
www.ahmetsaltik.net 07.05.2012 1 



SOSYAL TIP 
 

Dr. Ahmet SALTIK 
 

profsaltik@gmail.com 
www.ahmetsaltik.net 

 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Halk Sağlığı Anabilim Dalı 

07.05.2012 www.ahmetsaltik.net 2 



Dersin Amaçları ve 
Öğrenim Hedefleri-1 

1. Toplum içinde yaĢayan, bir baĢka deyimle 
“toplumsallaĢmıĢ” bir varlık olarak insanın 
sağlığının, içinde yaĢadığı toplumca  
nasıl ve ne yollarla etkilendiğini iĢlemek. 

2. Toplumsal (sosyal) çevrenin insan ve 
toplum sağlığına etkilerine iliĢkin  
örnekler üzerinde tartıĢmak. 

3. Ġnsanın, kurduğu toplumsal yapı,  
“sosyal sistem” bütünlüğü içinde  
sağlığının yerini irdelemek. 
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Dersin Amaçları ve 
Öğrenim Hedefleri-2 

4. Sağlığın evrensel tanımında yer alan  

“.. bedensel, ruhsal ve t o p l u m s a l  

bakımlardan tam bir iyilik durumu..” 

olgusunun anlamını iĢlemek. 

5. Sağlığın; toplumsal, ekonomik ve  

ekinsel (kültürel) belirteçlerini 

(determinantlarını) vurgulamak.  
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Dersin Amaçları ve 
Öğrenim Hedefleri-3 

6. Öğren(i)cide, insan ve toplum sağlığının,  
içinde yaşanılan toplumsal yapıdan ayrı 
düşünülemeyeceği bilincini yerleştirmek. 

7. Dersin sonunda örenci; tıp ve sağlık 
bilimlerinin (biyomedikal bilimler) özünde 
sosyal içerikli uğraş alanları, disiplinler 
olduğunu kavramış ve meslek değerlerini  
bu doğrultuda oluşturmaya  
yönelmiş olacaklardır. 

07.05.2012 www.ahmetsaltik.net 5 



 Tıp bilimlerinin gerçek niteliği.. 

Tıp; aslında toplumsal  
 

(sosyal) bir bilimdir.. 
 

Dr. Solomon Newman, 1847 
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Ġnsanın Ruhsal ve Toplumsal 
Gereksinimleri.. 

 

 1. Güvenlik ve korunma 

2. Yeterlilik 

3. Sevgi 

4. Onur 

5. Gerçeği tanıma 

Abraham Maslow’un  
Gereksinimler HiyerarĢisi  
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Ġnsan ve Çevresi 
 

İnsan 2 çevreye doğmaktadır :  

Doğal çevreye ve  

Toplumsal çevreye..  

Norveç ülkesinde doğan bir bebek Norveç‟li, 

Türkiye‟de doğan bir Türk... olmaktadır.  

İçine doğulan toplumsal çevre;  

bireyi o toplumun bir üyesi olarak 

biçimlemekte ve toplumsallaştırmaktadır 

(S o s y a l l e Ģ m e ! ).  
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Ġ nsan  ve  Çevres i   
 

Bir Hint‟li bebek, Hint toplumunun Purdah 

geleneği gereği, inekleri kutsal saymakta ve 

onların tüm ürünlerini yemeyi reddetmektedir.  

Bir Katolik, kan ve doku aktarımını 

(transplantasyonunu) dışlamakta,  

bu yüzden ölümü bile göze almaktadır.  

Örnekleri çoğaltmak olanaklıdır.  
Verilen örneklerde toplumsal etmenlerin  
insan yaşamı ve sağlığıyla dolaylı değil  

fakat doğrudan ilişkili olduğu çok açıktır. 
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TOPLUMSAL ÇEVRENĠN  

SOSYALLEġMEYE KATKISI 
 

Eldeki bilimsel araĢtırma verileri;  
insanın evrilerek sosyal,  

“toplumsal insan” olması sürecinde 
toplumsal çevrenin katkısının  

% 60’lara vardığını ortaya koymaktadır.  
Demek oluyor ki, genetik kalıt yapı  

ya da biyolojik yapı,  
sosyal insanın oluĢumunda  

ancak % 40 dolayında pay sahibidir!  
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TOPLUMSAL ÇEVRENĠN  

SOSYALLEġMEYE KATKISI 
 

Hemen belirtmek gerekir ki;  
otuz yıl önce bu oranlar tersine idi.  

Toplumsal yaĢam çeĢitlendiği, 
varsıllaĢtığı ve  

değiĢik kültürler arasındaki iliĢkiler ve  
etkileĢim (social network) hızlandıkça,  

i n s a n ı n  i n s a n l a Ģ m a s ı   
sürecine giderek  

daha çok katkı vermesi doğaldır. 
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A n ı m s a y a l ı m  : 

 
Yine geliĢmiĢ ülkelerde birçok hekim,  

bu yeni dallarda uzmanlaĢarak  

insan ve toplum sağlığına  

katkı vermeye çabalamaktadır.  

Çünkü, günümüzden yaklaĢık 150 yıl önce  

Dr. Newman‟ın tıp bilimi için yaptığı tanımlama 

daha da ileriye taĢınmıĢtır. Alman hekim 

Dr. Rudolph Wirchow Ģu inançtadır : 
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 Dr. R. Wirchow’un önerileri… 
 

Sağlığın korunması  
toplumun ödevidir.  
Hükümetler halkın sağlığıyla  

ilgilenmek zorundadır. 

Sağlık sorunları,  
yalnız hekimlik önlemleriyle 
çözülemez.  
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 Dr. R. Wirchow’un önerileri… 
 

SOSYAL (toplumsal) önlemler  
almak kaçınılmazdır. 

 Sağlık ve sosyo-ekonomik koĢullar  

arasında önemli neden-sonuç iliĢkileri  

vardır ve bunlar araĢtırılmalıdır. 

Tıp; iliğine, kemiğine dek  
toplumsal (sosyal) bir bilimdir. 
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 Ġnsanın tanımı  : 
 

 Ġnsan, “biyo-psiko-sosyal bir canlı” 

olarak tanımlanmaktadır.  

