıran çıkar ilişkileri kurulabilmekte ve bu ilişkiler 
kaynak sınırlılığı nedeniyle gerekçelendirilerek 
açıklanabilmektedir. Kısaca mesleki değerler açısından 
öğrencilerin yetiştikleri akademik kurumlarda solunan hava pek 
de iç açıcı değildir. 

 
Tıp Eğitiminde Değişim Tartışmaları 
Tıp eğitiminde değişim on yıllardır tartışılmaktadır. Tıp 

eğitimi ile ilgili tartışmalarda yukarda tanımlanan arka planda 
sözü edilen etmenler doğrudan ya da dolaylı bir biçimde etkili 
olmaktadır. Sağlığın kamu güvencesinde görüldüğü yetmişli 
yıllarda Dünya Sağlık Örgütü’nün politika belirleyicileri de bu 
görüşü paylaşan kişilerdi ve Alma Ata Bildirgesi ve Temel Sağlık 
Hizmetleri kavramının tanımlanması bu döneme rastlamaktadır 
(DSÖ, 1978). Nicelik ve nitelik açısından sağlık insan gücünün, 
ulusal sağlık sisteminin ve toplumun özgün gereksinimlerine ve 
taleplerine yanıt verebilecek biçimde planlanması bu dönemde 
önerilmiştir (Fülöp, 1985). Tıp eğitiminin hekim yetiştirilen 
toplumların gereksinimlerini karşılaması gerekliliği belki de ilk kez 
sistematik bir biçimde dile getirilmiştir.  Dünya Sağlık Örgütü’nün 
bir çalışma grubunun raporunda sağlık hizmetlerine ulaşmada 
eşitsizliklerin olduğu belirtilmiş, sınıf, yaş, etnik kökeni ne olursa 
olsun sağlık hizmetlerinden eşitlikçi bir biçimde yararlanmayı 
sağlayacak girişimlerin hükümetlerce yapılması gerektiği 
vurgulanmıştır (DSÖ Çalışma Grubu, 1987). Dünya Tıp Eğitimi 
Federasyonunun 1988 yılındaki Edinburgh konferansından sonra 
yayınlanan bildirgede, tıp eğitimine ilişkin yapılan çok temel 
saptamalar ve öneriler arasında: “..Eğitimin verildiği alanın 
genişletilmesi ve hastane dışına çıkartılması, müfredatın 
toplumların sağlık önceliklerini yansıtması..”  ifadeleri yer 
almaktadır (WFME, 1988).  

 
Topluma Dayalı-Toplum Odaklı Tıp Eğitimi 
Topluma dayalı-toplum odaklı eğitim kavramlarının bu 

dönemde tanımlanması tesadüf değildir. 1979 yılında Küba, 
Kanada, Meksika, Nijerya, Brezilya, Filipinler, İsrail, Hollanda ve 
ABD’den öncü okulların yer aldığı bir konferansta “Sağlık 
Bilimlerinde Toplum Odaklı Eğitim Veren Okullar Birliği” 
kurulmuştur (Kantrowitz, M., Kaufman, A., Mennin, S., Fülöp, T., 
Guilbert, J.J., 1987). Yola çıkış noktaları; sağlık alanında kabul 
edilemez eşitsizliklerin olduğu ve bu eşitsizliklerin aşılmasında tıp 
fakültelerinin toplumsal sorumluluklarının olması gerektiği, bu 
konuda tıp eğitiminin de bir rolü olabileceği düşüncesidir 
(Kaufman, van Dalen, Majoor, Carrasco; 2004, Richards; 2004). 

 
Birliğin kurulmasının üzerinden geçen çeyrek yüzyılda, toplum 

odaklı eğitim programı geliştirme ve topluma dayalı uygulamalar 
açısından çok sayıda deneyim elde edilmiştir (Schmidt, Magzoub, 
Feletti, Nooman, Vluggen,; 2000, Richards, Sayad; 2001). 
Topluma dayalı eğitim uygulamaları geniş bir yelpazede 
farklılıklar göstermektedir, araştırma ağırlıklı olanların yanı sıra 

uygulama ağırlıklı olan programlar vardır, az sayıda fakülte ise 
topluma dayalı eğitimi, toplumsal kalkınmanın bir bileşeni olarak 
kurgulamıştır (Saçaklıoğlu, Türk; 2001). Toplum odaklı program 
geliştirmede, önceliklerin nasıl belirleneceğine ilişkin yöntem 
tartışmaları yapılmış, geliştirilen yöntemin güvenilirlik, geçerliliği 
irdelenmiştir (Neufeld, Pickering, Simpson, 1997). Geliştirilen 
toplum odaklı eğitim programlarının; içinde bulundukları 
toplumsal koşullarla uyumları, sosyal geçerlilikleri, gereksinimlere 
karşılık gelip gelmedikleri tartışılmıştır (Schmidt, Magzoub, 
Feletti, Nooman, Vluggen; 2000).  

 
Dünya üzerindeki 1642 tıp fakültesinin yaklaşık yüz kadarının 

değişim tartışmalarının öncüsü olan “Sağlık Bilimlerinde Toplum 
Odaklı Eğitim Veren Okullar Birliği”nin üyesi oldukları 
bildirilmektedir (Guilbert; 2001). Bu veriden yola çıkarak tıp 
fakülteleri açısından başat olan yaklaşımın verilen eğitimi 
tartışmamak ve var olan yapıyı korumak yönünde olduğunu 
söylemek gerçekçi bir öngörüdür. Tıp fakültelerinin önemli bir 
kısmı gerek eğitim teknikleri açısından, gerekse eğitimin içeriği ve 
uygulandığı alan yönünden geleneksel yaklaşımlarla hekim 
yetiştirmeye devam etmektedir. Var olan yapıyı korumaya yönelik 
tutuculuk belki de pek çok kurumdan daha belirgin bir biçimde tıp 
fakültelerinde varlığını sürdürmektedir. Tıp eğitimini değiştirmek 
bir mezarlığın yerini değiştirmekten daha zordur ifadesini haklı 
çıkartırcasına, değişime karşı hiç de azımsanmayacak bir direnç 
süregitmektedir. 

 
Sağlıkta “Dönüşüm” Tıp Eğitimini Nasıl Etkilemekte? 
Sağlık hizmetlerinin sunumu giderek daha fazla 

ticarileşmekte ve mesleki uygulamalarda ciddi etik sorunlar 
yaşanmaktadır. Akademik ortamda da, araştırmalarla ve hekimlik 
uygulamalarıyla ilgili ciddi etik sorunlar vardır. Çağlar boyunca 
hekimliğe yüklenen insancıl değerler hızla erozyona uğramaktadır. 
Sağlık hizmetlerinin işleyişine pazar dinamikleri girmiş, ekip ruhu, 
dayanışma, birlikte iş üretme çabaları yerini daha fazla 
performans üzerinden daha fazla para kazanma kaygısına 
bırakmıştır.  

 
Yapısal uyum programları sadece sistematik olarak kamusal 

kurumları tahrip etmekle kalmamaktadır. Bundan öte kendi 
kültürünü, düşünme biçimini ve değer yargılarını sessizce 
dayatmaktadır. Aslında tıp eğitiminde uzun yıllardır varlığını 
sürdüren bir gizli müfredattan söz etmek olanaklıdır. (Morley, 
Lovel; 1990). Bu gizli müfredatın içeriğinde; giderek ticarileşen 
hekimlik mesleğinden yüksek paralar kazanan az sayıdaki hekime 
duyulan hayranlık ve onlara benzeme özlemi vardır. Gizli müfredat 
ilaç firmalarıyla kurulan meslek onurunu zedeleyici ve hekimleri 
küçük düşüren, ama değişen oranlarda çıkar sağlayan ilişkileri 
olağan sayma alışkanlığını, özellikle klinik araştırmaların 
gündeminin firmalarca belirlenmesini kanıksama gibi açıkça ifade 
edilmeyen ama arka planda etkin olan değer yargılarını 
barındırmaktadır. Gizli müfredat her birimize yoksulluğu, sağlıkta 
eşitsizlikleri görmezden gelmeyi, mesleğimizi yüksek teknolojinin 
sağladığı güçle yaratacağımız mucizelere indirgemeyi, 
hastalarımızı müşteri olarak görmeyi, bireysel kurtuluş yolları 
aramayı, dayanışmamayı, örgütlenmemeyi öğretmektedir.  
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Tıp eğitiminde toplum odaklı, topluma dayalı eğitim 
yaklaşımı tartışmaları tıp eğitiminin kendi statükosuna karşın 
sürerken ve değişime yönelik az sayıda kurumda çaba 
harcanırken, sağlıkta dönüşümün birinci basamak ayağı olan Aile 
Hekimliği “pilot” uygulamaları bu çerçevede bir “karşı değişim” 
süreci olarak gündeme gelmiştir. Aile Hekimliği ile ilgili 
tartışmaların başlaması bile, pilot olmayan illerde hekimlik 
ortamını ve dinamiklerini olumsuz yönde etkilemektedir. Pilot adı 
verilen uygulamalar bir yandan ülkemizdeki kamusal birinci 
basamak sağlık hizmetlerini hem kavramsal olarak hem de 
uygulamada yıkıma uğratmaktadır. Öte yandan kamusal birinci 
basamak kavramını eradike etmeye çalışarak, üniversitelere de 
“sistem artık tümüyle özelleştirilmiştir, siz de buna uygun insan 
yetiştirin” demeye hazırlanmaktadır.  

 
Hekim kitlesinin büyük çoğunluğu gibi, tıp fakültesi 

eğiticilerinin ve öğrencilerinin önemli bir bölümü de genelde 
ülkede olup bitenlerden, özelde sağlık hizmetlerinde “dönüşüm” 
adı altında gerçekleştirilen tahribattan haberdar değildirler. 
Hekimler sınıfsal konumları gereği, sermaye sınıfına katılma 
umuduyla, proleterleşme korkusunu bir arada yaşamaları 
nedeniyle tutucudurlar (Üçkuyu, 2004). Hem hekimlerin hem de 
öğrencilerin önemli bir bölümü son 25 yılın ekonomik ve sosyal 
politikalarının bir sonucu olarak örgütlü değildirler.  

 
Sınıfsal açıdan işçi sınıfı ile burjuvazi arasında yer alan 

hekimlerin, eskiye göre sınıfsal konumlarında aşağıya doğru bir 
kaymadan ya da bir başka deyimle proleterleşmeden söz 
edilmektedir (Belek; 2003, Üçkuyu; 2004). Özellikle yalnızca 
kamuda ya da yalnızca özel sektörde çalışan hekimlerin, 
proleterleşmenin bütün sosyoekonomik olumsuzluklarını 
üzerlerinde hissedecekleri belirtilmektedir (Belek; 2003). Hekimler 
zaman içinde statü, gelir, prestij ve saygınlık kaybına uğradıklarını 
fark etmekle birlikte örgütlü, kolektif bir çözüm arayışı içine 
girmemekte, bireysel çıkış yolları aramaktadırlar. 

 
Aile hekimliği pilot uygulamaları tam da bu bireysel çıkış 

arayışlarını destekler biçimde aile hekimi olmayı seçen ve 
seçmeyen hekimleri ücret yönünden ayırmakta, seçenlere 
cumhuriyet tarihinde örneği olmayan bir biçimde ve kamu 
maliyesinin işleyişine aykırı olarak elden cari harcamalar için 
kaynak aktarmaktadır. Kısa vadeli finansal çıkarlar, uzun vadeli 
özlük haklarının önüne geçmiştir. Günü kurtarmak pahasına 
bireysel ve kolektif gelecek feda edilmektedir. Pratisyen hekimliğin 
meslek alanı ve ilişkileri belki de hiç bu denli hızla değer 
erozyonuna uğramamıştır. Sağlık Ocaklarındaki dayanışmaya ve 
eşitliğe dayanan mesleki ilişkiler, hızla rekabete ve çıkar 
çatışmasına dayanan ilişkilere dönüşmektedir.   

 
Pilot il kapsamındaki Düzce, Eskişehir, Denizli, Edirne, 

Samsun, İzmir gibi illerde Sağlık Ocaklarının kapatılması nedeniyle 
Halk Sağlığı Anabilim Dalları tarafından yürütülmekte olan “kırsal 
hekimlik” stajı uygulama alanını tümüyle yitirmiştir. Yitirilmesi 
hedeflenen sadece uygulama alanı değildir. Esas olarak kamusal 
birinci basamak sağlık hizmetlerinin bütünlükçü, kapsayıcı, eşitlikçi 
ve ekip temellerine dayanan felsefi arka planı ortadan kaldırılmak 

istenmektedir. O nedenle tartışmanın uygulama alanımız elden 
gitti paniğiyle ve gündelik sorunu çözebilmek kaygısıyla 
sürdürülmesi; acaba öğrencilerimizi Aile Sağlığı Merkezlerine mi, 
Toplum Sağlığı Merkezlerine mi gönderelim düzeyinde 
yürütülmesi endişe vericidir.  

 
Ülkede yaratılmış olan bu iki başlı birinci basamak yaklaşımı; 

tıp öğrencilerinde de, eğiticilerinde de bir düşünsel yarılmaya 
neden olmaktadır. Sağlık hizmetlerinin sunumunda ilkesel olarak 
taban tabana zıt iki yaklaşımı da kavramsal olarak kapsayacak bir 
eğitim verilmesi akla yatkın bir beklenti değildir. Tıp eğitimini 
“teknik” bir mesele, kendisini de “teknisyen” olarak tanımlayanlar 
için olay basittir. Sistem ne ise o öğretilecektir. Ancak teknisyen 
olmayan tıp fakültesi eğiticisinin hissetmesi gereken sorumluluk 
ise kamusal sağlık hizmetlerinin korunması için her alanda 
mücadele edilmesi gerekliliğidir. Asıl şimdi tıp fakültesi 
eğiticilerine çok önemli bir iş düşmektedir. Mesleğimizin her 
alanına işleyen ticarileşmeyi ve bunun dayattığı mantığı, bu 
mantığın sağlık alanında yarattığı tahribatı, değer erozyonunu 
öğrencilerimize anlatmaktır. Yapısal uyum programlarının, 
ticarileşmenin, teminat paketlerinin, katkı paylarının anlamlarını 
deşifre etmek ve öğretmektir. Tıp fakültelerine düşen; sağlık 
alanındaki eşitsizliklerin nedenlerini ve kabul edilemezliğini, 
sağlığın neden hak olduğunu, neden kamu güvencesinde verilmesi 
gerektiğini sistematik, nesnel ve kanıta dayalı bir biçimde 
öğretmektir.  

  
Bu tahribata karşı, genel vergilerden finanse edilen, kamu 

güvencesinde, kamu tarafından sunulan eşitlikçi ve bütünlükçü bir 
sağlık hakkını savunarak, sömürünün olmadığı, eşitlikçi bir toplum 
için mücadele ederek “alternatif bir rol modeli” olmaktır.  