Bir baĢka anlatımla; insanların özellikleri 

ya da temel nitelikleri 3 temel kümede 

toplanabilir : 
 

1. Biyolojik özellik ya da nitelikler 

2. Psikolojik / ruhsal özellik ya da nitelikler 

3. Toplumsal / sosyal özellik ya da nitelikler 
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Dünya Sağlık Örgütü’nün  

Sağlık-Toplum ĠliĢkisine YaklaĢımı 
 

Bilimsel olarak geçerli yukarıdaki 

değerlendirme gereğidir ki;  

BirleĢmiĢ Milletler’e bağlı olarak  

1947’de kurulan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 

yaklaĢık olarak yarım yy. önce,  

günümüzde de doğru olan  

sağlık tanımını Ģöyle yapmıĢtır : 
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SAĞLIK; yalnızca 

bedensel hastalık  

ya da sakatlıkların 

bulunmaması demek 

olmayıp; aynı zamanda 

ruhsal ve  

toplumsal (sosyal) 

yönlerden de  

tam bir iyilik durumudur. 
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SAĞLIĞA “BÜTÜNCÜL” BAKIġ.. 
 

Bir sağlık çalıĢanı olarak bu tanımı  

tam anlamıyla kavramalı ve hekimlik yaĢamınızı  

bu temelde yükseltmelisiniz.  

Bu yaklaĢım sağlığa “bütüncül” (holistik)  

bir bakıĢ açısını vurgulamaktadır.  

Ülkemiz ve dünya insanlarının sağlıklarını  

korumak ve geliĢtirmek (health prevention  

and promotion) için, kiĢi ve toplum sağlığını, 

vazgeçilmez 3 temel ögesi ile bir bütün olarak 

algılamalı ve meslek yaĢamınızda  

en yüksek özenle uygulamalısınız.  
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DSÖ, kuruluş Anayasasında  

şu kuralların altını çizmektedir : 
 

 EriĢilebilecek en yüksek düzeyde  

sağlıklı olmak; ırk, din, dil, politik inanç,  

ekonomik ve sosyal koĢullar gözetmeksizin 

her insanın  

TEMEL HAK larından biridir. 

 Hükümetler, kendi halklarının  

sağlığından sorumludurlar.  

Bunu, ancak sağlık ve toplumsal önlemler 

almak koĢuluyla gerçekleĢtirebilirler. 
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DSÖ, kuruluş Anayasasında  

şu kuralların altını çizmektedir : 
 

 Halk sağlığının geliĢtirilmesinde  

kamunun (halkın) bu konuda aydınlatılması  

ve aktif iĢbirliği büyük önem taĢır. 
 

 Tüm ulusların sağlığı, barıĢ ve  

güvenliğe ulaĢmak için temel öge olup;  

bireyler ve devletler arasında  

tam bir iĢbirliğine bağlıdır.  
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        DSÖ 2001 Dünya Sağlık Raporu  : 
 
 

Dünya nüfusunun ¼’ü  
ruhsal olarak rahatsız! 
450 milyon insan ruhsal açıdan  
sıkıntı içinde yaĢıyor. 
Depresif bozukluklar dünyada  
4. önemli hastalık nedeni.. 
Özellikle 15-44 yaĢ diliminde.. 
Dünyada her yıl 1 milyon insan 
intihar ediyor; özekıyım salgını! 
07.05.2012 www.ahmetsaltik.net 21 



        DSÖ 2001 Dünya Sağlık Raporu  : 
 

Sürekli stres altında yaĢama,  
tehlikeli koĢullar, istismar,  
sağlıksız ortamlar,  
G E L E C E K   Ü M Ġ D Ġ N Ġ N    
Y Ġ T Ġ R Ġ L M E S Ġ   
gibi nedenler, yoksulların  
daha çok ruhsal sorunlarla  
karĢılaĢmasına neden olmakta. 
TÜTÜN kullanımı bu yüzyılda  
1 milyar kiĢiyi öldürecek ! 
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The world health report - 2001 

Mental health :  

new understanding, new hope 

 • The 2001 report focuses on the fact that 
mental health – neglected for far too long – 

 is crucial to the overall well-being of 
individuals, societies and countries. 

• The report advocates policies that are  
urgently needed to ensure that stigma  
and discrimination are broken down and  
that effective prevention and treatment  
are put in place. 
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Tüm ölümlerin % 20’sinden sorumlu olan  

5 büyük küresel pandemi 

(kıtalararası salgın);  

1. Tüberküloz,  

2. HIV / AIDS,  

3. Sıtma,  

4. Tütünle ilgili hastalıklar,  

5. ġiddet / travma… 

        DSÖ 2001 Dünya Sağlık Raporu  : 
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WHO urges more investments, 

services for mental health :  
(4 September 2007) 

 • “Hal” böyle iken, DSÖ web sitesinde ana sayfadan,  

giderek bozulan ve alarm veren dünya halklarının  

ruh sağlığı için daha çok yatırım istemektedir.  

• Öyle ki; depresyon, 15-44 yaş diliminde 4. sıraya çıkmıştır. 

Yılda 1 milyona yakın homo sapiens, canına kıymaktadır : 

• Ġntihar salgını! (Ezici çoğunluğu yoksullar!) 
Bu salgının nedenleri; sürekli stres yaĢama altında ve  

gelecek umudunun yitirilmesidir. (The world health report 

2001 - Mental Health: New Understanding, New Hope, pdf, 

http://www.who.int/whr/2001/en/) 
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Dr. A. Grotjahn 1915’te,  

sağlıkta öncelikler sorunu  
hakkında neler yazıyor : (1) 

 

    Bir toplum için EN ÖNEMLİ HASTALIK 
    (sağlık olayı, sağlık sorunu); 
 

 En çok görülen 
 

 En çok öldüren 
 

 En çok sakat bırakan hastalıktır. 
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Dr. A. Grotjahn 1915’te, sağlıkta öncelikler 
sorunu  hakkında neler yazıyor :  (2) 

  

Bir kimsenin hastalığı, 
 yalnızca kendisini ilgilendirmez.  
 Başta ailesi olmak üzere,   
 yakınlarını ve giderek tüm toplumu 
ilgilendirir; ilgilendirmelidir de... 

  Sağlık sorunlarının doğrudan   
 maliyet lerinin yanı sıra bir de  
 dolaylı maliyet i vardır. Toplum öder..  
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Dr. A. Grotjahn 1915’te, sağlıkta öncelikler  
sorunu hakkında neler yazıyor :   (3) 

 

 Hastalıkların (sağlık sorunları ya da 
olaylarının) tek nedeni biyolojik /  
fiziksel / kimyasal ögeler değildir.  
Altta yatan sosyal, ekonomik, kültürel 
etmenler vardır ve bunlar araştırılmalıdır. 

 Bu etmenler, çoğu zaman, biyolojik / 
fiziksel / kimyasal etmenlerin  
hastalık yapmalarını koĢullarlar.  
Yani bilinen bu etmenlerin hastalık 
yapıcı etkilerinin ortaya çıkması için  
asıl ortam ve zemini oluĢtururlar.  

07.05.2012 Prof. A. SALTIK-AÜTF 28 

www.ahmetsaltik.net 



Hastalıkların tek nedeni buzdağının görünür 
bölümüne denk düĢen F-K-B etmenler mi ?? 
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Sağlık bir kültür ürünüdür... 
  

Sözgelimi tetanus basili dünyanın her yerinde  

evrensel olarak varolan bir bakteridir.  

Ne var ki, dünya toplumlarında değişen düzeylerde 

hastalık etkenidir ve bu durum  

ırkların bu hastalık etkenine karşı  

biyolojik dirençlerinin farklılığına bağlı değildir.. 

Bebeklerinin altına toprak (iyi kavrulmamış) bağlayan 

toplumlarda yenidoğan tetanusu çok sık iken;  

bunu yapmayan toplumlarda çok daha azdır.  
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Bilinen hastalık etmeninin uyarılması.. 
 

Görüldüğü gibi burada biyolojik bir etmeni  

aslında hastalık etkeni yapan,  

sosyal bir olay olarak toplumların  

gelenek-görenek ya da töreleri, kültürleridir.  

Bu olgu, A. Grotjahn’ın ilkelerinden  

üçüncüsünde ileri sürdüğü saptamalara  

çok uygundur ve örnekler rahatlıkla çoğaltılabilir.  

Grotjhan’ın yapıtının adı da dikkat çekicidir;  

SOSYAL PATOLOJĠ..  
Toplumsal patolojiler ile tıbbi-teknik patolojiler, 

ustaca birbirine bağlanmıştır. 
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YOKSULLUK-HASTALIK  

KISIR DÖNGÜSÜ 
 

Toplumsal kaynakları yetersiz  

ya da yeter sayılabilecek kaynak 

varlığına karşın  bölüşümleri 

hakça, adil olmayan ülkelerde 

(örn. Türkiye’miz) sağlık düzeyi de 

gerilemektedir. Bu süreçten, 

yoksul kesimler çok daha  

olumsuz etkilenmektedir.  
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YOKSULLUK-HASTALIK  

KISIR DÖNGÜSÜ 
 

İngiliz Sağlık Bakanlarından  

Edwin Chadvick’in vurguladığı üzere; 
 

“Yoksulluk hastalık üretmekte;  

bu hastalık kişiyi daha da  

yoksul kılmakta ve bu durum  

cehennemi bir kısır döngü  

biçiminde sürüp gitmektedir.” 
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            Biyolojik ve psikoloji     Toplumsal, ekonomik 

            Yapı özellikleri     ve ekinsel özellikler 
 
 

 

 Genetik 

 Beden yapısı 

 Bağışık sistem 

 Sinir sistemi 

 Endokrin sistem 

 Kişisel stres 

 Huy (mizaç) 
 

 

SAĞLIK 
 

Ġç ve dıĢ 
etmen-

lerle 
baĢarılı 
uyum.. 

 

 Sosyo-ekonomik 
durum 

 Ekolojik çevre 

 Eğitim düzeyi 

 Çalışma koşulları 

 Özel yaşam 
biçimi 

 Toplumla 
bütünleşme 

 

  

Bu çizelgeyi,  
değişik konular  
ve ortamlar için  

örnekler vererek iyice 
kavramaya çalışınız. 

Örn. etkileşim 
arakesitinde verilen 

sağlık tanımına  
dikkat ediniz..     

Bireyi kuşatan 
toplumsal, ekonomik, 

ekinsel ögelerin payının 
ne denli ağırlıklı 

olduğunu 
arkadaşlarınızla 

tartışınız.. 

     ÇĠZELGE I : Sağlık ve Toplum Arasındaki EtkileĢim. 

Ġç sistem DıĢ sistem 
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Sağlık ve Toplumsal etmenler  

 Hatta, sağlık ve toplumsal etmenler 

arasındaki iliĢki ve etkileĢim öylesine  

ileri bir derecededir ki;  

“Sağlığın toplumsal / ekonomik / ekinsel 

belirteçleri (=determinantları)” kavramı,  

 ilgili bilimsel yazında (literatürde)  

son derece yaygın olarak kullanılmaktadır. 
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SAĞLIĞIN  BELĠRTEÇLERĠ… 
 

Bilindiği gibi belirteç (determinant) kavramı; 

koĢulların varlığında ilgili sonucun da  

kaçınılmaz biçimde oluĢması,  

gözlenmesi anlamındadır.  

Dünyanın pek çok ülkesinde  

yapılan araĢtırmalarla;  

toplumsal katmanlar arasında  

hastalıklara yakalanma,  

ortalama yaĢam süresi, kazalanma ve 

yaralanma sıklık ve ağırlığı ile yaĢam niteliği 

arasında ciddi iliĢkiler saptanmıĢtır. 
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Bir örnek olay : 
 

1992’de bir İtalyan gemisi, Pasifik’te atıklarını boşaltır. 

Raslantıyla, yaklaşık olarak 37°C sıcak ve tuzlu su akıntısına 

katılan bu atıklarda, gemideki koleralı bir hastanın dışkısıyla 

atılan kolera etmeni vibriyolar etüvde gibi hızla çoğalırlar..  