 
* Toplum ve Hekim Dergisinin Temmuz-Ağustos 2005, Cilt 20, 

Sayı 4’ te yayınlanmış olanPazar Dinamikleri Tıp Eğitimini ve 
Hekimleri Nasıl Etkiliyor? "Gizli Müfredat" adlı yazımın Toplum ve 
Hekim Dergisi’nin izniyle Eskişehir Tabip Odası Bülteni için 
güncellenerek düzenlenmiş halidir.  
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Zamanının geldiğine inanılmasından mıdır, toplumsal 

muhalefetin ve üniversiteyi oluşturan kesimlerin örgütlülük 
düzeyinin ve hak arayışlarının zayıflamasından mıdır, yoksa 
yıllardan beri sürdürülen neoliberal ideolojik saldırıların artık 
giderek kanıksanmasından mıdır bilinmez, ülkemizdeki 
üniversitelerin geleceğine yönelik söylemlerde örtük ifadelerden 
vazgeçildiği, kartların açıldığı bir döneme girdiğimiz anlaşılıyor. 
Çoğumuzun sevdiği futbol diliyle konuşacak olursak, risk almayıp 
topu taca atmak yerine, oyunda tutup daha fazla sahip olma 
stratejisine geçiliyor. Oyundaki üstünlüğün rakibe kabul ettirilip 
skora yansıması için böylesi bir değişiklik zorunluydu ve bunun 
için gerekli altyapı çalışmaları tamamlanmış, seyirci desteği 
sağlanmış, saha ve zemin koşulları uygun hale getirilmiş ve 
beklenen-transferler-yapılmıştı... Daha fazla metafor çabasına 
gerek yok aslında. Çünkü yeni YÖK Başkanımızın niyeti ve üslubu 
kafa karışıklıklarına yol açmayacak kadar açık: Üniversitelerimizi 
ve çalışanlarını uluslararası sermayenin ve piyasa ekonomisinin 
kurallarına uygun hale getirecek düzenlemeleri ileriye taşımak, 
girişimci üniversite anlayışını topluma benimsetmek, daha önce 
hazırlanmış olan YÖK Stratejik Raporu'nun uygulama alanını 
genişletmek ve bütün bunları yaparken de mevcut iktidarın 
yıllardan beri topluma kanıksattığı "bir adım ileri iki adım geri" 
yöntemini kullanarak toplumun geniş kesimlerinden 
yükselebilecek tepkilerin boyutunu sınamak ve bu doğrultuda 
geleceğe yönelik havuç-sopa politikalarını hazırlamak.  
Daha fazla ileriye gitmeden asıl ben sizlerin tepkilerini merak 
ediyor ve soruyorum: YÖK'ü kurdunuz, çıbanbaşı olan öğretim 
üyelerini bir gecede üniversiteden attınız, öğrencileri soruşturma 
komisyonları kurarak üniversiteden uzaklaştırdınız, üniversiteye 
girişte harç aldınız, sonra her geçen gün bu harçları yükselttiniz, 
eğitimin parasız bir hak olduğunu söyleyen anayasa maddesini 
hiçe saydınız, özel üniversiteler kurdunuz, bu üniversitelere devlet 
kaynaklarını aktardınız, devlet üniversitesine aktarılan kaynakları 
azalttınız, reel ücretleri ve kamu çalışanlarının maaşlarını 
düşürdünüz, üniversite çalışanlarının özlük haklarını budadınız, 
araştırma konularını sınırlandırdınız, beğenmediğiniz alanlarda 
çalışanların yükselmesini engellediniz, sosyal güvenlik yasa 
tasarısını çıkardınız, asistanı araştırma görevlisine çevirdiniz, iş 
güvencesini elinden alıp gelecek kaygısıyla bunalttınız, 
üniversitede çalışmayı çekici ve prestijli olmaktan çıkardınız, 
mevcut sisteme bağlı, sorgulamayan, ülke gerçeklerinden ve 

insanından kopuk öğretim üyelerinin yetiştirilmesini sağladınız, 
üniversiteyi şirkete, öğrenciyi müşteriye, üniversite yöneticilerini 
holding patronlarına, öğretim üyesini girişimciye ve proje 
yürütücüsüne, asistanı amele pazarındaki emekçiye dönüştürmüş 
olmanıza rağmen, neden bütün-bunlar-hâlâ-yetmiyor? 

 
          Her türlü olumsuzluğa rağmen, devlet üniversitelerinin 
varlığını sürdürmesi mi rahatsız edici olan? Yoksa yabancı 
sermaye yatırımlarının yüksek öğretim alanında yeterince yer 
almaması mı? Yoksulların kolayca üniversite eğitimi alabildiğini 
mi düşünüyorsunuz? Burslu öğrenci konumuna yıllar önce gelmiş 
olan araştırma görevlilerinin devlet tarafından "geçici" bir süre ve 
sefalet düzeyinde de olsa maaşa bağlanmış olması mı sizi 
huzursuz ediyor? Emeğiyle geçinip yaşam mücadelesi verenlerin 
mi devlete yük olduğunu düşünüyorsunuz? Ulusal ve uluslararası 
sermayenin ülkemizdeki eğitim sektöründen yeterince 
nemalanmadığını mı iddia ediyorsunuz?  

Vahşi kapitalizm 

Anlaşılan odur ki, son çeyrek yüzyılda refah devleti anlayışını 
paramparça eden, kâr elde etme hırsında sınır tanımayan, maddi 
kazançlar uğruna insani değerleri çöpe atan, bu uğurda kitlesel 
ölümleri gerçekleştirmekten bile çekinmeyen vahşi kapitalizm 
anlayışı, artık bütün çıplaklığıyla üniversite yaşantımızı da esir 
almak üzeredir. Araştırma görevlilerine maaş yerine burs 
verilmesi, devlet üniversitelerinin paralı olması, üniversitelerdeki 
kapasite açığını yeni vakıf üniversiteleri kurarak hızla kapatma 
çabası, bu çabanın yetersiz kaldığı durumlarda yabancı 
sermayedarların ülke arazisini ve binalarını da kullanarak 
üniversite açma girişimlerine olumlu yaklaşma eğilimi, paralı hale 
getirilen üniversite eğitimine ancak zengin ailelerin çocuklarının 
alınması gibi talepler bu doğrultuda atılmak istenen son 
adımlardır. Yapılması gerekenler ise belli: Sosyal güvenlik 
sistemini yok edip gelecek nesillerin temel haklarına yönelik 
güvencesiz bir yaşam sunan, emeği sadece maliyet unsuru olarak 
gören, sermayeye daha fazla kazanç sağlamaktan başka bir 
amacı olmayan sosyal güvenlik yasa tasarısına, bu tasarıdan 
olumsuz olarak etkilenecek tüm çalışan sınıfların nasıl tepki 
vermesi gerekiyorsa, üniversitelere yönelik yeni düzenleme 
arayışlarına da benzer bir tepki gösterilmesi gerekiyor. Tepkinin 
boyutları ve kapsayıcılığının düzeyini bilemem ama başlangıç 
noktasını önerebilirim: Sosyal güvenliğime de, üniversiteme de, 
asistanıma da DO-KUN-MA!  

 
 
 
*Yazarın izni ile Radikal Gazetesi’nin 13.01.2008 tarihli 

ekinden alınmıştır. 
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Sağlıkta Dönüşümün Birinci Basamak 
Sağlık Hizmetlerine Etkisi 

 

Doç.Dr.Muzaffer ESKİOCAK 
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Halk Sağlığı Anabilim Dalı  

 
Yazının amacı 
Sağlıkta dönüşüm programının birinci basamak sağlık 

hizmetlerine (BBSH) olası etkilerine yönelik olarak bir çerçeve 
sunmak, var olan bulguları paylaşmak, araştırma gereksinimine 
ilişkin önerilerde bulunmak. 

 
Yöntem 
Sağlıkta dönüşüm programının (SDP) birinci basamağa ilişkin 

mevzuat düzenlemelerinden çözümleme, bu konuyla ilgili 
yapılmış araştırmalar, SDP uygulaması kapsamındaki pilot illerin 
verileri, Sağlık Bakanlığı–Eskişehir Sağlık Müdürlüğü’nün 
Eskişehir Tabip Odası’nın açtığı davaya ilişkin savunma metni, 
Edirne Aile Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu ile görüşme  

 
Mevzuattan çözümleme 

 
BBSH hizmet sunumuna müdahale neleri getiriyor? 
 
Gereksinime göre sağlık hizmeti hakkı yerine; belirlenmiş 

sağlık hizmetleri “Temel Teminat Paketi” ile sınırlı sağlık 
hizmetleri, güvence altına alınıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu ve 
Genel Sağlık Sigortası Yasası yürürlük kazanınca bu dönüşümün 
gerçekleşmesi beklenmektedir.  

 
Ekip çalışması yerine:  Aile doktoru + bir ebe, hemşire ya da 

sağlık memuru (aile sağlığı elemanı) ile temel olarak 
başvuranlara sağlık hizmeti (Mobil hizmet:  Gezici sağlık hizmeti 
veren aile hekimlerinin, bölgelerindeki dağınık yerleşim 
birimlerine belirli bir plan dâhilinde periyodik olarak ulaşmaları 
ve bu şekilde hizmet vermeleri esastır. Bunu sağlamak için aile 
hekimi, coğrafi durum, iklim koşulları, ulaşım şartları ve kendisine 
bağlı olan yerleşim birimlerinin sayısını dikkate alarak hizmeti 
aksatmayacak şekilde ziyaret yapar ve programının köy/mahalle 
muhtarlar vasıtasıyla en geç bir önceki haftanın son iş günü saat 
12.00’ye kadar duyurulmasını sağlar. Bu ziyaretlerin aile sağlığı 
elemanının görev yetki ve sorumlulukları çerçevesinde, aile 
hekimince uygun görülen kısmı, aile sağlığı elemanınca da 
yapılabilir. Resmi Gazete Yayın Tarihi: 6 Temmuz 2005 – Sayı : 
25867 Sağlık Bakanlığından: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması 
Hakkında Yönetmelik )  

 
Edirne’de gezici hizmet kapsamına alınacak bölgelerin 

belirlenmesinin 8 km’den uzak ve nüfusu 100 kişi olan yerler ve 

aile hekimliği uygulaması öncesinde sağlık ocağı bulunan yerler, 
nüfusuna ve mesafesine bakılmaksızın mobil hizmet kapsamına 
alınmıştır (edirnesm 2007rapor.ppt). Kasım ayı performans 
bildirimine göre 393 966 olan il nüfusundan 81 822’si mobil 
hizmet almıştır. 

 
Gezici hizmetlerde (benzin, araç, zaman ayırma, gezi 

yapılacak yer, vb) müdürlükten destek alınıp alınmadığı 
konusunda, gezici hizmetler ile ilgili hiçbir destek alınmadığı 
belirtildi (Düzce Modeli, Birinci Yıl Değerlendirmesi, PHD, 2006) . 

• “Mobil hizmette nüfusa göre para veriliyor. 1500 kişi için 
haftada 4 saat, 1500 üstü için haftada 8 saat gezi yapılacak, 
buna göre ücret ödeniyor.” Kaynaşlı 

• “Mobil hizmet için haftada 8 saat köyde geçiriyorum. İşin 
erken bitse de orada bulunmak zorundasın idari baskı görüyoruz. 
Mobil hizmete çıkmazsan 2 ay içinde saati telafi etmek 
zorundasın, etmezsen maaşından keserim ve sözleşmeni fesih 
ederim diyorlar." Yığılca 

• “Mobile çıkıyorum. Mobil çok önemli. Muhtarlar falan. 
Gidiyorum, ziyaret ediyorum. İlaç   yazıyorum. Anlarsın ya…” 
Düzce Merkez 

•  “Gezici hizmet o kadar saçma ki, bir köye gidiyorsun iki 
saatte hastalar bitiyor. Ama müdürlük zorunlu dedi diye sekiz 
saati doldurana kadar kahvede oturuyorsun” Yığılca 

• “Bence gezici hizmet kalkmalı. Beş köyü olan doktor bir 
köye gidiyor, bütün gün orada. Onun diğer dört köyünün 
hastaları hep burada ve ben bakmak zorunda kalıyorum.” Çilimli 

 
1 Pratisyen Hekim Kongresi 2007, Sağlıkta Dönüşümün 1. 

Basamak Sağlık Hizmetlerine Etkisi Paneli sunu notlarıdır. 
 
Sağlık ocağı yerine, aile hekimliği muayene odaları, nüfus ve 

bölge yerine kayıtlı kişiler ikame ediliyor, sağlığa holistik bakış 
yerine, bireye yönelik hastalık-tedavi/ koruma aile hekimine, 
topluma yönelik koruma toplum sağlığı merkezine veriliyor.   

 
Hastanelere müdahale: Kamu Hastane Birlikleri adı altında 

yataklı tedavi hizmetleri işletmeleştiriliyor. Birliğin Yönetim 
Kurulunun görevleri aşağıdaki gibi tanımlanıyor: Birliğin her türlü 
araç, gereç, malzeme, taşınırları ile tapuda birlik adına kayıtlı 
taşınmazları üzerindeki yapı ve tesisler ile birlikte satmak, 
kiralamak, kiraya vermek, devir ve takas işlemleri yürütmek; 
hazineye ait ve birliğe tahsisli taşınmazları üzerindeki yapı ve 
tesisler ile birlikte tahsis amacı doğrultusunda kiraya vermek, 
işletmek, işlettirmek 

 
Sağlık hizmetlerinin finansmanına müdahale: Sosyal 

Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Yasası ile yapıldı. Genel Sağlık 
Sigortası Genel Müdürlüğü’nün görevleri arasında temel teminat 
paketinin içeriğini belirleme de var: 

 
b) Genel sağlık sigortalıları ile hak sahiplerinin 

hastalıklardan korunması amacıyla ilgili kamu idareleriyle kişisel 
koruyucu sağlık hizmetleri politikalarının tespitine ve etkin bir 
şekilde uygulanmasına katkı sağlamak 

 



20 
 

Araştırmalar-Yazışmalar 
SB-Eskişehir SM Savunmasından; 
“Koruyucu sağlık hizmetlerinin ihmal edileceği iddia 

edilmekte ise de,…Klasik sağlık ocağı sisteminde, gebe kadın 
kendisi herhangi bir sağlık kuruluşuna başvurmadığı sürece takibi 
yapılmamakta, çocuk doğduktan sonra dahi bazı aşıları bir sağlık 
ocağında, bazıları bir başka sağlık kuruluşunda, bazıları ise çeşitli 
sebeplerle (ailenin bulunmaması, o bölgede sağlık personeli 
bulundurulmaması v.b.) aşısız kalmaktadır.”  

 
“AH uygulamasının il genelinde başlamasıyla birlikte 

BBSH’nin sunumunda nitelik ve nicelik yönünden büyük artış 
sağlanmıştır.-Hasta-memnuniyeti- çalışmalarında -AH   uygu- 

laması vatandaşlar tarafından % 85’lere varan bir 
memnuniyet oranı ile karşılanmaktadır. Birinci basamakta 
poliklinik sayıları ve 2005’e göre toplam poliklinik içindeki payı 
artmıştır.”  

 
Poliklinik sayılarındaki artış ve hasta memnuniyetine ilişkin 

rakamlarla aile hekimliği uygulamasının kamu yararına 

olduğuna yönelik kanıtlar sunulmaktadır. Ne var ki, toplum 
sağlığına yönelik hizmetlerin sonuç göstergeleri arasında bu iki 
ölçüt yer almamaktadır. 

 
 Aşağıda Denizli ilinde Sağlık Ocaklarındaki poliklinik odası 

sayısı ve buna koşut olarak birinci basamak poliklinik sayısı 
görülmektedir. Bakanlığın savının gerçekleştiği ancak bunun 
toplumun sağlık düzeyine katkı yönünden Dünya Sağlık Örgütü, 
UNICEF kaynaklarınca izlenmediği dikkatten kaçmamalıdır. 

 
DSÖ sağlıkta dönüşüm süreçlerinde bağışıklama 

hizmetlerinin çöküntüye uğraması saptaması üzerinden hizmet 
yöneticilerine uyarılarda bulunur. 

 
Bildirilen aşı oranlarına bakılırsa Eylül  2005’da aile hekimliği 

uygulamasına geçiş Düzce’yi olumlu (!) etkilemiş görünüyor. 
Yüzde yüzü aşan aşılama oranları GBP hizmetlerini 
değerlendirenleri hemen daima kaygılandırır. 

 
Aynı biçimde Aralık 2006’da aile hekimliği uygulamasına 

geçiş Denizli’yi de hiç etkilememiş görünüyor. 
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Haemophilus influenzae tip b aşısı 2, 3 ve 4 aylık çocuklara ardarda 3 doz biçiminde DBT ve OPV aşıları ile aynı aşılama seansları
yapılması öngörülen bir aşı iken, Ocak-Ağustos 2007 dönemi içinde bildirimin yalnızca HIB 1 dozu için yapılmış olması yazımhatası değilse 
izahı güç bir durum var demektir. Form 013’ün karşılaştırılan her iki dönemde de Sağlık Ocaklarının ve 2007 için de Aile hekimlerin kayıtlı 
bebek ve çocuklarının aşılarına ek- özel hekimlerin yaptığı+ eczanelerin sattığı?- aşıları içerip içermediği ayrı bir sorudur. Gebe, bebek ve 
çocuk izlemlerinin azaldığı bir dönemde aşılama oranlarının artması da yanıt aranması gereken başka bir sorudur. 