Dalgalarla bir Güney Amerika ülkesi olan  

Peru kıyılarına vuran bu sularda oldukça çok üreme 

olmuştur. Balıklar kirlenirler (kontaminasyon).  

Peru’lu balıkçıların yakaladıkları balıklarla kolera,  

Peru’da yayılır ve salgın (epidemi) yapar.  

Bu salgın yaklaşık 5 yıl, DSÖ’nün de çabalarına karşın,  

büyük güçlüklerle ancak denetim altına alınabilir... 
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Gebze-Dilovası’nda  
yaşanan acı örnek     : 

 

REFAH-YOL döneminde,  

Gebze / Dilovası Belediyesinin, 

“abdest bozuyor..” (!?)  
gerekçesi (??!) ile  

beldenin sularını  

klorlamaması sonucunda  

bir kolera salgını yaşanmıştı! 
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Gebze-Dilovası’nda  
yaşanan acı örnek     : 

 

Oysa belde, 30 metreye yaklaşan 

yükseklikteki ayakların taşıdığı  

bir viyadük altında idi.. Otoyolda 

çok sayıda lüks araç, büyük 

hızlarla seyrediyorlardı.. Halbuki;  

Yaşamda en gerçek yol gösterici  

us ve bilim olmalıydı,  

Atatürk’ün de vurguladığı üzere.. 
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Bu tür örnekleri çoğaltabiliriz..  
 

Son yıllarda ülkemize yaşatılan 
ekonomik kriz yüzünden yaşanan 

ve basına yansıyabilen  
çok sayıdaki ürkünç olay 

(özekıyım, öldürme, kapkaç, 
protestolar, saldırganlık..),  

sağlık olayları ile toplumsal 
ögelerin etkileşimi bakımından 

son derece acı ve öğretici  
derslerle doludur. Gerçekten,  

Dr. Wirchow’un vurguladığı üzere;  
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Dr. Rudolph Wirchow’un  
 

vurgusu     :  
 

sağlık sorunları ile  

toplumsal / ekonomik / ekinsel etmenler  

arasında oldukça karmaşık  

etkileşimler bulunmaktadır  

ve bu süreçler ciddi olarak  

araştırılma gereksinimlidir.  
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Dr. Rudolph Wirchow’un  
 

vurgusu     : 
 

Bir başka anlatımla, değinilen oluşumlar  

tıp sosyolojisi, tıp antropolojisi,  

toplumsal psikoloji ve Halk Sağlığı bilimi 

açısından incelenmelidir.  

Bu gereksinimin yeni bilim dalları 

doğurduğuna yukarıda değinilmişti. 
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Gerçekten de; 
 

SAĞLIK ÇOK ETMENLĠ BĠR SĠSTEMDĠR ! 
 

Hatta rahatl ıkla söylenebil ir  ki ;   

sağl ık  ölçüsünde çok etmenli ,   

yani  çok sayıda etmenden etki lenen  

ve o ölçüde de çok olguyu etki leyen  

bir  başka sistem yoktur.  

Söz konusu etmenlerin oldukça önemli  
bir bölümü, sosyal / toplumsal etmeler 
kümesi olarak tanımlanmaktadır. 
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DSÖ zorda   : Avrupa gündeminde 

Gıda ve Beslenme sorunu var.. 
 

• WHO Regional Committee for Europe meets 

17 September 2007. 

• The 57th session of the WHO Regional Committee 

for Europe begins today in Belgrade, Serbia. 

Policies on the health workforce and food and 

nutrition are among the topics to be discussed.  

• DSÖ Avrupa bölgesel komitesi toplanıyor  

(17 Eylül 2007) ve sağlık insangücü, gıda, 

beslenme gibi temel konuları değerlendirecek.. 
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KüreselleĢTĠRmeciler dayatıyor  :  

 • AVIAN INFLUENZA (Kuş gribi) 

• Kuş sürülerine ilişkin kamusal veteriner sürveyans  

(Veterinary Public Health!) hizmetlerinin aksatılması  

temel neden..   

• KüreselleĢTĠRmeciler dayatıyor            :  

Devlet küçülecek.. kamusal harcamalar, dolayısıyla kamusal 

hizmetler daralacak.. Adaletsiz vergiler Batı’ya faiz ödenecek! 

• BoĢaltılan alanlar kâr getiriyorsa sermaye yatırım 

yapacak.. Kazançlı değilse, o alanlar sahipsiz kalacak..  

• Gelişmekte olan ülkeler, küresel sermayeye ciddi biçimde 

borçlu kılındıklarından, hükümetlerin bütçeleri daha çok  

borç ve faizlerini ödeme odaklı tutsak alınacak.. 

 07.05.2012 www.ahmetsaltik.net 45 



Salgınlar, Acil Durumlar.. 
• DISEASE OUTBREAKS : Cholera, Iraq – update 

• Hastalık salgınları : Irak‟ta kolera sürüyor..  

DSÖ web sitesi güncel bilgi-veriler aktarıyor. 

Ebola haemorrhagic fever :  

Democratic Republic of the Congo - update 

• Kongo‟da Ebola kanamalı ateşi salgını sürüyor..  

DSÖ web sitesi güncel bilgi-veriler aktarıyor. 

• EMERGENCIES (Acil durumlar)  

• Güney Asya‟da sel afeti.. (Floods in South Asia) 

• Bu krizlerle ancak HALK SAĞLIĞI disiplininin araç ve 

yöntemleriyle baĢetmek olanaklı.. Önlenmeleri de öyle! 

ġimdilik baĢkaca donanım yok insanlığın elinde! 
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Son 30 yılda 30 yeni hastalık! 
 

• Cholera : Updated fact sheet 

 Yine Kolera.. dünyada pek çok bölgede 

endemik, hiperendemik ya da epidemik..  

• DSÖ, genel anlamda, bölge sınırlaması 

yap(a)madan veri ve bilgileri güncelliyor.. 

• Managing Marburg fever in Uganda..

 Yoksul Uganda‟da Marburg ateşi ile  

nasıl başedilecek? 

 
07.05.2012 www.ahmetsaltik.net 47 



The world health report 

1996 - to reduce poverty  
• The 2nd The 1996 report focuses on 

infectious diseases - old and new –  

which together represent the world's  

leading cause of premature death.  

• Examining these diseases by modes of 

transmission, the report calls for renewed 

efforts and extra resources to combat them  

and thereby help to reduce poverty,  

and foster development. 
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The world health report 1997 : 

Determinants of ill-health 
 

• The 3rd :The focus of this report is on  

non-communicable diseases. Together with 

infectious diseases, they form a double burden 

for developing countries, and are increasing 

rapidly among poorer populations.  

• The report calls for integrated,  

comprehensive action that tackles all the 

determinants of ill-health. 
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  Sosyal  T ıp  Anlayışı  
 

         Dünyaca ünlü Türk hekimi  

Prof. Dr. Nusret H. Fişek şöyle demekte : 
 

 “ Sağlık, kişinin  

 satın alacağı  

 bir hizmet değil,  

 Devletin halka  

 sağlamakla yükümlü  

 olduğu bir haktır. ” 
 

Türkiye‟de modern 

Halk Sağlığı Bilimlerinin 

kurucusu, TTB BaĢkanı 

(1914-1990) 
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"Hekimliğin temel amacı insana  

sağlıklı ve uzun bir yaşam sağlamaktır."  
 

• “ Bu amaca ancak  

tüm insanları hastalık ve  

kazalardan koruyarak ve  

çevrede insanların sağlığını  

olumsuz etkileyen biyolojik,  

fizik ve sosyal   

etmenleri kaldırarak,  

herkese sağlık hizmeti  

sunarak ulaşılabilir. .. 
 

Prof. Dr. Nusret H. FĠġEK 

Türkiye‟de modern 

Halk Sağlığı Bilimlerinin 

kurucusu, TTB BaĢkanı 

(1914-1990) 
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"Hekimliğin temel amacı insana  

sağlıklı ve uzun bir yaşam sağlamaktır."  
 

• .. İşler burada sarpa  

sarmakta ve bu yaklaşımı  

benimsemeyenler savunma  

ve saldırıya geçmektedir.  

•En sık başvurulan savunma  

„benim görevim bana  

başvuran hastalarıma  

en iyi biçimde hizmet etmektir.‟  

diyerek sorumluluğu  

sınırlamak ve  

sorunlardan kaçmaktır. ”  

Prof.Dr.Nusret H. FĠġEK 

Türkiye‟de modern 

Halk Sağlığı Bilimlerinin 

kurucusu, TTB BaĢkanı 

(1914-1990) 
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DSÖ’nün önceki başkanlarından  

Dr. Halfdan Mahler’in  

bir değerlendirmesine de yer verelim : 

“Hükümetlerce  
halka verilecek  

sağlık hizmetleri  
onlara bir lütuf değil;  

ekonomik ve toplumsal 
kalkınmada  

en temel itici güçtür.” 
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Çıplak olan Ģu ki      : 

• Son zamanlarda adına “KüreselleĢme” 

denilen emperyalist kapitalizm, birkaç yüz 

çokuluslu Ģirket eliyle Dünyanın neredeyse 

tüm parasal varlıklarına el koymuş ve 

gerekirse “b e n  b a ğ ı Ģ  v e r i r i m ..” 

diyerek köleleştirdiği milyarlar karşısında  

bir de “saygınlık” kazanmayı ve hatta  

minnet duygularını sömürmeyi bile  

inanılmaz bir pişkinlikle başarabilmektedir !?.. 
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Sağlık yurttaĢa temel hak,  

Devlete kaçınılmaz ödevdir! 
 

Açıkça anlaşılmaktadır ki;  
kişilerin ve onların oluşturdukları toplumların 

sağlık hizmetlerinden yararlanmaları  
Devletin vazgeçilmez görevidir ve  

bu hizmetler başarılı biçimde sunulduğunda,  
son derece verimli olarak,  

ekonomik ve toplumsal kalkınma sürecinde 
toplumun önünü açmakta, itici güç olmaktadır. 
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The world health report 1999 : 

Making a difference 

• This report describes the achievements  

of the 20th century and the challenges  

that are its legacy, and suggests approaches 

to making a difference for  

better health in the 21st century. 

• The report says health should be at the 

heart of the global development agenda 
and stresses WHO's commitment  

to that objective. 
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The world health report – 2003  

Shaping the future 

 • This year's report examines the  

global health situation and some of the  
major threats to health in today's World. 
Drawing on many examples, the report 
suggests that major improvements in  
health for everybody  are within reach.  

• And that progress depends on collaboration 
among governments, international institutions, 
the private sector and civil society  
to build stronger health systems. 
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Sağlık Giderlerinin Boyutu 
 

Ġngiltere, oldukça ekonomik biçimde, 3129 $ kişi 

(2008) başına yıllık harcama ile (ulusal gelirinin % 8,7’si) 

oldukça ekonomik bir sağlık sistemi yürütmektedir.  

Bu ülkede sağlık hizmetleri çok önemli ölçüde kamu 

denetiminde olup, serbest piyasa % 15 dolayındadır.  

Gelişmiş ülkelerde kişi başına yıllık (pc/pa) sağlık gideri 

2729-5003 (sırasıyla Japonya ve Norveç, 2008) $/yıl. 

Kongo 15, Burundi 16, Etyopya 21 $! ABD'de 7538 

$/kiĢi/yıl.. olmuĢtur!  

(www.kff.org/insurance/snapshot/OECD042111.cfm, 26.9.11) 

 



Uçurum ötesi durum... 
•Bu rakam, bizim gibi “gerikalmıĢlık”  

kısır döngüsünü kırmaya çalışan ülkelerin  

kişi başına düşen ulusal gelir düzeyini bile 

aşkın. Öbür ülkelerin kiĢi baĢına  

sağlık gideri rakamlarına baktığımızda;  

durum “uçurum ötesi” : Afganistan’da 8,  

Bangladeş’te 12, Etiyopya‟da 3, 

Mozambik’te 11, Kenya’da 29,  

Türkiye‟de 800 $..  (2010‟da)  
(http://www.who.int/whr/2004/en/, 11.08.05) 
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ILO Cephesi... 
• Uluslararası Çalışma Örgütü‟nün web  

sitesi ana sayfası da benzer durumda : 
 (http://www.ilo.org/global/, 18.09.07)  

• Out of sight – girls in mining! 