 

 
 

 
 
 

DENİZLİ İLİ AŞILAMA ÇALIŞMALARI 

 
AŞI 

OCAK-AĞUSTOS 2006 OCAK-AĞUSTOS 2007 

HEDEF UYGULANAN AŞI ORAN  (%) HEDEF UYGULANAN AŞI ORAN  (%) 

DBT 1 10200 8628 84,59 10200 8850 86,76 

DBT 2 10200 8339 81,75 10200 8810 86,37 

DBT 3 10200 8334 81,71 10200 8844 86,71 

DBT R 10200 7973 78,17 10200 8066 79,08 

OPV 1 10200 8628 84,59 10200 8850 86,76 

OPV 2 10200 8339 81,75 10200 8810 86,37 

OPV 3 10200 8335 81,72 10200 8844 86,71 

OPV R 10200 7973 78,17 10200 8065 79,07 

HİB 1 10200 0 0,00 10200 8857 86,83 

KKK 10200 4583 44,93 10200 9026 88,49 

BCG 10200 8695 85,25 10200 8678 85,08 

HEP.B1 10200 9007 88,30 10200 9181 90,01 

HEP.B2 10200 8563 83,95 10200 9365 91,81 

HEP.B3 10200 8865 86,91 10200 10743 105,32 

Td 1 10200 5347 52,42 10200 4828 47,33 

Td 2 + 10200 6995 68,58 10200 6754 66,22 

 Hib Aşısı Ocak 2007 de uygulanmaya başlanmıştır. 

 KKK (Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak) aşısı Temmuz 2006 tarihinden itibaren 12 ayını dolduran                   çocuklara uygulanmaya başlanmıştır. 

 Hepatit B aşılama takvimi değiştiği için Hepatit B 3 aşılama oranı yüksek çıkmaktadır. 

 
DENİZLİ İLİ ÖZELLİKLİ GRUPLAR ORTALAMA İZLEM BİLGİLERİ 

 

YILLAR   
                                                

2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 

AYLAR GEBE GEBE LOHUSA LOHUSA BEBEK BEBEK ÇOCUK ÇOCUK 

OCAK 7,49 4,79 2,88 2,50 0,75 0,74 0,14 0,12 

ŞUBAT 6,4 5,85 3,02 2,67 0,72 0,68 0,14 0,12 

MART 6,81 5,91 2,94 2,59 0,87 0,72 0,16 0,12 

NİSAN 7,8 6,57 2,97 2,69 0,81 0,73 0,16 0,12 

MAYIS 7,19 5,79 2,97 2,74 0,87 0,77 0,16 0,12 

HAZİRAN 7,49 6,06 2,93 2,53 0,84 0,70 0,17 0,11 

TEMMUZ 8,03 6,07 2,78 2,65 0,81 0,76 0,14 0,11 

AĞUSTOS 7,28 6,33 2,89 2,57 0,84 0,76 0,14 0,1 

OCAK-AĞUSTOS 
TOPLAMI 

7,27 5,87 2,92 2,62 6,5 5,85 1,22 0,9 
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Edirne’de aile hekimlerinin performansını değerlendiren kriterleri gösterir verilerin web görüntüsü: Performans istenenin altında ise 
maaşta kesinti ile cezalandırılır. “ Sağlık Müdürlüğü bizdeki verilere göre performansınız böyle görünüyor, kontrol edin, yanlışlık varsa 
düzeltim için başvuruda bulunun” diyor (yazılı- Edirne Aile Hekimleri Derneği ile görüşme).  

 
 

 
 
 

Edirne ili öncelikli gruplar ve izlem sayıları. (http://www.edirnesm.gov.tr/default.asp?x=22, değişik sayfalarda ilan edilen, 
düzeltilmemiş performans bildirimleri)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Aylar içinde bebek sayısının dağılımı dikkat çekicidir. Aile 

hekimliği öncesi Edirne’de bebek sayısı: Haziran AHBS: verilerine 
göre 4059, Bulaşıcı  hastalıklar şubesi bildirimine göre ise 4873’ür. 

 
Bulaşıcı hastalıklar şubesine bildirilen rakam yıllardır sağlık 

bakanlığı illere hedef nüfus gönderir.  DİE’dan sağlanan bu 
rakamların genellikle doğrudur.   

 

Aralık 2006’da yaptığımız toplum tabanlı, tüm ili temsil edici 
araştırmada ulaştığımız aşılama oranlarıyla, 4873 hedef nüfusu 
üzerinden hesaplamanın doğru olduğunu gördük. 

Hekimlerin kayıtlı kişileri üzerinden bildirimlerin doğruluğunun 
% 19-93 arasında değiştiğini yazıyor (Clin North Am. 2000 
Bağışıklama özel sayı).  

 
Bizdeki, performans düşüklüğü üzerinden, maaş kesintisi ile 

cezalandırmanın bireysel bildirimleri nasıl etkilediği-incelemeye-
değer-olmalı.

 
 

  
Temmuz 

 
Ağustos 

 
Eylül 

 
Ekim 

 
Kasım 

 

 
Kayıtlı kişi sayısı 

 
383 054 

 
385 030 

 
387 342 

 
391 334 

 
393 336 

 

 
Gebe sayısı 
 

 
1682 

 
1636 

 
1640 

 
1615 

 
1648 

 
İzlenmesi gereken gebe sayısı 
 

 
1015 

 
979 

 
882 

 
905 

 
835 

 
İzlenen gebe sayısı 
 

 
798 

 
901 

 
800 

 
880 

 
810 

 
Bebek sayısı 
 

 
3701 

 
3605 

 
3618 

 
3744 

 
3823 

 
İzlenmesi gereken bebek sayısı 
 

 
2252 

 
2278 

 
2204 

 
2367 

 
2306 

 
İzlenen bebek sayısı 
 

 
2154 

 
1917 

 
2105 

 
2312 

 
2300 



23 
 

Bağışıklama Çalışmaları 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bağışıklama çalışmalarında performans değerlendirmesi: 
 
AHBS kayıtlı bebeğin ilk ayında Hep B aşısını yaptırmasını 

gerekli görüyor.. Ancak Sağlık Bakanlığı aşılama programına 
göre bu aşı, hastanelerde yapılmaktadır. Aile hekimleri bu aşıyı 
yaptıklarını bildirmek durumunda bırakıldılar ki, bu da ciddi bir 
sorundur.  
 

İlk ay içinde ne zaman yapılırsa yapılsın ödev yerine 
getirilmiş sayıyor. Oysa SB aşı  takvimi taşıyıcı anneden doğan 
bebek için ilk 12 saat, diğer bebekler için ise 72 saat içinde aşı 
yapılmalı der. Yine AHBS, kayıtlı bebeğin 3., 4. ve 5. aylarında 
DBT, HİB, OPV yapılmasını gerekli görür. Ancak aradaki sürenin 
bir aydan (SB isteği) ya da 28 günden az oluşu/ GEÇERSİZ AŞI/ 

sorun olarak algılanmaz (Edirne Aile Hekimleri Derneği ile 
görüşme). 

 
Yeterli performans için yapılması gereken aşı sayısının HIB, 

HEP, DBT için 1., 2. ve 3. dozun toplamı olarak belirlenmiş olması 
ciddi bir sorun. Birinci dozlar ile 3. dozların hizmeti 
değerlendirme açısından farklı anlamlarının olduğunu 
anımsatmak istiyorum. Hedef nüfus ile ilgili farlık da ayrı bir 
sorun olarak algılanmalı. 

 
Sonuç 
 
Aile Hekimliği uygulaması süreç ve sonuçlarına yönelik bilgi 

üretimi, veri paylaşımı ve yoğun bir bilgi paylaşımına gereksinim 
vardır.

 
 

 
 

Fotoğraf: Dr. Tansu Sakarya 

 Temmuz Ağustos Eylül 

HIB Gereken  950 967 986 

HIB Yapılan 910 918 944 

HEP Gereken 968 994 936 

HEP Yapılan 873 941 898 

DBT Gereken 950 967 986 

DBT Yapılan 910 917 945 

BCG Gereken 315 324 354 

BCG Yapılan 306 302 335 

KKK Gereken 364 429 381 

KKK Yapılan 255 358 334 

KKK O (%) 70 83 87 



24 
 

Toplum Sağlığı Merkezleri 

 

Dr. Birtürk ÖZKAVAK  
TTB Pratisyen Hekimlik Kolu YK Üyesi 

SES Eskişehir Şubesi YK Üyesi                                                                                                                              

 
Toplum sağlığı merkezleri (TSM)  tıpkı aile sağlığı merkezleri 

(ASM)  gibi aile hekimliği sisteminin önemli bir ayağıdır. Sistemin 
kör topalda olsa ayakta durmasında, çelişkilerin sıkıntıların 
nötralize edilmesinde çok önemli işlevlerinin olduğu gittikçe daha 
iyi anlaşılmaktadır. 

 
TSM’lerinin yönetmeliklerini, yasal düzenlemelerini uzun uzun 

anlatmak bu yazının amaçlarından biri değildir. Kuşkusuz 
bilinmelidirler ve ciddi katkıları olur. Ama bunları her yerde bulup 
değerlendirme şansımız olduğu gibi yazıda asıl amaçlanan pilot 
uygulamanın olduğu yerlerdeki TSM’lerin gündelik işlerdeki yerini, 
sisteme olan katkılarını, çelişkilerini incelemek ve bütün bu 
değerlendirmelerin sonucunda da sistemi deşifre etmek, 
‘anlamaya çalışmak’ adına ’mütevazi’ ve ’kısa’ bir ’çalışma’ 
yapmaktır. 

 
       TSM’ler, resmi söylemde toplum sağlığının koruyucu 
merkezleri olarak planlanmış, bu amaçla çalışan yerler olarak 
sunulmuş ve sunulmaktadır. Güya personel cetvelleri hazırlanmış, 
görev alanları, görev yerleri belirlenmiş, belli bir nüfusa göre 
ayarlamalar yapılmış yerlerdir. Bunların hangi bilimsel kriterlere 
göre hazırlandığı bir yana yazılanların hiçbirine de uyulmamıştır. 
Asıl amacı gizlemenin yanında, işin reklam kısmıdır anlatılanlar. 

 
     TSM'lere çalışanlar açısından bakıldığında gerçek bir toplama 
depo merkezi olarak işlev görmektedir. Eski sağlık ocakları 
personelinin, aile hekimlerinin yanına gidenler dışında kalan 
onlarcasının nerdeyse istiflendiği, hekim sayılarının sürekli 
değiştiği ve hiçbir zaman o yönetmelikteki verilere yetişmediği bir 
duruma gelmiştir. Çalışanlar; ebe, hemşire, çevre sağlığı 
teknisyeni, hizmetli, şoför, laboratuar teknisyeni, sağlık memuru 
gibi bütün farklılıklarını, becerilerini, eğitimlerini, diplomalarını bir 
kenara koyup kimi zaman sekretere, kimi zaman denetleyiciye, 
kimi zaman hepsi beraber eğitimciye dönüşmüştür. Yıllardır belli 
bir alanda görev yapan, eğitim gören tüm TSM personeli yeniden 
iş yaşamına başlıyor gibi olmuşlardır. Hepsi sağlık memuru gibi 
aylık çalışmaları yapmak, tıbbi sekreter gibi resmi yazı yazmak, 
bilgisayarı çok iyi kullanmak, hepsi ebe olmak, hemşire olmak, 
hepsi aşı yapmak, eğitim yapmak mahalle çalışmasına, okul 
taramasına, eczane denetimine vs vs çıkmak durumunda 
bulmuşlardır kendilerini. Belirsiz bir iş yükü, belirsiz bir iş tanımı 
içinde kimliksiz bırakılmışlardır. Sözleşme imzalamamanın bedeli, 
mesleki kimliklerini kaybetmek, daha çok çalışmak, her an 

bilinmeyen bir yerlere gönderilme korkusu taşımak ve daha düşük 
ücretle çalışmaya zorlanmak olmuştur. 

   
Her çalışma aile hekimliği sisteminin gereklerine göredir. 

Başlarda bütün mesai tamamen aile hekimlerinin lojistik 
desteğine ayrılmaktadır. Bütün özelleştirmelerin ortak mantığı 
olduğu üzere kamunun yani bizde sağlık ocaklarının sahip olduğu 
her türlü demirbaşın en kaliteli ve işe yararlı olanları önce aile 
hekimlerine kalanlarda sırası ile TSM’lere pay edilmektedir. Sırada 
boş kalan ASM kadrolarına personel yerleştirme, sözleşmeye 
teşvik etme (zorlama) işleri vardır. Eskişehir’e özel dahiyane bir 
buluşla bir kısım personelin irtibat elemanı adıyla ASM’lerde 
bırakılması ile hem geçiş sürecinde tepkilerin azaltılması hem de 
aile hekimlerinin ikincil desteği olarak kullanılması sağlanmıştır. 
Gözlerden kaçmayacak önemli bir hiledir bu aslında ve sistemin 
çöküşünü geciktirmek için hala da devam ettirilmektedir. Oysa aile 
hekimliği yönetmeliğinde hekimlerin sadece bir sağlık çalışanı ile 
sözleşme  yapabileceği yazmaktadır. Bütün bunların yanında 
irtibat elemanlarından başka birçok TSM personeli kuralsız bir 
şekilde, aşı hizmeti, enjeksiyon, pansuman, çalışmalara yardım vs 
gerekçesiyle şehrin işlek caddelerindeki aile sağlığı merkezlerinde 
görevlendirilmektedir.  

 
Sistem, çalışanları asıl sorunu görmeden, birbirine rakip 

gözüyle bakan, sorunun karşısındakinin tercihinden 
kaynaklandığını düşünen iki gruba ayırmış, insanları iki faklı 
merkezde toplamış, iki ayrı grupta iki ayrı istihdam şeklinde 
parçalı bir yapı yaratmıştır. Ama tek ortak çıktı aile hekimliği 
sisteminin ayakta kalmasına hizmet edecek şekilde oluşmuştur. 

 
TSM’ler tüm aile hekimlerin aylık çalışmalarının toplandığı, 

işlendiği, hatta düzeltildiği yerlerdir. Gerekirse düzeltmeler hemen 
oracıkta yapılır. Aile hekimliğinin kendi sistemi içinde 
denetlenmesi TSM’lerin görevi olduğu halde bu hala 
uygulattırılmamaktadır. Sonuçta her hekim bir başına bırakılmış 
bütün yapılan sağlık hizmetlerinin biricik değerlendirilmesi onların 
bildirdiği veriler üzerinden olmaktadır. Bu bildirimlerin doğruluğu 
bilimselliği sınanamamakta, hatalar tespit edilse dahi birkaç yüz 
liralık para kesintisi (sistemin mantığının en iyi dışavurumlarından 
biridir bu bence) ile hekimler bir anlamda cezalandırılmaktadır. 
TSM’ler kağıt üstündeki muhteşem ismine rağmen gerçekte ele 
güne karşı bir yasak savıcısı konumundan öteye bir anlam 
taşımamaktadır. 

 
      TSM’ler vatandaşın aile hekimliğine karşı doğrudan ve dolaylı 
şikâyetlerinin de çözüm yeridir. Daha doğrusu nötralize edildiği 
yerlerdir. Şikâyet edenlerle buralarda konuşulur. Devlet Baba’nın 
güvencesi burada verilir. Birçok başka sorunda da soruşturmalar 
toplum sağlığı hekimlerince yaptırılır. Ama bu sadece sekreterlik 
kısmıdır. Aslında kağıt üzerinde TSM sorumlu hekiminin tüm aile 
hekimlerinin sicil amiri olduğu yazılsa da pratikte böyle bir 
uygulama olmadığı gibi en küçük bir olayda hemen itirazlar 
yükseltilmektedir. Şimdilik kaydıyla aile hekimlerine pek ceza da 
verilmez, ama bu şikayetler hep dosya altında (ama hep bir 
sözleşme sonlandırılması tehdidiyle Demokles’in kılıcı gibi sallanır 
durur) ta ki sistem her yere sirayet edene kadar saklanır, 
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görmezden gelinir. Hem böylelikle birinci basamak hekimleri 
arasında bir çatışma alanı daha yaratılır. Bu satırların yazıldığı 
günlerde ortaya çıkan bazı gelişmeler balayı döneminin bittiğini 
artık mızrağın çuvala sığmadığını göstermektedir. Basında çıkan 
ve Denizli Sağlık Müdürlüğü web sayfasında da teyid edilen 
haberlere göre Denizlide 7 aile hekimi meslektaşımızın 
sözleşmeleri geçerli bir gerekçe göstermeksizin sonlandırılmakta 
bunlardan 2’sinin tamamen işini kaybettiği anlaşılmaktadır.  