• A new ILO study shows that not only are children  

still being forced to work in mines, but many of them 

are girls. It is child labour in its worst form: 

• Young girls risk permanent injury from carrying heavy 

loads of rock and contamination from nerve-damaging 

mercury. Without a chance to go to school,  

they are locked into a life of poverty. 
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Social protection 
• Enhance the coverage and effectiveness of  

social protection for all. 

• ILO’nun Dünya akıl sağlığı günü dolayısıyla hazırladığı  

rapora göre, çalışma yaşamındaki belirsizliklerden biri olan 

“EKONOMĠK KÜRESELLEġME” nin yarattığı iş güvencesizliği, 

çalışma yaşamındaki belirsizlik, istikrarsızlık, kısa dönemli 

sözleşmeler vb. nedenler ülkelere göre farklılık gösterse de, 

alarma geçirecek ürkünçlüktedir (vahim : ürkünç). 

•ÇalıĢan her 10 (on) iĢçiden 1‟i  

depresyon sağaltımı görmektedir!  (Ya işsizler ??!!) 
 

(Tayfun Görgün. GloballeĢme süreci ve çalışma hakları Türkiye’nin  

insan hakları konferansı 2000 bildirileri içinde İHD ve TİHV yayını.  

Editör Gül Erdost, syf: 31-35, Ankara 2003.). 
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UNICEF Cephesi.. 
• Web sitesinde yer bulan temel tematik alanlar     : 

• Heavy flooding affects West Africa 

Millions still affected by floods in South Asia 

Support for immunization in Afghanistan 

Under-five deaths fall below 10 million annually 

Youths vulnerable to military re-recruitment 

Stop Child Abuse campaign asks for dramatic change 

Go to school: Suku's story. 

• A life lived in „exit mode‟!   

• – floods continue to bring destruction..  

• Çocuk hakları hâlâ temel sorun.. 
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UNESCO Cephesi.. 

• UNESCO web sitesi  

ana sayfasında  

temel tematik alanlar  : 

• Call for mobilization to boost  

literacy education in Africa  

(www.unesco.org, 13-09-2007)  

UNESCO Courier n°7 on literacy  

ABC of the future  

(www.unesco.org, 13-09-2007)  
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Ġslami Fonlar Hızla Büyüyor ! 

• Islamic Finance Expanding Rapidly 
Islamic financial institutions, awash with liquidity  

thanks to the ongoing oil boom, are expanding 

rapidly and are increasingly seeking out investments 

compliant with Islamic law.  

• Financial Market Turbulence:  

Learn from Market Turmoil, de Rato Says 

• Tenth Annual International Banking Conference: 

Globalization and Systemic Risk 
(http://www.imf.org/external/index.htm, September 19, 2007) 
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Dünya Bankası : 

Suret-i haktan görünmek ! 
• Developing countries shoulder a staggering burden of  

ill health: 38 million people are living with HIV/AIDS, 

• 300 million malaria cases are diagnosed every year,  

and an estimated 8 million people contract tuberculosis 

annually. Millions die of these 3 scourges alone and 

millions of children go unvaccinated against illnesses  

that have been nearly banished from the developed world. 

But developing countries also face myriad other health 

issues which are less visible internationally. (www.worldbank. 

org/oed/gppp/case studies/healh/global healthhtml, 03.08.05)  
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Dünya Bankası : 

Suret-i haktan görünmek ! 
 

• The disease burden has far-reaching  

socioeconomic costs. Competing demands,  

limited resources and weak health systems pose  

a huge challenge for them in priority setting. 

• Developed countries are also vulnerable:  

The rapid and unexpected spread of SARS 

highlighted the growing economic consequences of  

communicable diseases in the era of globalization. 
(www.worldbank.org/oed/gppp/case studies/health/global health.html, 03.08.05) 
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Kitaplar Ġronik baĢlıklı / ya da 

Ġronik baĢlıklı epey kitap var : 

  

• Betrayal of Trust : The Collapse of Global Public Health 

• (Güvene Ġhanet : Küresel Halk Sağlığı’nın ÇöküĢü) 

• Mountains Beyond Mountains: The Quest of  

Dr. P. Farmer, a Man Who Would Cure the World 

• Millions Saved: Proven Successes in Global Health 

• (Milyonların yaşamı kurtarıldı :  

Küresel Sağlıkta Kanıtlanmış Başarı) 

• The End of Poverty: Economic Possibilities for Our Time 

    (Yoksulluğun Sonu : Çağımız İçin Ekonomik Olanaklar) 
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Yoksulluğun Sonu ?  

Çağımız Ġçin Ekonomik Olanaklar 
 

• Bir kaygıyı işleyen, kimi kez iyimserlik aşılayan,  

kimi kez de yanıltıcı : 

• Örneğin sonki kitap.. Eldeki veriler,  

küresel gelir dağılımının giderek bozulduğunu ve  

yoksulluğun aĢılamadığını ortaya koyuyor.  

• 6,5 milyarlık Dünya nüfusunun neredeyse 1/5‟i olan  

1,2 milyarı, Dünya Bankası ölçütlerine göre  

mutlak yoksul! Günlük gelirleri (!?) 1 (bir) doların 

altında.. 1,5 milyarı ise görece (!) yoksul..  

Günlük gelirleri 2 (iki!) doların altında.. 
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Halk(ın) Sağlığı Gerçekten 

Yolağzında mı? 

• Yanıtı Beaglhole ve Bonita‟dan alalım : 

• Halkın Sağlığı’nın temel belirteçleri  

iyi bilinmektedir : 

1.Yeterli-dengeli beslenme 

2.Güvenli su 

3.Konut güvenliği 

4.Ve.. Umut.. 
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Bu temel gereksinimler  

ne ölçüde karĢılanabiliyor  

Küre genelinde? 