 
 Hekimler için, hasta bakamamak, reçete yazamamak hatta 
koruyucu hekimlik alanında dahi bir şeyler yapamamanın da 
adıdır TSM. Bir sürü kırtasiye işinin içinde sürekli geçici görevler; 
acil poliklinikleri ilçelerde boş bulunan tüm kadrolar, cezaevi, 
genelev, askerlik şubesi, vilayet, izine ayrılan veya boşalan aile 
hekimlerin muayenehaneleri beklemektedir. Yedek oyunculuktur. 

 
Hele sağlık emekçileri, bir başka büyük travmayı yaşamışlar 

onca yıl içinde aldıkları eğitimi mesleki ünvanları edindikleri 
deneyimleri tıpkı aile sağlığı elamanı olan kardeşleri gibi bir 
çırpıda bırakıp başka başka kişiler olmak zorunda kalmışlardır.   

 
TSM çalışanlarının ücretlendirilmesi de tüm anlatılanlarının 

net bir çıktısı gibidir aslında. Sistemin önemli bir diğer ayağını 
oluşturmasına rağmen maaşlar, değişmemiştir. Hatta döner 
sermaye ödemelerinin eskiye göre nerdeyse yarı yarıya düşmesi ile 
toplam gelirler üzerine ciddi bir azalma şeklinde yansımıştır. 
Hekimlere ve sağlık çalışanlarına çok iyi ücret verdikleri söylemi 
TSM hekimlerini ve diğer çalışanları kapsamamaktadır. 

 
Söylemlerde ve sisteme yöneltilen eleştirilere karşı yapılan 

savunma, koruyucu hekimliğin, okul aşılarının, diğer birçok 
çalışmanın toplum sağlığı merkezlerinde yapıldığı, yapılacağı 
buralarının da sistemin aynı eşitlikte bir diğer ayağı olduğudur. 
Hatta TSM’lerin sistemi denetlemekle görevli, devletin asli 
kurumları olduğu hoş propagandasına gündelik yaşamda bolca 
rastlamaktadır. Ama tüm bunlar gerçeğin üzerini örtmeye 

yetmemekte, TSM hekimleri aynı işi birlikte yaptıkları 
meslektaşlarının 5‘te biri ücretle yoksullukla baş başa 
bırakılmaktadırlar. 

 
  Aile hekimi olmayan bu konuda kararlı tutum gösteren 

sağlık ocağı hekimlerinin gözünde belki de sırf adından dolayı bir 
sığınma yeri bir sahiplenilme ya da bir mevzi olarak düşünülmüş 
olabilir. Bu dayatılan ikilemden bir kaçınma yeride olabilir aynı 
zamanda. Ama ne acı ki toplum sağlığı merkezleri giderek adresin 
belli olması ’dışında’ hiçbir ’anlamı’ olmayan ’yerlere’ 
dönüşmüşlerdir. 

 
        Onlarca konudan ayrıntıdan bahsedilebilir. Ama TSM 
çalışanlarının çoğunun sistemin uygulanmasına eleştirel baktıkları, 
karşı çıktıkları ama buna rağmen aile hekimliği sistemine önemli 
lojistik destek sağlama konumunda oldukları da ortadadır. Böyle 
bir çalışma ortamında olan sağlık çalışanlarının mesleki doyumları 
bir yana ruhsal dünyalarında da ciddi sıkıntılar çektikleri, 
çekecekleri açıktır. Ne yazık ki yaşananların sorumlusunun 
karşılıklı tercihlerden kaynaklandığı düşüncesi ‘hala’ asıl 
’nedenleri’-sorgulamakta-’sıkıntı’’-yaratmaktadır.   
         

Pilot uygulamanın başladığı yerlerde TSM’lerdeki bu eleştirel 
yapı iyi değerlendirilmeli ve çalışanların tepkilerinmeslektaşlarına 
değil de sistemi sorgulamaya yönlendirilmelidir. TSM’ler sistemin 
deşifre edilmesine katkısı olacak en önemli merkezlerdir ve aynı 
zamanda sağlık mücadelemizin ihmal edilemeyecek yeni 
alanlarıdır. Çalışanlarının zaten sağlıkta dönüşüme eleştirel 
baktıkları, kimliksizleştirilmeye çalışıldıkları, ücret kaybı 
yaşadıkları, sürekli, geçici görev, görevlendirme baskısı altında 
oldukları bu yerlerden sistemin ayakta tutulması beklenmektedir. 

 
Buralarda sendikaya ve meslek örgütüne önemli görevler 

düşmektedir. Eğer gerçekten süreci durdurmak, özlediğimiz sağlık 
sistemini kurmak istiyorsak yaşam önümüze ertelenemez 
görevler-koymaktadır..
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Hastane Birlikleri Yasa Tasarısı ve 
Gerçekler 

 (ya da Yıkımın Yeni Aşaması) 

 

Dr. Muharrem ŞENEL 
Eskişehir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi  

 
 
Yirmi yedi yıldır ülkemiz üzerinde sağlık reformu adı altında; 

IMF, Dünya Bankası, Dünya Sağlık Örgütü ve dolayısıyla 
emperyalist güçler tarafından bir oyun oynanmaktadır. Bu oyunun 
ana amacı ülkemizin kaynaklarını ve sağlık çalışanlarının (hekim, 
hemşire, ebe, sağlık memuru, teknisyen, yardımcı sağlık hizmetleri 
personeli ayırımı yapmadan taşeron firmaların, özel hastane 
patronlarının elinde karın tokluğuyla çalışır hale getirerek) 
emeğini sömürmektedir.  

 
2002 yılında tek başına iktidara gelen AKP Hükümeti’yle 

birlikte hız kazanan bu süreçte, toplumun kulağına hoş gelen bir 
şekilde, aileden biri imajı altında, aile hekimliği, ilimizin de içinde 
bulunduğu pilot illerde uygulamaya başlanmıştır. Yalnız 
uygulamanın sadece iyi makyajlanmış yanları devreye sokulmuş, 
genel sağlık sigortasının bazı maddelerinin iptali de iktidara 
yaramış, sevk zinciri uygulaması yapılmamış, sosyal güvencisi olan 
tüm hastaların üniversite hastaneleri dahil, resmi-özel kurum 
ayrımı yapılmadan her hastaneye başvurmalarının önü açılmış ve 
bu popülist uygulamalarla ülkemizin milyonlarca dolar borç 
batağına girmesine göz yumularak, oy uğruna halkımızın gözü 
boyanmıştır. Muhalif parti ve sivil toplum örgütlerinin sesini kısan, 
zaten onlara fazla yer vermeyen en büyük güç basının da 
desteğiyle 22 Temmuz seçimlerinde mevcut iktidar partisi yerini 
daha da sağlamlaştırmış ve güç kazanmış olarak sağlık üzerinde 
oynanan oyunun 1. perdesini ne yazık ki halkımızın da büyük 
desteğiyle ve alkışlarla kapatmıştır.  

 
22 Temmuz 2007 sonrası oyunun 2. perdesi aralanmaya 

başlamış, Sağlık Bakanı’mız, hekim aleyhtarlığı odaklı bitmeyen 
senfoninin bileşenlerini tek tek ortaya çıkarmaya başlamıştır. 
Önce Türkiye’deki hekim azlığı tezini ortaya atmış, sonra ithal 
hekimi, takiben tam gün uygulaması ve nihayet kamu hastane 
birlikleri yasa tasarısını gündeme sokmuştur. İkinci perdenin 
başında ortaya atılan bu uygulamalar yine reklama ve bu oyunu 
izleyen seyircilere yani halkımıza yöneliktir ve tamamen 
kandırmacadır.  

 
Oyunun 2. perdesini ele almadan şu an geldiğimiz noktaya 

dair iki çarpıcı rakam vermek istiyorum. Birincisi toplumun 
doktora başvurma oranıyla ilgili; OECD (Ekonomik İşbirliği ve 
Kalkınma Örgütü) ülkelerinde yaşayan insanların doktora 
başvurma oranı son 15 yılda %0,7 oranında artarken, Türkiye’de 

bu oran %7 oranında artmıştır. Yani OECD ülkelerinde yaşayanlara 
göre doktora başvurular, ülkemizde son 15 yılda 10 kat artmış 
bulunuyor. İkinci çarpıcı rakam ise dünya ilaç pazarı ile ilgili. 
Dünya ilaç devlerinden birinin direktörünün yaptığı açıklamada, 
dünyada ilaç pazarında 2006 yılında %5-7’lik bir artış varken, bu 
Türkiye’de %15-20’lik oranlara ulaşıyor. Kısacası ilaç pazarında 
Türkiye dünya şampiyonluğunu elinden bırakmıyor. Bu öylesine bir 
pazar ki sadece dış emperyal güçlerin egemen olup cirit attığı bir 
pazar, biliyor musunuz herhangi bir ilaca ödediğimiz paranın %70’i 
bu dış güçlere akıyor. Yıllardır Türk Tabipleri Birliği olarak sağlık 
sermayeye teslim ediliyor, öz kaynaklarımız özel sektöre ve dış 
ülkelere aktarılıyor diyoruz, ne yazık ki sesimizi duymak 
istemiyorlar. Bu iki örnekte, tüm olanlar, yapılmak istenenler 
apaçık gün gibi ortada duruyor.  

 
Sağlık Reformu adıyla hayata geçirilen Aile Hekimliği Pilot 

Uygulaması ve daha önce getirilen performans uygulamalarıyla 
hem birinci basamakta hem de ikinci basamakta koruyucu sağlık 
hizmetleri gerilemiş, tedavi edici hizmetler artmış, özel 
hastanelerin ve özel polikliniklerin adres olarak gösterilmesiyle 
vatandaşlarımızın doktora başvuru oranı ve buna bağlı olarak ilaç 
yazılımı ve israfında büyük ölçüde artışlar olmuştur. Aile 
hekimliğinin tüm Türkiye’ye yaygınlaştırılmasıyla yeni dünya 
rekorları, rakibimiz de olmayacağı için yeni rekor egaleleri bizi 
beklemektedir. Halbuki emperyal güçlere aktarılan bu kaynaklar 
ülkemiz lehine istihdam için kullanılsa, işsizlik azalsa, 
toplumumuzun refahı artsa, insanlarımız insanca yaşasa, en az bir 
evi, bir arabası olsa, emeklilikte nasıl geçineceği değil, yabancılar 
gibi her yıl hangi ülkelere turist olarak gideceğini düşünse, 
insanlarımız mutlu olup daha az hastalanıp, daha az doktora 
başvurup, daha az ilaç kullansa Türkiye’mizi o zaman kimse 
tutamaz. Tabii  ki bu ütopik rüya, emperyalist ülkeler ve onların 
ilaç tröstleri için bir kabus olacaktır. Bundan dolayı üzerimizde 
oynanan oyunu daha da ağırlaştırarak uygulayacaklardır.  

 
Bu güçler için özel hastaneler dışındaki her kurum ve 

uzantıları onların amaçlarına karşı bir engeldir. Onun için 
muayenehaneleri ve devlet hastanelerini ortadan kaldırmaları 
gerekmektedir. Muayenehanesinde dürüstçe çalışan hekimler, 
onlara göre bir devlet ajanı gibi özel ortamda yakaladıkları 
hastaları, devlet hastanelerine getirmekte, orada tedavi veya 
ameliyatlarını yapmaktadırlar. Ayrıca muayenehanelerinde öyle 
sarf malzemesi tüketen tıbbi teknoloji vs. kullanmamakta 
deneyimlerini, bilgilerini ortaya koyarak mertçe, topa tüfeğe karşı 
kılıçla mücadele etmektedirler. Tabii ki dış güçler ve sermaye 
onları sevmeyecek, yok etmeye çalışacaktır. Ben de bir 
muayenehane hekimiyim ve belki duygusal olarak olaya bu 
yönden bakıyorum. Tabii ki içimden emeğimin karşılığını sadece 
çalıştığım devletimin hastanesinden alıp, ikinci bir işte çalışmak 
zorunda kalmamak geliyor. Ama sözleşmeli değil, devlet güvencesi 
ile, performansa değil, mesleğimin özelliğine göre iyi ücret alarak, 
emekliliğime yansır şekilde, ayrıca yıllık izinlerimi diğer memurlar 
gibi kullanıp, aileme daha fazla zaman ayırabilmeyi istiyorum. 
Türk Tabipleri Birliği’nin gerçek tam gün söylemini tariflemiş 
oluyorum, dayatmacı, sözleşmeli, performansa bağlı, hastalıkta ve 
izinde verilmeyen bir ücret politikasını, emekliliğe yansımayan 
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ücreti reddediyor, emeğimizi ucuzlatan, bizleri özel hastane 
patronalarının kölesi haline getirmeye çalışan uygulamalarla, 
belki de ileride asgari ücretle çalıştırılmaya başlayacağımızı veya 
buna mecbur edileceğimizi görür gibi oluyorum. 

 
Bilindiği üzere Kamu Hastane Birlikleri Pilot Uygulaması 

Hakkında Kanun Tasarısı Kasım ayı itibariyle TBMM Sağlık, Aile 
Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda görüşülmeye başlanmıştır. 
“Ben yaptım oldu” zihniyetiyle bu da yasalaşacak gibi 
durmaktadır. Zaten başka türlü bir davranış beklememekteyiz, 
çünkü bu oyunun en önemli hamlelerinden biridir. Sağlık Bakanlığı 
sağlık hizmetlerinin üretiminin merkezi olarak organize 
edilmesinden vazgeçmekte, yerel yapıları yetkili kılmak 
istemektedir. Tasarı incelediğinde kurulması düşünülen kamu 
hastane birlikleri sayısının 40 olduğu görülmektedir. Çünkü Maliye 
Bakanlığı’nca ihdas edilecek sözleşmeli personel pozisyon unvan 
ve saylarına göre 40 genel sekreter, 40 tıbbi hizmetler başkanı, 40 
idari hizmetler başkanı, 40 mali hizmetler başkanı, 400 hastane 
yöneticisi, 400 başhekim, 1200 müdür, 1200 başhekim yardımcısı 
kadrosu planlanmaktadır. 

  
Buradan hareketle Türkiye çapında 40 kamu hastane birliği 

kurulacağı ve her bir birliğe 10’ar hastane bağlanacağı, Eskişehir 
gibi illerde 10 hastane sayısına ulaşılamayacağı için örneğin, 
Kütahya ve Bilecik illerindeki hastanelerle birlikte bir birlik 
oluşturulacağı anlaşılmaktadır.  

 
Her bir kamu hastane birliğini 7 kişiden oluşan bir yönetim 

kurulunun yöneteceği, bu üyelerin;  
1) İl genel merkezi tarafından belirlenen hukuk öğrenimi 

görmüş bir üye  
2) İl genel merkezi tarafından belirlenen yeminli mali müşavir 

veya serbest muhasebeci mali müşavir üye 
3) Vali tarafından belirlenen işletme, iktisat veya maliye 

alanında en az dört yıllık yüksek öğrenimi görmüş bir üye 
4)  Bakanlıkça belirlenen tıp öğrenimi görmüş bir üye 
5) Bakanlıkça belirlenen sağlık sektöründe tecrübe sahibi ve 

alanında en az dört yıllık öğrenim görmüş bir üye 
6) Ticaret ve Sanayi Odası veya bunların aynı kuruluş olması 

halinde Ticaret Odası tarafından belirlenen en az 4 yıllık yüksek 
öğrenim görmüş üye 

7 İl Sağlık Müdürü veya aynı ilde birden fazla birlik bulunması 
halinde Bakanlıkça belirlenecek İl Sağlık Müdüründen birisi 

 
Yönetim kurulu üyeleri aralarından bir yönetim kurulu 

başkanı ve başkan vekili seçiyorlar. Yönetim kurulu gerekli şartlara 
haiz sözleşmeli dışarıdan bir genel sekreter atıyor. Genel 
sekreterin başında olduğu genel sekreterlik birliğin yürütme 

organı ve sekreteryasını yürütüyor, birliğin en üst yöneticisi ve 
tüzel kişiliğin temsilcisi olan genel sekreterlik bünyesinde tıbbi 
hizmetler, idari hizmetler ve mali hizmetler başkanlıkları 
kuruluyor. Her bir hastaneye bir hastane yöneticisi sözleşmeli 
olarak atanıyor. Hastane yöneticisine bağlı olarak başhekimlik, 
idari, mali işler, sağlık bakım hizmetleri müdürlükleri kuruluyor ve 
sözleşmeli başhekim ve müdürler atanıyor. Bunlar da 
yardımcılarını seçip sözleşmeli olarak yapılıyor. Görüldüğü üzere 
sağlığı, sağlıkçıların olmadığı bir yönetim kurulu yönetecek ve bu 
yönetim kurulu üyeleri düzenin gereği tamamen siyaseten taraflı 
olacaktır. Sözleşmeli genel sekreter, daire başkanları, hastane 
yöneticileri, başhekim, müdürler ve yardımcıları da tabii ki siyasi 
kimlikleriyle bu koltukları işgal edeceklerdir. 

  
Burada sözleşmeli statüdeki genel sekreterden, başhekim 

müdür yardımcılarına kadar alacakları ücretler ve ek ödemeler en 
yüksek devlet memurunun aldığı tavan ücrete göre belli katlarda 
hesaplanırken, hastanelerde çalışacak hekim ve yardımcı sağlık 
çalışanlarının ücretleri almış oldukları maaşa göre belli katlarda 
hesaplanmaktadır. Ayrıca yapılacak aylık ek ödeme toplamı, 
personelin katkısıyla elde edilen aylık birlik gayrisafi hasılatının 
%40’nı aşmaz ibaresi konmakta ve zarar edildiği takdirde hiçbir ek 
ödeme alınamayacağı anlaşılmaktadır. Kar edilse bile edilen karın 
ancak %40’ı dağıtılabileceği için düşük ek ödemeler alınabileceği 
de görülmektedir.  

 
Hekimler ve diğer sağlık personeline bir birliğe bağlı 

hastanelerde çalışabilmeleri için ileride sözleşmenin dayatılacağı, 
aynı aile hekimlerine yapıldığı gibi, hakları saklı olarak (geri 
dönüşte nereye dönebileceği belli olmayan) sözleşme yapılacağı, 
emekliliğe ait herhangi bir düzenlemenin olmadığı , yılda 2 kez 
personel sayılı ile ilgili düzenlemeye gidebileceği, birliklerce yeni 
sözleşmeli sağlık personeli alınabileceği ve zaman içinde ilgili 
kliniklerde çalışan sayısı fazla, kar ödemiyoruz zihniyeti ile 
personel azaltılmasına didilebileceği bir anlamda kadrolaşmaya 
zemin hazırlanabileceği görülmektedir.  

 
Zaman içinde kar edemeyen veya kar etmesi istenmeyen 

hastanelerin satışa çıkarılıp, özel sektöre satılabileceği de göz ardı 
edilmemektedir. 

  
Sonuç olarak içinde bulunduğumuz reform denilen kaos 

ortamında tüm meslektaşlarımı ve sağlık personelini, başta 
halkımızın en doğal hakkı olan sağlık hakkına sahip çıkmaya, 
sosyal devlet ilkesinden bir sapma olan, emperyal güçlere hizmet 
eden oyunlara karşı her zamankinden daha fazla birlik içinde 
olmaya-ve-dik-durmaya-çağırıyorum.
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Ülkemizde ve İlimizde Tüberkülozun 
Durumu 

 

Dr. Nesrin EKİCİ 
Verta Sağlık Merkezi  

 
 
Hepimizin bildiği gibi tüberküloz Mycobacterium tuberculosis 

basilinin meydana getirdiği, hava yoluyla bulaşan bir enfeksiyon 
hastalığıdır. 

 
Dünyadaki bütün ülkelerde tüberküloz hastalığı mevcuttur. 

Fakat tüberkülozun kontrolü için çabalarını azaltan ülkelerde 
hastalık artış göstermektedir. 

 
Ülkemizde 10 ila 20 milyon insanın enfekte olduğu, yılda 

yaklaşık 25–30 bin yeni tüberküloz hastasının ortaya çıktığı 
tahmin edilmektedir.  

 
Tüberküloz insidansı sanayileşmiş ülkelerde yüzbinde 20 ve 

altında iken ülkemizde yüzbinde 30-40 arasındadır. Ülkemizdeki 
asıl sorun insidansın yüksek oluşu değil; düzensiz ve yetersiz 
tedaviler sonucu dirençli hasta sayısının fazla olmasıdır. 

 
Tüberküloz kontrolü, dünyada son on yıldır “Doğrudan 

Gözetimli Tedavi Stratejisi” (DGTS)* ile yürütülmektedir. Bu 
stratejide tüberküloz kontrol aktivitelerinin sürekliliğini ve 
bütünlüğünü sağlamak için hükümetin kararlılık içinde olması 
esastır. Hastalara bakteriyolojik olarak tanı koymayı ve ücretsiz, 
standart, kısa-süreli rejimlerle tedaviyi esas almaktadır. Tedavide, 
ilaçların bir görevli tarafından hastalara içirilmesi önerilmektedir 
(buna doğrudan gözetimli tedavi denilmektedir). Bu stratejide 
standart bir kayıt, raporlama ve değerlendirme sisteminin 
işletilmesi gereklidir.  

 
Doğrudan gözetimli tedavi (DGT)*, hastalara her doz ilacın, 

bir görevli tarafından bizzat içirilmesidir. Neden buna gerek 
vardır? 

 
Hava yolu ile ve tamamen rastlantı eseri olan verem 

bulaşmasının  önlenmesinde yapılması gereken en önemli şey 
hastaların tedavisidir.  

 
Hastaların bir kısmı, en az 6 ay sürmesi gereken tedaviyi 

düzenli sürdürememektedirler. Hangi hastanın tedaviyi yarım 
bırakacağı ya da düzensiz kullanacağını öngörmek de olanaksızdır. 
Bu nedenle, her bir hastanın tedavisini düzenli bir şekilde yapmak 
ve tamamlamak için doğrudan gözetimli tedavi gereklidir.  

 
Doğrudan gözetimli tedavi, hastanın sağlığını garantilediği 

için, hasta için iyidir; bulaşmayı durdurduğu için de toplum için 
iyidir. 

Ülkemizde tüberküloz takip ve tedavisi Verem Savaşı 
Dispanserleri tarafından ücretsiz yürütülmektedir. Performansa 
dayalı döner sermaye sisteminin gelmesiyle daha önce verem 
savaşı dispanseri – sağlık ocağı işbirliği ile yürütülen takip ve 
tedavi hizmetleri aksamaya başlamıştır. Bunun nedeni ücretsiz 
olan verem savaşı hizmetlerinin getirisi olmaması nedeniyle 
personele ödenen döner sermaye payının düşük olmasıdır. 
Kendisiyle aynı çalışma saatlerinde, aynı koşullarda çalışan diğer 
bir sağlık çalışanı daha fazla döner sermaye ücreti alırken; daha az 
döner sermaye ücreti alan verem savaşı çalışanları kurumdan 
ayrılmayı tercih etmiştir. Buna bağlı olarak hemen her ilde ve bazı 
ilçelerde var olan verem savaşı dispanserleri teker teker 
kapanmaya başlamıştır. Ya da içleri boşalarak (ARB bakan 
personel yokluğu, doktor olmaması v.s. gibi) işlevsiz hale gelmiştir. 
Buna rağmen personel özverisiyle (bazı dispanserlerde 
doktorların, hemşirenin ARB bakılması dahil tüm dispanser 
hizmetlerini yürütmeye çalışması) devam eden tüberkülozlu 
hastanın takip ve tedavisi aile hekimliği sisteminin gelmesiyle 
daha da ağır bir darbe almıştır.  

 
Aile hekimliği öncesinde bazı illerde uygulanmaya başlamış 

olan DGT (Doğrudan Gözetimli Tedavi) Verem Savaşı Daire 
Başkanlığı’nın planlamasıyla tüm Türkiye’ye yaygınlaştırılmaya 
çalışılmıştır. Fakat aile hekimliği sisteminin başlamasıyla DGT 
tedavisinin temeli olan sağlık ocaklarının kapanmasıyla  bu 
uygulama göstermelik bir durumdan öteye gidememiştir.  

 
Diğer illerdeki uygulamaları birebir bilmemekle birlikte 

Eskişehir’deki DGT uygulamasının doğru olarak yürümediği 
aşikardır. Şuanda Eskişehir’de tanı konulmuş tüberküloz hastası 
öncelikle Verem Savaşı Dispanseri’ne yönlendirilmektedir. Verem 
Savaşı Dispanseri kayıtlarına alınan hastaya bakanlığın temin 
ettiği ücretsiz ilaçlarını aile hekiminden alacağı söylenmektedir. 
Sağlık Bakanlığının ücretsiz olarak gönderdiği ilaçlar aile hekimliği 
öncesi direkt olarak verem savaşı dispanserine geliyor ve 
tüberküloz hastalarına dispanser kanalıyla veriliyordu. Şimdi ise 
Sağlık Bakanlığı’ndan gelen ilaçlar başta toplum sağlığı 
merkezlerine oradanda tüberküloz hastasının aile hekimine 
gitmektedir. Doğrudan gözetimli tedavinin esası olan birebir sağlık 
personeli veya görevlendirilmiş bir kişi tarafından günlük olarak 
tüberküloz hastasına imza karşılığı içirilecek ilaçlar aile hekimleri 
tarafından bir aylık olarak hastaya teslim edilip, günlük atılması 
gereken imza ise toptan atılmaktadır. 

 
Hastanın aylık kontrolleri, önceden sadece verem savaşı 

dispanserlerinde yapılmakta iken; şu an verem savaşı dispanseri, 
aile hekimi ve hastaya teşhis koyan kurum tarafından karmaşık bir 
şekilde mükerrer bir biçimde yapılmaktadır. Çünkü aile hekiminin 
tüberüloz hastasına rutin olarak grafi çekme, balgamda ARB 
bakma şansı yoktur. Verem savaşı dispanserinin ise tetkik imkanı 
olmasına rağmen ilaç verme şansı yoktur. 

 
Özet olarak spesifik olarak tüberküloz tanı ve tedavisi 

yapmak üzere kurulmuş olan verem savaşı dispanserleri şu an tanı 
koyabilmekte ama tedavi yapamamaktadırlar. Sadece esnaf 
muayenesi, askere gidiş muayenesi gibi sınırlı işlerle 
uğraşmaktadırlar. 
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Aile hekimleri ise tanı konulmuş ve tedavisi düzenlenmiş 
tüberküloz hastalarının sadece ilaçlarını ellerine veren bir kurum 
olarak işlev görmekte bu arada hasta her ay oradan oraya 
tedavisini tamamlamak için gezmektedir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Doğrudan gözetimli tedavi ise…. Nazilli Verem Savaşı 
Dispanseri’nde hastayı yakından tanıyan sağlık personellerinin 
yakın ilgi ve sıcaklığından çok uzakta bir yerde, hastanın ilaçlarını 
içip içmediğinden emin olmadığımız kağıt üstünde bir sistem 
olarak devam etmektedir. 
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Aile Hekimliği, Tüberküloz ve Doğrudan 
Gözetimli Tedavi-Samsun Deneyimi 

 

Dr. Remzi KARŞI 
Samsun Verem Savaşı Dispanseri 

 
Samsun, yaklaşık bir milyon üç yüz bin nüfusu ile Orta ve 

Doğu Karadeniz’in batıya ve güneye açılan coğrafi kapısıdır. 
Nüfusunun yaklaşık altı yüz bini kırsal kesimde yaşamaktadır. 
Samsun’da verem savaşı hizmetleri dördü ilçelerde ikisi merkezde 
olmak üzere toplam altı Verem Savaşı Dispanseri (VSD) ile 
verilmektedir/ verilmekteydi. Samsun’da tüberküloz (TB) insidansı 
yüzbinde 34,7’dir. Yüzbinde 28,5’lik Türkiye insidansının üzerinde 
bir hastalık hızı göstermektedir (1).  

 
2003 yılında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Sağlık Bakanlığı 

(SB) Verem Savaşı Daire Başkanlığının (VSDB) imzaladığı bir 
protokol ile Samsun Merkez Dispanserleri (Bakanlık ve Dernek),  
Doğrudan Gözetimli Tedavi Stratejisi (DGTS) pilot dispanseri 
olarak İzmir Eşref Paşa ve Aydın Nazilli VSD ile aynı anda birinci 
basamak sağlık hizmetleri ile -Sağlık Ocağı, Sağlık Evi, v.b.- işbirliği 
içinde gözetim altında tedavi uygulamasına başladı. 

 
1 Mart 2007 tarihinde Samsun’da Aile Hekimliği 

Uygulamasına geçildi. 1 Mart’tan önce, ilk kura sonucunda 308, 
ikinci kura sonrasında 5, toplam 313 bölgeye aile hekimi (AH) 
ataması yapıldı. Atamalar sonucunda 6 VSD’den sadece ikisinde 
üç doktor AH olmadı. Böylece 2006 yılında fiilen Eskişehir’de 
kapatılan dispanserden daha vahim bir tablo ortaya çıktı. Dört 
VSD, tabela olarak, bina olarak mevcut ancak içinde çalışan 
deneyimli hekimler AH olmayı tercih ettiğinden işlevsiz. Bu süreç 
hasta kayıtlarının yapılmasında aksaklıklar çıkmasına neden oldu. 
VSD’lerde 15 olan doktor sayısı 3’e düştü. Yani üç hekim ya AH 
olmak istemedi ya da puan yetersizliğinden uygun boş pozisyonlar 
için kura çekmedi. Böylece VSD’ler %80 doktor iş gücü kaybına 
uğradı. Bu oran ilçe dispanserlerinde %100 olarak  kaydedildi. 

 
Samsun Merkez VSD binası halkın katkısıyla modern 

görünüme sahip şehrin en popüler caddesinde hizmet 
vermektedir. Bu haliyle dönüşümün aşamalarındaki kurumlar için 
uygun bir mekan görüntüsü sergilemektedir. Örneğin Toplum 
Sağlığı Merkezi (TSM) için çok uygun olduğu düşünüldü. Zaten 
dönüşüm içinde VSD  hizmetlerinin bildirim ve lojistik bölümünün 
TSM’lere aktarılması hasta dosyalarının, tedavilerinin ve izleminin 
de AH’ler tarafından yapılması öngörülmektedir (2). 

 
Dönemin sağlık yöneticisi tarafından dispanserimiz ziyaret 

edildi. VSD’lerin kapatılacağı ve verem hizmetinin TSM çatısı 
altında AH’lerle beraber yürütüleceği beyan edilerek TSM 
dispanserimizin içine konuşlandırıldı.  

Oysa Türk Toraks Derneği (TTD) ve Ulusal Verem Savaşı 
Dernekleri Federasyonu (UVSDF) 24 Mart 2007 Dünya Tüberküloz 

Günü nedeniyle yapıkları basın açıklamalarında dünyadan 
örnekler vererek Verem Savaşı Hizmetlerinin korunması yönünde 
SB’yi uyarmışlardı. Bir uyarı da deneyimli personelin geçici 
görevlerinin durdurulması yönünde oldu, ama AH’lere geçen çok 
sayıdaki doktorun boşalttığı hizmet yerlerini geçici sürelerle 
doldurmak yine VSD hekimlerine kaldı. 

 
1 Mart tarihinden sonra hastaların gözetimli tedavilerini 

AH’lere devrederek hizmeti yürütmeye çalıştık. Ancak özellikle 
ilçelerde ciddi dirençlerle karşılaştık. AH’ler görev tanımlarında 
olmadığından gözetimli tedavi uygulamak istemediler (3). 
Koordinatörlükten hizmetin nasıl yürütüleceğine dair hazırlanan 
yazı AH’lere dağıtım için TSM’lere  gönderildiğinde TSM sorumlu 
hekimleri tarafında AH’lerin görev tanımları içinde verem hizmeti 
olmadığı gerekçesiyle koordinatörlüğe geri gönderildi.  

 
Aylık hasta kontrollerimizde aldığımız geri bildirimler 

merkezde işlerin nasıl yürüdüğü hakkında kuşku duymamıza 
neden oldu. Temmuz 2007 tarihinde il merkezinde tedavi altındaki 
tüm hastalar telefonla aranarak AH’lerin gözetimi nasıl 
yürüttükleri sorgulandı. Bakanlık dispanserine kayıtlı hastaların 
%25’inin, dernek dispanserine kayıtlı hastaların ise sadece 
%16’sının ilaçlarını günlük olarak gözetim altında AH’lerden 
almakta oldukları saptandı. Bu oran sağlık ocakları ile entegre 
olarak yürütüldüğü dönemde %86 idi.  