 

• .... With examples drawn widely from rich and  

poor countries, the authors argue for an  

inclusive vision of public health   

based on the application in public policy of improved 

epidemiological understanding of the causes  

of disease. Of interest to all health professionals,  

it will be essential reading for those in public health 

and related fields. 
  

By Beaglehole R, Bonita R. Both from the  

World Health Organization, Geneva, 2004 
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Public Health at the Crossroads : 

Achievements and Prospects 



• Beaglhole ve Bonita, 

ünlü kitaplarının  

daha başında (syf. 3)  

çok temel ve  

çok çarpıcı bir soru 

sormaktadırlar : 

• Health status or 

disease status ? 
• Sağlık durumu mu, 

hastalık durumu mu? 
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Sonuç olarak     : 
 

•Son vermeden,  

Beaglehole ve Bonita‟dan  

bir katkı daha almak uygun düşecek :  

•“Sağlığın kötü oluşunda altta yatan  

en önemli nedenler toplumun sosyal 

ve ekonomik karakteristikleridir ki;  

bunlar sağlıkta dönüşümün (health 

transition) yönlendirici güçleridir.”Devamı.. 
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Sonuç olarak     : 
 

•“ Küresel Halk Sağlığı hareketi için,  

kamu politikalarında merkezcil bir konum edinmek 

için, çok sayıda eylem yapılmalıdır.  

Halk Sağlığı’nın kuramsal destek eşitsizliği ile  

etik ve moral temelleri bağlamında geniş kapsamı 

bakımından bir uzlaşmaya varmak üzere, 

uluslararası bir tartışma açmak uygun olur.. 

Epidemiyoloji ve öbür Halk Sağlığı bilimleri,  
Halk Sağlığı politikaları ve uygulamaları ile  

yakın ilişkilerini yeniden bildirmelidirler.. Devamı... 
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Sonuç olarak     : 
• ... Devam... 

Tüm Halk Sağlığı çalışanları, kanıta dayalı 

danışmanlığın yasal /  meşru etkinlik olduğunu 

düşünmeli ve uygulamasını benimsemelidir.  

Güçlü bir Halk Sağlığı hareketi için,  

Halk Sağlığı gündemini oluşturmada toplum katılımı 

gereklidir. Hepsinin ötesinde, küresel politik ve sosyo-

ekonomik hareketlerin karşılıklı bağımlılığı temelinde 

güçlü bir Halk Sağlığı (önderliği) gereklidir."  
 

(Beaglehole R, Bonita R. Public Health at the Crossroads : 

Achievements and Prospects. 2nd ed., Cambridge Univ. Press, 

sırasıyla pp. 54 ve 278, 2004)  
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Yol ayrımı kritik,  

stratejik derinlikli ! 
 

• Tüm bu veriler, gerek bir disiplin olarak Halk Sağlığı‟ 

nın, gerekse temel bir amaç olan Halkın Sağlığı‟nın 

salt yolağzına geldiğini kanıtlamaktan öte;  

•Yol ayrımının kritik, stratejik derinlikli  
olduğunu tüm ürkütücülüğüyle sergilemektedir. 

• APHA (American Public Health Association),  

OECD sağlık verileri ve AB kaynakları da  

benzer yorumlar ve tabloları irdelemektedir.  
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Prof. N. Chomsky‟nin son derece 

yerinde uyarıları ile bağlayalım : 

 • “Reformlar” sömürgeciliği yeni biçimlerde 
sürdürüyor. 

• Ulusal planlamayı engelliyor. 

• Gerçek bir demokrasileşmeyi engelliyor. 

• Halk yararına programların ayağını kaydırıyor. 

• Güç ve imtiyazın çıkarları için,  
dünyanın büyük çoğunluğunu  
acı ve umutsuzluğa teslim ediyor.. 

• Bunların hiçbiri kaçınılmaz, çaresiz şeyler değil.  
Prof. M. Chossudovsky’nin “Yoksulluğun KüreselleĢmesi”  
kitabına sonsöz.. 
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Prof. Noam Chomsky : 

DĠRENĠġ KÜRESELLEġTĠRĠLMELĠ! 

• Prof. M. Chossudovsky‟nin  

YOKSULLUĞUN KÜRESELLEġMESĠ  

adlı  kitabının sağladığı anlayış,  

olayları tersine çevirecek mücadeleye doğru 

önemli bir adımdır :  

• DĠRENĠġĠN 

KÜRESELLEġTĠRĠLMESĠ!.. 
 

(Yoksulluğun KüreselleĢmesi,  

kitabına sonsöz, 1999) 
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Out of sight .. 

Girls in mining! 
 

...health should be  

at the heart  

of the global 

development  

agenda.. 
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Sağlık politikaları,  

hastalık üzerine değil; sağlıklı insan 

üzerine temellendirilmelidir. 
 

Gelecekte Halk Sağlığı hastalık üzerine değil; 
“sağlık” üzerine yoğunlaşmalıdır. Toplumlar 
eksiklerine dayanarak ender olarak gelişirler, 
daha çok sağlık-esenlik durumunda 
gelişirler; en önemli etmenlerden biri, kişiler 
için olumlu bir çevre yaratma olmalıdır  
(spor, yeşil alan gibi).. (Anayasa md. 56) 

 

Europan Public Health Association,  
The Future of Public Health in Europa: Towards a More Active 

Partnership with WHO/EURO. European Journal of 

Public Health, 2006;Vol. 16, No. 2, 226-228  
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Öncelikli 10 alan... (1) 
 

1. Sağlıkta hakkaniyeti (equity) geliştirmek 
ve herkesin sağlık hakkına  
erişimini güvencelemek. 

2. Bireysel ve küresel sağlık güvencesini 
oluşturmak. 

3. Cinsiyet (gender) eşitliğini ve  
sağlıkla ilgili insan haklarını geliştirmek. 

4. Yoksulluğu ve sağlık üzerindeki  

etkisini azaltmak. 

5. Sağlıkta sosyal belirleyicileri  
belirlemek ve çözmek. 
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Öncelikli on alan... (2) 
 

6. Daha sağlıklı bir çevreyi geliştirmek. 

7. Eşitlikçi ve tümüyle işlevsel  

    sağlık sistemleri kurmak. 