 
Samsun’da Aile Hekimliğine geçiş sürecinde verem 

hizmetlerinde aksama hemen kendini gösterdi. Durumun bu 
şekilde olacağı TTD ve VSDF tarafından öngörülmüş ve SB’ye 
bildirilmişti. Ancak birinci basamaktaki tüm sorunların AH’lerle 
çözülebilineceğine olan inanç, uyarıları dikkate almayı 
gereksizleştiriyordu. Sağlıkta dönüşüm süreçlerinde bulaşıcı 
hastalıklarda artma olduğu, bu nedenle iyi bir planlamaya 
gereksinim olduğu bilimsel olarak ispat edilmiş olmasına rağmen 
geçiş sürecinde VSDB veya pilot illerde dispanser çalışmalarının 
nasıl yürütüleceğine dair ciddi çalışmalar yapılmadığını yukarıdaki 
sonuçlar da işaret etmektedir. 

 
1 Mart 2007’den sonra önemli başka bir konu ise VSD 

doktorların reçetelerinin Maliye Bakanlığı tarafından 
ödenmeyeceğinin bildirilmesidir. Bu VSD doktorları için bir 
travmadır. İlaç yan etkisi için yazdığımız bir salisilik asit reçetesi 
hastanın AH tarafından daha etkili olduğu gerekçesiyle enjektabl 
bir antienflamatuar preparatın 10 günlük dozu ile değiştirildiğinde 
iki şey olmaktadır. Birincisi; siz, hastanızın gözünde etkisiz ilaç 
yazan bir doktorsunuzdur artık, ve ikincisi; ilaç endüstrisinin 
etkisinin altındaki doktorların meslektaşlarının reçetesi üzerinde 
manüplasyon yapması ile verem hastasının yönetilmesinin 
mümkün olmayacağı gerçeğidir ve bu yaşanmış bir olaydır. 

 
Aile Hekimliği‘nde dispanserlerin kapatılmasının nasıl 

sonuçlar yaratacağının en önemli kanıtı Hırvatistan’dır. 
Hırvatistan’da sağlıkta dönüşümün gereği olarak 1993 yılında 
VSD’ler kapatıldı. Sonucunda hasta sayısı azaldı çünkü kayıt 
yapacak kurumlar kapatılmıştı. Hastaların tedaviyi terk oranı ise 
%50 oldu. Dönüşüm verem hastalarını takip etme konusunda -
plansız bir başlangıçla, VSD’lerin kapatılması kararı ile, hastaların 
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AH’lere ve diğer uzmanlara devredilmesiyle- başarısız olmuştur 
(4). 

 
Ülkemizde sağlıkta dönüşümün verem hizmetlerini olumsuz 

yönde etkileyeceği diğer ülke örneklerinde görüldüğü gibi 
aşikardır. Ayrıca bizim çalışmamız da bu konuda önlem alınması 
gerektiğini göstermektedir. Henüz pilot uygulamalar ile yürütülen 
Aile Hekimliği sisteminde verem hizmetlerinin yerinin ne olacağı, 
nasıl koordine edileceği Aile Hekimliğine geçilen bölge sonuçları ile 
VSD çalışanları TTD, UVSDF, SB ve hasta temsilcileri ile 
planlanmalıdır. Dispanserler ve deneyimli çalışanları korunmalı, 
mali yönden desteklenmeli, sağlık ocağı sistemi korunarak  
gözetimli tedavi yapılması için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 

 
Sonuçta; plansız bir dönüşümde DGT oranı düşecek, DGT 

oranı düştükçe hastalık artmaya devam edecek ama kayıtlılık 
azaldığından TB’nin gerçek insidansı da görülemeyecek. 
Görülemeyince hizmet alanları daralacak. Daraltınca da verem 
yokmuş gibi davranılmaya başlanacak. 

 
* * * 
Sonra işe giderken dolmuşta,  
3 ay önce tedavisini terk etmiş,  
Başlangıç basili isoniasid ve rifampisine direçli hasta,  
Dışarıda yağan yağmuru ön camdan süpüren sileceklere baka 

baka  
Öksürecek,  
Öksürecek ağzını kapamadan,   
Bir ara da çıkardığı balgamı tükürecek mendiline,  
Trafik sıkışacak,  
Yol uzayacak,  

Hasta öksürecek.  
Siz aynı yoğun havayı bol bol soluyacaksınız. 
 
Olsun siz yine de verem olamazsınız,  
Rakamlar öyle söyleyecek çünkü… 
 
Yoksa, Verem mi var? 
 
VEREM BİR YERDE İSE VEREM HER YERDEDİR* 
 

Kaynaklar 
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* DSÖ’nün 2007 yılı sloganı “Verem bir yerde ise verem her 

yerdedir” olarak ilan edildi.      
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Verem Korkusu 

 

Dr. Remzi KARŞI 
Samsun Verem Savaşı Dispanseri 

 
 
Ne zaman öksüren birini duysam içim ürperir. Görebileceğim bir 
yerde ise merakla bakarım ağzını kapamış mı diye…  
Ya da etrafında kaç kişi var.  
Sayarım onları…  
Riski hesaplamaya çalışırım.  
Bir verem hastasının yılda ortalama 20 kişiyi enfekte ettiğini, 
Ve enfekte olanlardan birinin daha ilk yıl içinde hastalanacağını, 
O 20 kişiden ikisinin hayatı boyunca bir dispansere kayıtlı olacağını 
bilirim. 
Belki buna mesleki paranoya diyebilirsiniz ama  
Ben korkarım. 
 
Diğer meslektaşlarım gibi düşünmem önce ACE’leri, PNDS’yi, 
GÖR’ü öksürük için. 
Veya toplumsal hastalık sigara daha sonra gelir aklıma. 
Ben Verem’i düşünürüm. 
 
Bilirim 61. Verem Haftasında tozpembe değildir ortalık,  
60. 59. Verem haftasında da olduğu gibi hep umut, hep umut. 
Umut mu tedavi eder veremi? 
Ben korkarım. 
 
Rakamlardan korkarım, 
8.8 milyon yeni hasta olduğunu bilmek, 
7.4 milyonunun Asya’da ve Sahra Altı Afrika’da olduğunu 
öğrenmek, 
20 saniyede bir, bir verem hastasının dünyayı terk ettiğini 
okumak,  
Titretir beni koltuğumda, 
İnsidansın Dünya’da yüz binde 136 olduğunu duyunca[1], 
Ben korkarım. 
 
Sonra huzurla dönerim yurduma. 
Benim yurdum Asya’dır ama batıda kapıdır Avrupa’ya,  
Anadolu karşıdan seyreder de Afrika’yı, 
Hiçbir şeyi benzemez o kıtaya… 
 
Ama 
Yurdumda insidansın yüz binde 28.5 olduğunu bilmek [2], 
Yine de azaltmaz paranoyamı. 
Bilirim ülkemdeki seri katillerden birinin verem olduğunu. 
Ve yeni doğanından, ellisine kadar yurdum insanını öldüren ilk 
onda yer aldığını [3]. 
Yine de tüm yaş grupları için en yüksek DALY’ye neden olan 20 
hastalık arasında veremin de olduğunu görünce, daha bir 
karmakarışık olur aklım [4], 

Ben korkarım. 
 
Sonra gözümü kapar Avrupa’ya giderim, 
Hırvatistan’da bir sağlık merkezinin kapısında bulurum kendimi, 
Bir zamanlar orasının verem dispanseri olduğunu anlatır bir Hırvat 
hasta, 
Şimdi sigortasızlıktan gidemediğini söyler hastaneye, ilaca 
parasının yetmediğinden yakınır, 
Yardımın kesildiğini, 
Hala kan tükürdüğünü söyler, 
Ben korkarım. 
 
Sonra bir sempozyum, bir slayt gözümün önüne gelir, 
Hırvatistan’da Sağlık Reformu olmuştur, 
Verem Hastalarının da %50’si kaybolmuştur [5]. 
Ben korkarım. 
 
Hastamı kaybetmekten, dispanserimin kapısındaki kilitten 
korkarım. 
 
Sonra, Yap-bozun parçaları birleşmeye başlar zihnimde, 
İstemem bu kötü kaderi, 
Bu kadar basit olmamalı diye düşünürüm, 
Ben korkarım. 
 
Güçlenmeli dispanser, daha refah çalışmalı personeli, içi rahat 
cebi sıcak düşlerim hepsini, 
Ve bilirim koydular mı yastığa başlarını, 
Başkaları gibi rüya görmez onlar, 
Gece işlerini düşünürler, 
Sabaha kadar terleyen öksüren insanları… 
 
Rakamların aldatmacasından korkarım, 
Rakam bir gün verem kalmadı derse eğer, 
Unutulur diye korkarım. 
 
Sonra işe giderken dolmuşta,  
3 ay önce tedavisini terk etmiş,  
Başlangıç basili isoniasid ve rifampisine direçli hasta,  
Dışarıda yağan yağmuru ön camdan süpüren sileceklere baka 
baka  
Öksürür, 
Öksürür ağzını kapamadan,   
Bir ara da çıkardığı balgamı tükürür mendiline,  
Trafik sıkışır  
Yol uzar,  
Hasta öksürür.  
Siz aynı yoğun havayı bol bol solursunuz.. 
 
Olsun siz yine de verem olmazsınız,  
Rakamlar öyle söyleyecektir çünkü… 
 
VEREM BİR YERDE İSE VEREM HER YERDEDİR[1] 
 
Ben işte bundan korkarım. 



33 
 

Kaynaklar 

 
WHO Report 2007. Global Tuberculosis Control, Surveillance, 
Planning, Financing, WHO/HTM/TB/2007.376  
 
T.C. Verem Savaşı Dairesi Başkanlığı, Türkiye’de Verem Savaşı 
Raporu, 2007,24 Mart 2007, Ankara 
 
T.C. Sağlık Bakanlığı, Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı, 
Hıfzısıhha Mektebi Müdürlüğü, Başkent Üniversitesi, Ulusal 
Hastalık Yükü ve Maliyet Etkililik Projesi, Hastalık Yükü Final 
Raporu 

 
T.C. Sağlık Bakanlığı, Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı, 
Hıfzısıhha Mektebi Müdürlüğü, Başkent Üniversitesi, Ulusal 
Hastalık Yükü ve Maliyet Etkililik Projesi, Maliyet Etkililik Final 
Raporu 
 
Anamarija Jurcev Savicevic Public Health Institute of Split and 
Dalmatia County,Vera Katalinic-Jankovic Croatian National 
Institute of Public Health, Country presentation- Croatia, 4th WHO 
Balkan Meeting for TB Control, Istanbul, 2-4 October 2005 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 

 



34 
 

Türkiye İçin Sağlık Reformunun Ana 
Başlıkları 

Gerçek Bir Reform Mümkündür 

 

Prof.Dr.Kayıhan PALA 
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Halk Sağlığı AD 

 

 
 
1.   Türkiye'de sağlık hizmetlerinin finansmanı genel 

bütçeden-sağlanmalıdır.  
 
Türkiye'de yaşayan her yurttaşın sağlık güvencesi kapsamı altına 
alınabilmesinin tek yolu budur. Elbette, bu durumda devletin vergi 
toplama sorumluluğu artacaktır. Türkiye'nin vergi toplamakla ilgili 
sorunları olduğu bilinmektedir. Özellikle, toplam vergi gelirleri 
içerisinde dolaylı vergilerin payının giderek yükselmesi önemli bir 
sorundur. Bilindiği gibi, Maliye Bakanlığı kayıtlarına göre, 1980'de 
%37olan-dolaylı-vergilerintoplam vergi gelirleri içindeki payı, 
2005'te %73'e kadar yükselmiş bulunmaktadır. Türkiye'de 1980 
sonrası işbaşına gelen hükümetler gelirden değil, tüketimden vergi 
almayı tercih etmektedirler. Sosyal adaleti bozan bu durumun 
ivedi olarak değiştirilmesi gerekmektedir. Çünkü bir ülkede vergi 
toplama konusunda başarı elde edilmeden, yalnızca sağlık 
alanında değil, ülkenin diğer  sosyal alanlarında da sorunları 
çözmek olanaklı değildir. Vergiden finansman sayesinde, sağlık 
hizmeti almak için yalnızca kimlik belgesini göstermek yeterli 
olacaktır. Sağlık hizmeti almak için başvuru sırasında, 
yurttaşlardan herhangi bir ücret-istenmemelidir.-Eğer-sağlık en 
temel insan hakkı olarak gerçekten kabul ediliyorsa, Türkiye’nin 
içinde bulunduğu koşullarda en uygun finansman yöntemi 
vergilerdir.  
 

2. Türkiye'de 224 sayılı yasanın getirdiği örgüt yapısı 
geliştirilerek-korunmalıdır.    
 

Kırsal   alanda sağlık örgütünün ilk basamağını sağlık evi, 
ikinci basamağını ise sağlık ocağı oluşturmalıdır. Sağlık evlerinde 
bir/iki ebe ya da hemşire görevlendirilmeli; sağlık ocaklarında ise 
hizmet edilecek nüfusun büyüklüğüne göre temel sağlık hizmeti 
sunan ekip üyeleri görevlendirilmelidir. Sağlıkevlerinde temel 
olarak ev ziyaretleri ile risk altındaki nüfus (Gebeler, bebekler, 
çocuklar, 15–49 yaş evli kadınlar, sakatlar, yaşlılar vb.) izlenmeli 
ve gerektiğinde önlemler alınarak istenmeyen sağlık etkileri 
engellenmelidir.  

 
Sağlık ocaklarında temel sağlık hizmetlerine odaklanmış bir 

hizmet anlayışı benimsenmelidir. Sağlık ocaklarında tedavi 
edilmesi olanaklı olmayan hastalar için ilçe "Kamu sağlık 
merkezleri" kurulmalıdır. Bu merkezlerde ayakta tedavi edilmesi 
gereken hastalar için gereksinim duyulan tanı/tedavi donanımı 
sağlanmalı, uzman sağlık insan gücü de (çocuk sağlığı ve 
hastalıkları uzmanı, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, psikiyatri 
uzmanı vb.) görevlendirilmelidir. İlçe nüfuslarının fazla olması 
halinde, birden fazla merkez kurulabilir. Merkezlere ve gereksinim 
duyulduğunda hastanelere başvuru için sevk zorunluluğu 
getirilmelidir. Bugün Türkiye'de devlet hastanelere başvuran 
hastaların %5'inden daha azı yataklı tedaviye gereksinim duyan 
hastalardan oluşmaktadır. İlçelerde (İllerdeki merkez ilçeler de 
dahil olmak üzere) kurulacak sağlık merkezleri ve sevk zorunluluğu 
ile hastanelerdeki hasta yığılmasını önlemek olanaklıdır. Yatarak 
tedavi edilmesi gereken hastalar, sağlık ocaklarından doğrudan 
ilçe hastanelerine sevk edilebilmelidir. Kentsel alanda ilk basamak 
sağlık ocakları olmalıdır. Kırsal alanda sağlık evleri ile yürütülen ev 
ziyaretleri, kentsel alanda da sürdürülmelidir. Bu amaçla, her 
1.500/2.000 kişi için bir ebe ya da hemşire sağlık ocaklarında 
görevlendirilmelidir. Kentlerde kadınların da iş gücüne yüksek 
oranda katılması nedeniyle ev ziyaretlerinin etkin biçimde 
gerçekleştirilemediği durumlarda, yurttaşları çalıştıkları 
işyerlerinde ve çocukları okullarda sağlık açısından izleyecek bir 
sistem kurulmalıdır. Bu amaçla sağlık ocaklarının işçi sağlığı 
alanında da hizmet sunmak üzere görevlendirilmesi uygun olabilir. 
Kamu hastaneleri nüfusa göre hizmet sunacak biçimde 
örgütlenmelidir.  Örgütlenmede üzerinde durulması gereken en 
önemli konulardan birisi "iyi yönetim"in sağlanmasıdır. Bu 
amaçla, başta sağlık yöneticileri olmak üzere, sağlık personelinin 
tümünün görev, yetki ve sorumlulukları belirlenmeli ve sağlık 
sistemi siyasilerin etkisinin en-aza indirgeneceği bir niteliğe 
kavuşturulmalıdır. Bu amaçla siyasilerin müdahalesine   kapalı bir 
"Atama ve Yer Değiştirme Kurulu" kurulması ve hastane 
başhekimleri gibi sağlık yöneticilerinin seçimle iş başına getirilmesi 
uygun olabilir. Devlete ait sağlık kuruluşlarının gereksinimleri de 
olanaklar ölçüsünde devletin kendi kurumları tarafından 
karşılanmalıdır. Bu amaçla, SSK'dan devir alınan ilaç fabrikasının 
geliştirilmesi ve Refik Saydam Hıfzısıhha Enstitüsü'nde aşı 
üretimine başlanması atılacak ilk adımlar olabilir. Özel sektörden 
satın alınacak ilaç ve   tıbbi malzemeler ise, bugün olduğu gibi tek 
tek hastaneler tarafından-değil, saydam bir sağlık çalışanları için 
eğitim kurumlarının standardizasyonu sağlanmalıdır. Personelin 
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yetiştirilmesi bugün olduğu gibi yalnızca mezuniyet öncesi eğitimle 
sınırlı olarak ele alınmamalı; mezuniyet sonrası sürekli eğitimin de 
kurumsallaştırılması sağlanmalıdır. Sağlık personelinin Türkiye'nin 
her yerinde istihdamının sağlanması açısından, özlük hakları ile 
ilgili özendirici önlemler alınmalı; sözleşmeli çalışma yerine iş 
güvencesi olan kadrolu çalışma biçimi benimsenmelidir. 
Çalışanların sendikal örgütlenmelerinin engeller kaldırılmalı; 
kamudaki sağlık çalışanlarının tümünün tam-gün-çalışması-
sağlanmalıdır.  
 
3.     Türkiye'de sağlık hizmetleri hem kamu hem de özel sektör 
tarafından sunulmalı; devlet özel sektörden hizmet satın 
almamalıdır.  

 
KDV indirimi gibi özel sektörün sağlık hizmeti sunumunu 

rahatlaştıracak önlemler alınarak, dileyen yurttaşların özel 
sektörden sağlık hizmeti alması kolaylaştırılmalıdır. Ancak, devlet 
yurttaşlarına sağlık hizmetini ülkenin her yerinde kendi sağlık 
kuruluşlarıyla sunmalıdır. 2002 yılında toplam sağlık harcaması 
3,6 katrilyon TL olan SSK'nın 2005 yılında 7,7 katrilyon TL'ye 
ulaşan harcaması bu konudaki en çarpıcı örneklerden biri olarak 
karşımızda durmaktadır. SSK'nın dışarıdan hizmet satın almaya 
başlamasından sonra, 2006 yılının yalnızca ilk dört ayındaki 
harcaması bile (3,7 katrilyon TL) 2002 yılındaki toplam harcama 
tutarından yüksektir (SSK,2006). Devletin sağlık evi, sağlık ocağı ve 
hastane sayıları gözden geçirilerek; yurt çapında hizmet sunmak 
için kısa sürede  

kurumsal alt yapısını hazırlaması olanaklıdır. Bu gözden 
geçirme sırasında, nüfusa göre açılma ilkesine uyulmayarak 
yalnızca siyasi gerekçelerle açılmış ve verimli çalışmayan kamu 
sağlık kuruluşlarının kapatılması gerekecektir. Hizmet sunumu 
sırasındakamu/özel ayrımı gözetmeksizin sağlık kuruluşlarının 
karşılaması gereken standartlar belirlenmeli ve bu standartları 
karşılayamayan kurumlar da kapatılmalıdır. Hizmet sunumu 
sırasında hasta haklarına uyulması sağlanmalıdır. Hizmet 
sunumunun Sağlık Bakanlığı tarafından titizlikle denetlenmesinin 
sağlanması amacıyla, Bakanlık' a bağlı kuruluş olarak özerk bir 
denetleme örgütü kurulmalıdır.  

 
Sonuç   

 
Sonuç olarak, Türkiye'de toplumun sağlığını olumlu etkileyecek 
kalıcı bir sağlık reformu için 1961 yılında yasalaşan 224 Sayılı 
Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Yasası'nın "Herkese, her 
yerde ve her zaman sağlık hizmeti" felsefesine sadık kalınarak; 
yasanın günümüzün sağlık gereksinimlerini karşılayacak biçimde 
değiştirilmesi yeterli olacaktır. Türkiye'nin eşit, ücretsiz ve 
ulaşılabilir-bir sağlık sistemi için, bu konudaki değişikliklerin 
ayrıntılarını hazırlayabilecek nitelikli bir sağlık insan gücü kadrosu 
da bulunmaktadır. Yapılması gereken iş, reformu dışarıdan gelen 
direktifler doğrultusunda hazırlamak yerine; ülkemiz insanlarının 
sağlıkla ilgili gereksinimlerinden yola çıkarak kendi çözümlerimizle 
gerçekleştirebilme istencini gösterebilmektir. 

 
 

   Fotoğraf: Dr. Halil Aydınoğlu 
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İki Kitap 
 

Bir Doğru 

 

Dr.Birtürk ÖZKAVAK 
TTB Pratisyen Hekimlik Komisyonu YK Üyesi 

SES Eskişehir Şubesi YK Üyesi 

 
Yaşadığımız gelişmelerin, sağlık alanındaki dizgininden 

boşanmış gibi görünen, hızla üzerimize üzerimize gelen bu 
saldırıların, yıkımların kökeni ne? Nerden çıktı bunlar? Hangi 
gerekçelerden kaynaklanıyorlar? Ya da bunca olumsuzluğu hangi 
hoş yalanların ardına saklıyorlar? Bütün bunlar kimin için? 
Yaşananlar sadece bizim ülkemize mi özgü? Başka ülkelerde 
benzeri gelişmeler var mı? Sorular çoğaltılabilir elbette. 
Çoğaltılmalıdır da. Ne kadar çok sorup araştırırsak gerçek 
yanıtlara o kadar ulaşabiliriz. Olan biteni anlamaya, bütün 
bunların kimin yararına olduğunu çözmeye, aynı zamanda da 
halkın, çalışanların yararına yeniden dönüştürmeye başlarız. 
Böyle bir yaklaşım, hekimlerin hem kendisine, hem kendisini 
yetiştiren topluma karşı bir sorumluluğudur. Bu günlerde birçok 
soru hem sağlık çalışanlarının hem de tüm toplumsal kesimlerinin 
kafasını meşgul etmektedir. 

 
Gündemimizdeki  bu konuları irdeleyen iki kitaptan 

bahsetmek istiyorum.  Kitaplardan  birisi Boğaziçi Üniversitesi 
Araştırma Fonu, Açık Toplum Enstitüsü, Fredrich Ehert Vakfı 
tarafından desteklenen araştırma ve çalıştay sonucu oluşturulan 
‘’Avrupa’da ve Türkiye’de Sağlık Politikaları’’isimli araştırma 
kitabı. Kitap aslında genel hatlarıyla liberal bir bakış açısının 
ağırlığıyla derlenen bir çok makale ve araştırmadan oluşmakta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kitap Avrupa ve ülkemizde gündeme gelen sağlık 

reformlarının gerekçesi, uygulanma yöntemleri üzerinde önemli 
bilgiler aktarmaktadır. Özellikle Doğu Avrupa ülkelerine dayatılan 

reformların bize ne kadar benzediği konusunda dikkat çekici 
ipuçları vermektedir. Genel hatları ile Avrupa’daki sağlık 
sistemlerini iki başlıktainceleyen kitap, vergilerden finanse edilen 
sağlık sistemleri ve prim toplama sistemine göre finanse edilen 
sağlık sitemleri olarak bir gruplandırma yapmış. Bunun yanında 
Doğu Avrupa ülkeleri ve Türkiye’deki değişimleri de Dünya 
Bankası ve IMF’nin dayatmaları sonucunda, ulusal sağlık 
sistemlerinden vazgeçip prim toplama esasına dayanan yani 
sigortacılık sistemine dönen ülkeler grubuna sokmuş. Her iki 
uygulamanın olduğu ülkelerde bu tercihlerin sebepleri ve 
uygulanan modellerin sonuçları üzerinden yapılan 
değerlendirmelerde düzenli toplanan vergilerle finanse edilen 
ulusal sağlık sistemlerin daha eşitlikçi olduğu daha az maliyetli 
olduğu ve bu ülkelerde sağlık üzerinden ticarileşmenin daha az 
olduğu gibi bir çok sonuçlara ulaşılmaktadır. Bu ülkelerde genel 
anlamıyla birinci basamak sağlık hizmetlerinin, koruyucu 
hekimliğin ekip hizmetinin, basamaklandırılmış sevk sisteminin 
önemsendiği ve uygulanmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır. Kitapta 
Türkiye’deki süreci inceleyen makaleler ise, hâlihazırda olan 
birçok olumsuzluğu göstermekte reform gerektiğini kabul 
etmekte,  ama şu an uygulanan reform önerilerine ise şüpheyle 
yaklaşmaktadır. Aslında kitabın arka kapağında yazılanlar ana 
fikri yakalamamıza yardım ediyor. 

 
‘’Sağlık hizmetleri, devletin vatandaşlarına karşı taşıdığı 

sorumlulukların başında gelir. Ama bu hizmet nüfusun kaçta 
kaçını kapsar, kimleri görmezden gelir? Gelişmiş ülkelerin hemen 
hepsinde, sağlık temel bir vatandaşlık hakkına dönüşürken, 
dünyanın öteki bölgeleri de bu- reform rüzgarlarına –kapılıyorlar. 
IMF ile Dünya Bankası’nın da desteklediği bu ‘insani’ tutumun 
gerçek nedeniyse yoksulları da küresel piyasa oyununda tutmak. 
Elbette her yeni reform paketiyle özel sektörün sağlık alanındaki 
işgali genişliyor ve devletin tek başına hizmet vermesinin etkin 
olmadığı ileri sürülerek maaşlı sağlık personeli istihdamının 
daraltılması öneriliyor. Gelişmekte olan ülkeler reformları kendi 
koşullarına göre eğip bükerek vaat edilen eşitlik ve hakkaniyet 
koşullarını en başta ortadan kaldırıyorlar. 

 
Peki ya Türkiye? Nüfusun tamamını kapsamaktan uzak 

’Genel Sağlık Sigortası’ tasarısı, primlerini ödemeyenlerin sağlık 
hizmetinden mahrum bırakılmasını esas alıyor. Prim sistemi 
üzerine kurulan bir sağlık sigortasının, Türkiye gibi ekonomik 
istikrarsızlıkların hüküm sürdüğü bir ülkede yol açabileceği 
felaketleri düşünmek bile korkutucu. Avrupa’nın farklı 
ülkelerinden akademisyenlerin, Avrupa’daki ‘sağlık hizmetleri’ 
kavramını ve uygulamaların tarihini ele aldıkları, sorunlarını 
ulusal ölçeklerde tartıştıkları ve reform önerilerini 
değerlendirdikleri bu kitap, sağlık hizmetinin devletin vatandaşa 
karşı asli görevi olduğunu ve yaratılmaya çalışan müşteri-satıcı 
ilişkisinin çarpıklığını bir kez daha tüm açıklığı ile gözler önüne 
seriyor.’’ 

 
Diğer kitap ise Dr. Ata Soyer’in Evrensel Basım Yayın’dan 

çıkan ‘’AKP’nin Sağlık Raporu’’ isimli geçmişten günümüze çeşitli 
makale ve söyleşilerden oluşan kitabı. Türkiye’deki gelişmeleri 
dünyadaki gelişmeler üzerinden değerlendirip, sağlık alanına 
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aktararak sağlıktaki bu yıkım dalgasının nedenlerini, çıkarılan 
yasaların anlamlarını, hemen çıkarıldığı dönemlerde yazılan 
makalelerle anlatan günümüzü aydınlatan bir kitap. Kitap son 
derece duru bir dille yazılmış. Bir çok rakamsal veriler analizler 
olmasına rağmen herkesin kolaylıkla konuya hakim olabileceği 
okumaktan yorulmayacağı bir kitap. 

 
Özelde son beş yıl üzerinden yapılan değerlendirmeler 

olmasına rağmen daha öncelerine de göndermeler yapan 
gelişmelerin uluslararası bağlantılarını da vurgulayan yazılar 
aslında çoğumuzun bizzat yaşadığı dönemleri dönemeçleri 
anlatıyor. Okurken ister istemez geçmiş dönemlerde  sağlıkta 
yıkımın önemli adımlarının döşendiği günleri yasaları yeterince 
anlayıp anlamadığımızı  o zamanlar nasıl tepkiler verdiğimizi 
yeniden yeniden düşünüyorsun. Kitapla beraber  bugünden  
geçmişe bakıldığında  her şeyin  nasıl bıkmaz usanmaz bir 
biçimde gündeme getirildiği  planlı  bir  şekilde yasaların  sırasıyla 
ortaya sürüldüğü bütün hükümetlerce adım adım örüldüğünü 
görüyorsunuz. Ama bir taraftan TTB gibi SES gibi bu ülkenin yüz 
akı örgütlerin bu süreci ellerinden geldiğince deşifre ettiği 
durdurmaya çalıştığı önemli eylemlikler gerçekleştirdiği en 
azından yıkımı olabildiğince ötelere ittikleri de anlatılmakta. Beş 
yıl öncesi yazılan yazılar bugünleri nerdeyse tıpa tıp 
anlatan(resmi söylemler o zamanlar çok farklı ve irrite etmeyen 
bir dil kullansa da )gelişmelerin analizleri ile dolu. 

 
Kitapta yer alan Toplum ve Hekim dergisinin 2003/2. 

sayısında yayınlanan ‘’AKP’’ Hükümeti ve Sağlık isimli yazıda 
önemli değerlendirmelerle beraber giderek gerçeklikleri ortaya 
çıkan tezler öne sürülmekte. Yazıdan özetle aktarırsak; 

 
Tez 1.AKP Hükümet(ler)inin sağlıkla ilgili tezleri  yeni 

değildir. Özgün değildir. 
Tez 2.AKP Hükümetinin sağlık reformu adımları, teknik değil 

politiktir. Ayrıca çağdaş ve gerçekci değildir. 
Tez 3.AKP Hükümetinin sağlık reformu öngörüleri ‘’ulusal’’ 

değildir. İçerdeki sermaye gruplarının bütünleştiği, uluslararası 
sermayenin ve onun kurumlarının dayatmalarının   
‘’uyarlanması’’dır. 

Tez 4.Sağlık sektörünün finansal yapısı bağlamında AKP’nin 
‘’reform’’ girişimi değerlendirildiğinde, bu girişimin bir 
‘’sıkışmışlığın’’ ifadesi olduğu, ama buna rağmen 
gerçekleşmesinin çok ‘’olanaklı” olmadığı söylenebilir. 

Tez 5.AKP Hükümetinin sağlık ‘’tercihleri ‘’küreselleşmenin 
gereklerini yerine getirmekle çok yakından ilintilidir. 

 
 

Sonuç Yerine … 
AKP’nin sağlık ‘’reformu‘’ çabaları, Türkiye’nin ana sağlık 

sorunları ile ilgili de değildir. Her yıl ülkemizde 60 bine yakın 
bebek, birinci yılını doldurmadan ölmektedir. Bu konuda var olan 
çok sayıdaki rakamı sıralamak yerine, bir ‘’basit’’örneği vermek 
yeterli: Hangi bebekler ölmekte? Doğum öncesi hiçbir bakım 
almayan ve doğumda hiçbir sağlık personeli desteğini alamayan 
annelerin bebekleri, doğum öncesi en az bir bakım alan ve 
doğumlarını sağlık personelinin yardımı ile annelerin bebeklerine 
kıyasla 4 misli daha fazla ölmektedirler! Çoğu doğuda kırda 
yaşayan ve yoksulların bebekleri ölmektedir ki, bunların anneleri 
sağlık hizmetlerini ulaşamadıkları için ölmektedirler. Yoksa hekim 
seçemedikleri ya da özel hastanelere gidemedikleri için değil! 
Paraları yok, sağlık kurumları ve hizmetlerinden uzaklar. 

 
Yoksulların, önceki hükümetlerin kendilerini yoksullaştıran 

politikalarına tepkileri sonucunda hükümet olanların bu insani 
gerçeği unutmaları ne ile açıklanabilir? 