8. Uygun sağlık insangücü sağlamak. 

9. Bilgi, teknoloji ve bilimi buluşturmak  

    ve birleştirmek. 

10.Önderlik ve yönetişimi güçlendirmek. 

Europan Public Health Association,  

The Future of Public Health in Europa: Towords a More Active 

Partnership with WHO/EURO. European Journal of  

Public Health, 2006;Vol. 16, No. 2, 226-228  
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Ne yapmalı ?? 
• Küresel toplum bunca deneyim edinmiş ve 

bunalarak tıkanmışken, verimli kaynak 

kullanamaz, sağlık giderlerine kaynak 

yetiştiremez / bulamazken, Halk Sağlığı,  

akıllı stratejilerle 20. yy. başında olduğu gibi,  

bir kez daha altın altın çağını yakalayabilir. 

• Bu amaçla, kapsamlı Halk Sağlığı projelerini, 

“küresel kalkınma gündeminin kalbine 

yerleĢtirmek” ve ısrarla uygulamak 

gerekecektir. (Beaglehole R, Bonita R. p. 278) 
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Ne yapmalı ?? 
 

• Türkiye, çöküĢ sürecine sokulan  
sağlık hizmetlerini, Halk Sağlığı ve Halk(ın) 
Sağlığını ussal olarak sürdürmek istiyorsa, 
ulusal yapı, olanak ve gereksinimlerine uygun 
sağlık politikaları izlemek zorundadır.  

• Bu yapı, 1961‟de, 224 sayılı Sağlık 
Hizmetlerinin SosyalleĢtirilmesi Yasası 
ile çatılmıştır. Temel esprisi, felsefesi, hedefleri 
korunarak güncellenebilir. Sağlık hizmetleri 
kamu eliyle verilmeli, genel bütçeden  
finanse edilmelidir.  
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Ne yapmalı ?? 
 

• Halk Sağlığı ve Halkın Sağlığını geliştirmenin en ussal yolunun 

bu strateji olduğu giderek daha çok görülmeli ve yanlıştan 

dönülerek yıkımın onarımına çalışılmalıdır. Türkiye de  

geç kalmamalıdır. Çünkü Türkiye, geçtiğimiz yy. 

baĢında antiemperyalist bir devrim ile kurulmuĢtur. 

Devrim‟in yaratıcısı Yüce ATATÜRK; 

•“.. Devrimin ve Devrimciliğin kendisine 

yaĢamsal görevler yüklediği Türk Ulusu‟nun 

sağlığı ve sağlamlığının, her zaman üzerinde 

özenle durdukları bir milli dava..”  

olduğunu ısrarla vurgulamaktadır. 
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ĠyileĢ de gelecek olsun.. 
• Bu çarpıcı soru, Cumhuriyet sevdalısı ozanımız  

Fazıl Hüsnü Dağlarca‟nın ölümünden (öl. 15.2.08)  

2 yıl kadar önce hastalığının ardından kendisiyle 

yapılan bir söyleşideki sarsıcı sözlerini çağrıştırmakta. 

90 yaşını aşkın şair, yaratıcı zekâsının ürünü olarak 

yakınmakta: 

• Yahu gelen giden “geçmiş olsun” dedi.. 

• Peki, ne demeliydiler efendim? 

• Fazıl Hüsnü,  

• “iyileĢ de gelecek olsun”  
diyen çıkmadı!   
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Sağlık yurttaĢa temel hak,  

Devlete kaçınılmaz ödevdir! 
 

Zaten, Cumhuriyetimizin kurucusu  

büyük önder Mustafa Kemal ATATÜRK de 

benzer değerlendirmeleri yapmıĢ ve  
 

“Ayrıcalıksız, sınıfsız,  

kaynaĢmıĢ bir kitle olacağız..”  
 

hedefini ulusumuza göstermiĢtir. 
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Türkiye Gelir Dağılımı, TÜĠK-2010 

10,3

5,6

15,1

21,5

47,6

% 20

% 20

% 20

% 20

% 20

% 20’lik dilimler   
(~15 milyon kişi) 

Gini katsayısı : 0.415 
TUG (GSMH) : 617 B$ 

Türkiye, atacağı her adımda, OLAĞANÜSTÜ BOZUK  
gelir dağılımını = LANETLİ ÇEMBER ’i iyileĢtirme 

ön koĢulunu gözetmek zorundadır.  
GSS, tüm yapısal engelleri bir yana; gelir dağılımını  

daha da bozacağından, salt bu yüzden bile sakıncalıdır. 

 
En yoksul  

1/5 nüfusun  
yıllık geliri  
2300 $ ??! 



 

1982 Anayasamızın 2.  maddesinde  
Türkiye Cumhuriyeti ’nin 6 temel nitel iği . .   

 

4. maddeye göre i lk 3 maddenin  
değişt ir i lmesi tekl i f  bi le edi lemez..  

 II.  Cumhuriyetin nitelikleri  

 MADDE 2. Türkiye Cumhuriyeti, toplumun 
huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde;  
1. Ġnsan haklarına saygılı, 
2. Atatürk milliyetçiliğine bağlı,  
başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan,  
3. Demokratik, 4. Lâik ve 5. S o s y a l bir  
6. Hukuk Devletidir. 

 Sağlık hizmetleri de “sosyal” olmak zorundadır. 
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Yine Gazi; aşağıdaki değerlendirmesiyle,  

halkın sağlığını çok net ve kararlı bir 
biçimde toplumsal bir devlet sorumluluğu 

olarak tanımlamaktadır : 
 
 

“Devlet olma savındaki  
siyasal kuruluĢların 
en bir inci  ödevi,  
halkın sağlığı ve 
sağlamlığıdır.”  
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Eğitim yönlendiriciniz      ; 
 

• Dersin sonunda 
katılım, katkı  
ve sabrınız için  
içtenlikle  
teşekkür eder.. 

• Sizleri sevgi ve  
saygı ile selamlar.. 

 

Dr. Ahmet SALTIK 
 www.ahmetsaltik.net 

profsaltik@gmail.com 
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