  
Yıllar önce yazılmış bu değerlendirmelerin öngörülerin 

giderek gerçekleşmediğini görünür kılınmadığını artık kimse 
söyleyemez sanırım. Yine aynı kitabın daha yakın bir zamanda 
yazılmış bir başka yazısından ’’Sağlıkta Dönüşüm ve Sağlık 
Çalışanları (Evrensel Gazetesi 30 Eylül 2006)’’ son paragrafı 
birlikte okursak; 

 
 ….Bu noktada, hekimlerinin ve sağlık çalışanlarının 

kendilerine ve birbirlerine bir başka soru sormasını önermekte 
yarar var: “Bir ülke alt üst olurken kaynakları yağmalanırken, 
hangi refah nasıl refah?” Bu sorudan sonar ’’iyi hekimlik’’ sorusu 
yeniden sorulabilir. Örneğin ‘’sadece bize ulaşabilen sağlık 
güvenceli ve yüksek gelirli hastaya en iyi olanaklarla ve en ileri 
teknoloji ile hizmet vermek ve bunun karşılığında iyi bir yaşam 
standardı elde etmeyi’’mi istiyor hekimler?  ’’İyi hekimliği’’ böyle 
mi tarif ediyorlar? Kendi refahımızı/yaşam standardımızı 
/gelirimizi artırmanın, artırmak istemenin bir -ahlaki/vicdani- 
bedeli yok mu? Nedir bu bedel?  Bu bedelle -bırakın ödemeyi- 
yüzleşmeye hazır mıyız? 

 
Çok uzak olmayan geçmişten bugünlere değin her birimizin 

tercihleri nedeniyle bedeller ödediği daha da ödeyeceği 
dönemeçlerden geçiyoruz. Peki, bütün bu yaşananların geri 
dönüşü alternatifi var mı? Kitabın sonunda yazar ”Alternatifimiz 
Var (mı?)’’ isimli makalesinde bu sorulara mütevazı ve gerçekci 
çözümler öneriyor. Okudukça anlıyoruz ki başka bir sağlık sistemi 
mümkün. Yeter ki soruları çoğaltalım. Ancak o zaman yanıtlara 
ulaşmak daha kolaylaşacak. 
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Bir Film: “Sicko„ 

 

Dr.F. Tansu SAKARYA 
Eskişehir Devlet Hastanesi Hekimi 

 
 
İnsan öldürmek için para bulabiliyorsak, insanlara yardım 

etmek için de para bulunabilir. 
Michael Moore 

 
Benim Cici Silahım ve Fahrenheit 9/11 filmlerinin yönetmeni 

Michael Moore’dan yine keskin bir film… Ülkemizde ilk gösterimi 
15 Şubat 2008’de AFM 7. Uluslararası Bağımsız Film Festivali (!F) 
kapsamında yapılan film, daha afişiyle dikkat çekiyor. Biri kitap 
biri gazete okuyan iki iskeletin bulunduğu bekleme salonunda 
Michael Moore… Gazetede “Man lands on moon-İnsanoğlu aya 
ayak bastı.” yazıyor. Tarih yaklaşık 40 yıl öncesi ve hala muayene 
için sıra beklemekteler…  

 

 
 
Milyonlarca kişinin düşlerini süsleyen, dünyanın en büyük 

ülkesi, özgürlükler ülkesi Amerika! Dünyanın en fazla para 
harcanan sağlık sistemine sahip ülke ama, sağlık istatistikleri 
açısından gelişmiş ülkeler arasında en alt sırada!.. Çünkü acımasız 
ve her zaman kar amaçlı bir sağlık sistemine sahip… 

 
“İşin yoksa morgdaki bir ölüden farkın yok.” kaza geçirmiş 

ama, bacağındaki kesiği iğne iplikle kendisi diken, sigortası 
olmayan bir Amerikalı’nın sözleri bunlar… Sigortası olmayıp  iki el 
parmağı kesilince, birine 60  bin, diğerine 12 bin dolar fiyat biçilen 
ve parmaklarının birinden vazgeçmek zorunda kalan bir başkası 

var… Amerika’da 47 milyon sigortasız insan var ve bunların 18 
000’i bu yıl ölecek…  

 
Şanslı grup 250 milyon sigortalı. Larry ve Donna Smith de 

onlardandı. Biri makinist diğeri gazete editörü. Donna kanser oldu, 
Larry üç kez kalp krizi geçirdi… evlerini paralarını işlerini 
kaybettiler... Kızlarının kilerinde yaşamak için geldikleri gün 
oğulları da Irak’a tesisatçı olarak gidiyordu… Ne yaman çelişki 
değil mi! 

 
Belgeselde kendileri ya da yakınları hasta olduklarında sağlık 

sigortalarının gazabına uğramış Amerikan vatandaşlarıyla şaşırtıcı 
röportajlar gerçekleştirilmiş. 

 
Markette temizlikçi olarak çalışan 79 yaşındaki Eddie, emekli 

olamıyor çünkü; kalp ilaçlarının ödenmesi için çalışıyor olması 
gerek…Trafik kazası geçiren ve şanslı sigortalı gruptan olan başka 
bir hasta, hastaneye ambulansla götürülüyor. Ama ambulansı 
kendi aramadığı için ücreti ödenmiyor… 

 
Biri 182 cm. ve 58 kg. olduğu için, diğeri 153 cm ve 80 kg 

olduğu için sigortalanamıyor. Kronik hastalığı olan, bypass 
cerrahisi geçiren, doğumsal hastalığı olan, poliçede bir şeyi 
unutan vb hepsi sigorta dışı…  

 
Bunun yanında, sağlık sigortası olan ve kendilerini güvencede 

sanan pek çok insan ise sigorta şirketlerinin çözülmesi imkansız 
kuralları ve dosyaları içinde düğüm olup, söz verilen neredeyse 
hiçbir haktan faydalanamıyor. Meme kanseri olan Laura’nın 
intravenöz ilaçları ödeme dışı bırakılır, Japonya seyahatinde MR 
çekilerek beyin tümörü olduğu anlaşılan Maria’nın tetkik isteği 
reddedilip sağlamsın denir, Tarshe’nin enfeksiyonu tedavi edilir, 
ödemesi yapılır; sonra sigortası iptal edilir ve “ödemekten 
vazgeçtik” denir. Lee’nin poliçe iptal sebebi “daha önceki 
durumuyla uygunsuzluk”dur. Julia kocası Tracy’nin kanseri için 
savaşırken, tek umudu olan ilik nakline red sebebi; tedavinin 
garanti olmamasıdır… 

 
Michael Moore, sigorta şirketleriyle başı dertte olanlara 

internet yoluyla çağrı yapar… 25000 mesaj gelir. Bunlardan biri 
Doug Noe’nin 9 aylık kızının işitme kaybı nedeniyle kulaklarına 
takılacak işitme cihazlarının sadece birinin takılmasının 
onaylanması ile ilgilidir. Doug işin içine medyanın karıştığıyla ilgili 
yeni bir mektup yazar ve kısa sürede diğer işitme cihazına da onay 
gelir. 

 
Dr. Pinno, sigorta şirketinde çalışırken 500 bin dolarlık bir 

kalp naklini reddederek şirketine faydalı olmuştur ve başarılı kabul 
edilmiştir. Oysa o vicdan azabı çeker ve işinden ayrılır. İtiraf eder 
ve kendi hakkında suç duyurusunda bulunur… Bu dikkat çekicidir.  

 
Buraya nasıl gelinmiştir?…   
 
1971 yılında Başkan Nixon ve özel şirket sahibi Edgar Kaiser; 

düşük seviyede tıbbi bakım ve daha iyi kar etme düşüncesi ile bu 
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sistemin babaları olmuşlardı. İlk anda bu sisteme karşı çıkan 
Hillary Clinton bile en sonunda sisteme boyun eğmişti. İşin en 
ilginç yönü de bunun karşıtı olan devlet kontrollü sağlık sistemi 
hep sosyalistleşme, sosyal darbe, sosyal deney…olarak 
gösterilmişti. Sonuçta ABD sağlık sistemi konusunda 37. sıraya 
düştü, ilaç şirketleri ise rekor kazançlar sağladı… 

Farklı arayışlar başlar. Boyun kanseri olan 22 yaşındaki 
Adrien, Kanada’ya geçerek tedavi şansı arar. Çünkü ülkesinde 
sigorta şirketi, çok genç olduğu için bu kansere 
yakalanamayacağına karar vermiştir. Adrien’in tüm Kanadalılar 
gibi ücretsiz sağlık hizmeti alabilmesi için sadece biriyle evlenmesi 
yetecektir…  

 

 
 

 
Kanada, İngiltere ve Fransa ile ilgili pozitif örneklerle devam 

eder film… Hepsinde de sağlık hizmeti ücretsiz verilmekle 
kalmayıp, kişilere evlerinde sosyal yardım, acil yardım, ücretli 
sağlık izni gibi kavramlar vardır ve yönetmenimiz bunları 
duydukça hayretlere düşer…Ve ne bu sistemi destekleyen insanlar 
ne de bu ülkeler sosyalist değildir. Üstelik İngiltere bu sisteme 
1948 yılında ve 2. Dünya Savaşı sonrasındaki yıkık haliyle 
geçmiştir. 

 
11 Eylül ve sonrasındaki günlerde gönüllü çalışan kurtarma ve 

sağlık görevlileri de zor durumdadır. Çoğu solunum sıkıntısı 
çekmektedir. Bir kısmı psikolojik destek almaktadır veya dişleri 
dökülmüştür… Ve tabii ki tahmin etmek çok kolay, onlar da sistem 
dışı kalmışlardır. Bir çelişki de, bu saldırılarda yakalanan 
teröristlerin kaldığı Guantanamo Üssü’nde üst düzey sağlık 
donanımı olmasıdır ve bunlardan asla kahramanlarımız 
yararlanamayacaktır… 

 
 
 
 
 

En son yönetmenimiz, bir grup hastayla  ABD’de “dünyanın 
en berbat yeri” olarak lanse edilen Küba’da alır soluğu. İlk ayak 
bastıklarında her mahallede eczane, doktor ve hastane olduğunu 
öğrenir. Sağlık hizmeti herkese ücretsizdir. Vatandaş bile olmak 
gerekmez… ABD’de 120 dolara olan ilaç, orada 5 senttir. Kendi 
gerçeğine yabancılaşmadığı gibi Küba, geri kalmış ülkelere tıbbi 
malzeme ve doktor yetiştirme konularında da yardım etmektedir... 
Hastalarımızın bakımları yapılır; bir kısmının tedavileri 
planlanır…11 Eylül gönüllüleri için Havana İtfaiyesinde tören 
düzenlenir… Onore edilirler… 

 
Yönetmenimiz neden eğitimde, posta hizmetlerinde, polis, 

kütüphane hizmetlerinde devlet kontrolü ve ücretsiz hizmet 
mevcutken, sağlık sisteminde olmadığını  sorar. 

 
Filmi izlerken her örnekte kendi ülkemi gördüm. Geleceğimizi, 

çocuklarımızın geleceğini…Ve ben de soruyorum; neden birilerinin 
daha iyi kazanç sağlayacağı ama halkın sağlığa ulaşmasının 
günden güne zorlaşacağı bu sistem? 

“Başka bir ülkenin iyi yaptığı birşeyi alırsın. Mesela araba 
mesela şarap… neden daha iyi bir sağlık sistemi değil?” 

 
 
Yönetmen Hakkında: 
Michael Moore, 1954 Michigan doğumlu İrlanda asıllı 

Amerikalı yazar, gazeteci, prodüktör, yönetmen. Michigan-Flint 
Üniversitesi’ni bırakıp 22 yaşında The Michigan Voice isimli 
haftalık dergiyi kurdu. 

 
Filmleri; Roger and Me (1989), Pets or Meat; The Return to 

Flint (1992-TV), Canadion Bacon (1995), The Big One (1997), And 
Justice For All (1998), Lucky Numbers (2000), Bowling for 
Columbine (Benim Cici Silahım-En iyi Belgesel Film Oscar’ı-Tüm 
zamanların en iyi belgeseli)(2003), Fahrenheit 9/11 (Altın Palmiye 
ve pek çok ödül…)(2004), Sicko (2007) (En İyi Belgesel Film Oscar 
adaylığı-Ödüller henüz belirlenmedi ve pek çok ödül)(2008) 
Fahrenheit 9/11.1/2 prodüksiyon aşamasında… 

 
 
Filmin Künye Bilgileri 
Yönetmen: Michael Moore 
Senaryo: Michael Moore 
Oyuncular: Michael Moore, George W. Bush (arşiv), Reggie 

Cervantes, Bill Clinton (arşiv), Hillary Rodham Clinton (arşiv) 
 

 
(Bu yazıyı henüz tamamlıyorken, Odamız Yönetim Kurulu’nun 

liberal sağlık politikalarına karşı duruşu ve mücadelesi nedeniyle 
Michael Moore’a 2008 14 Mart Özel Ödülü’nü verme kararı 
aldıklarını öğrendim. Kendilerini bu çok isabetli kararlarından 
dolayı kutluyorum.) 
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Bir Hintli Yazardan 

 

Dr. Halil AYDINOĞLU 
Eskişehir Tabip Odası  

Denetleme Kurulu Üyesi 

 
 
 
Tanrı yeryüzünü lahana, karnıbahar, ıspanak gibi çesit çesit 
yeşil ve sarı sebzeyle donattı… 
"Adam ve Kadın" sağlıklı ve uzun hayatlar yaşasın diye. 
 
 
Bunu gören şeytan “McDonald's”ı yarattı... 
McDonald's 99 centlik iki katlı cheeseburger'i icat etti. 
Şeytan Adam'a dedi ki; 
"Yanında patates cipsi ister misin?" 
Ve adam dedi ki; "Süper boy olsun!" 
 
Böylece adam kiloları almaya başladı. 
 
 
Ve Tanrı sağlıklı yoğurdu yarattı. 
Kadın onu yesin ve bedenini adamın beğendiği boyutlarda 
tutsun diye. 
 
 
Bu sefer şeytan, yoğurdu dondurdu. Çikolata getirdi, fındık 
getirdi. 
Yoğurdun üzerine konacak parlak renkli şekerler getirip serpti.. 
 
Ve kadın da kiloları almaya başladı. 
 
 
Ve Tanrı dedi ki; “çok taze salatamı bir deneyin.” 
 
Bunun üzerine şeytan kremalı hazır salata soslarını icat etti.. 
Üzerine salam ve dilimlenmiş peynir parçalarını da ekledi. 
Sonra tatlı için dondurmayı çıkardı. 
 

Ve kadın daha da kilo almaya başladı. 
Ve Tanrı bu sefer dedi ki; 
"Sana sağlıklı sebzeler verdim. Onları tüketesin diye. 
Şimdi zeytinyağını da veriyorum." 
 
Ve şeytan, Cracker Barrel'dan tavuk ve kızarmış biftek getirdi.. 
Öyle büyüktü ki, kendi ayrı tabağı bile vardı. 
 
Ve adam kiloları yüklendi. 
Kötü kalpli kolesterol tavanı delip çıktı. 
 
 
Ve Tanrı, koşu ayakkabılarını yarattı ve adam bu fazla 
kilolardan kurtulmaya karar verdi. 
 
Ama bu sefer şeytan, kablolu TV'yi yarattı, uzaktan kumandayı 
yarattı. 
Öyle ki, adam TV1 den TV2 ye giderken bile yerinden kalkmadı. 
 
 
Tanrı dedi ki; "Ey şeytan, her seferinde sen kazanıyorsun! ..." 
 
 
Ve Tanrı patatesi yarattı. 
Besinle dolu, doğal olarak, yağ düzeyi düşük, sağlıklı bir sebze 
olsun istedi. 
 
Sonra şeytan geldi ve patatesin sağlıklı kabuğunu soydu attı. 
Nişastalı gövdesini çubuk çubuk kesip, derin tavada katı yağ ile 
kızarttı. 
İçine banıp yensin diye de kremayı icat etti. 
Ve adam uzaktan kumandasına sarıldı, kızartılmış patatesini 
kremaya banıp yedi. 
 
Yedikçe kolestrole battı. 
 
 
Ve Tanrı içini çekerek baktı, düşündü ve "by-pass" cerrahiyi 
yarattı... 
 
Ve şeytan baktı. 
İyi olduğunu gördü, “iyi oldu” dedi… 
 
Ve "Sağlık Sigortası Şirketlerini" icat etti! 
 

 

 
 

 
 


