
www.ahmetsaltik.net   Sayfa 1 

 

AKP’nin Kökü Dışarıda Uydu Sağlık Politikaları :  
Tam Bir Keşmekeş ve Ulusumuzla Alay Ediş.. 

 
Prof. Dr. Ahmet SALTIK, Ankara Üniv. Tıp Fak. / ADD Genel Başkan Eski Yrd. (www.ahmetsaltik.net) 

 
“ Kendine Devrimin ve Devrimciliğin çeşitli ve yaşamsal görevler verdiği Türk vatandaşının  

sağlığı ve sağlamlığı, her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur (milli davamızdır).”   
 

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK 
 

      AKP ulusumuza neler vaadetmişti ?? 
 

      3 Kasım 2002 genel seçimiyle hükümeti kuran AKP, epey propagandasını yaparak oy topladığı “Acil Eylem Planı” nında, 

“Sağlıklı Toplum” başlığı altında kimi “faaliyet” alanlarına yer vermişti. Bunlar, SP 30-38 kodları altında 9 altbaşlıkta toplanmıştı. 
 

 SP 30 : Sağlık Bakanlığı yeniden yapılandırılacak. 

 SP 31 : Devlet hastanesi, sigorta hastanesi, kurum hastanesi ayrımı kaldırılarak  
             tüm hastaneler tek bir çatı altında toplanacak. 

 SP 32 : Hastaneler idari ve mali yönden özerk bir yapıya kavuşturulacak. 

 SP 33 : Sağlık hizmetlerinin sunumu ile finansmanı ayrılacak. 

 SP 34 : Genel Sağlık Sigortası Sistemi ve Kurumu kurulacak. 

 SP 35 : Aile hekimliği uygulamasına geçilerek sağlam bir sevk zinciri kurulacak. 

 SP 36 : Anne ve çocuk sağlığına özel önem verilecek. 

 SP 37 : Koruyucu hekimlik yaygınlaştırılacak. 

 SP 38 : Özel sektörün sağlık alanına yatırım yapması özendirilecek.. 
 

      Ayrıca, SP 39-43 kodlarıyla da Sosyal Güvenlik Sistemi yeniden yapılandırılacaktı.. AKP, “Acil” olarak nitelediği girişimlerin 

kimilerini iktidarının ilk “100” (yüz) gününde, bir bölümünü de 6 ay içinde gerçekleştirmeyi vaadederek halktan oy almıştı. Kuşkusuz 
sağlık ve sosyal güvenlik hizmetleri finansman boyutuyla içiçedir.. AKP’ye göre bunlar bütçeye yüktür ve özelleştirilmelidir! 
 

      4,5 yıllık iktidarın sonunda gelinen yer    : 
 

“ Ulusun tüm bireylerinin sağlıklı olmaları için sağlık koşullarını gerçekleştirmek,  
Devlet durumunda bulunan siyasal kuruluşların en BİRİNCİ görevidir.” 

 

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK 
 

      “SP 30” kodlu hedefe erişim için, Haziran 2007 içinde, Bakanlığı 1983’te yeniden yapılandıran 181 sayılı yasa gücünde 
kararnameyle son derece sınırlı kimi düzenlemeler getirilmiştir. Bunun dışında, “yeniden yapılandırma” (Reform!) sayılabilecek 
kapsamda köklü bir değişim yapılamamıştır. Çok sayıda yönetmelik, genelge, tebliğ, kararname benzeri düzenleme ile sağlık 
mevzuatı daha da karmaşık bir duruma getirilmiştir. Bu düzenlemelerin hemen hepsi salt Sağlık Bakanlğı bünyesinde olmuştur.  
İlaç fiyat kararnameleri ise, ünlü 1 Mart 2004 tarihli olan da dahil, Bakanlar Kurulu’ndan çıkmıştır. Böylece, rahatlıkla,  
Sağlık Bakanı’nın 2 dudağı arasından dökülecek sözlerle sağlık hukuku “değiştirilebilir” tutulmuştur.. Oysa tüzük, yasa gücünde 
kararname (KHK) ve yasa ile düzenlemeler yapılabilse idi; konular Kabine’de, Tüzükler için Danıştay’da, TBMM’de..  
gerektiğinde yargıda da irdelenme olanağına sahip olacaktı.. Kapalı devre, yabancı danışmanlar güdümünde çalışılmıştır.  
      Kaldı ki, Bakanlıkça yapılan Tüzük altı mevzuat düzenlemeleri sıklıkla Türk Tabipleri Birliği ve sağlık sendikalarınca... yargıya 
taşınarak hukuk dışı bulunmuş ve iptal edilmişlerdir. Hekimlerin ilaç yazım yetkilerini sınırlayan çağdışı yönetmelik tipik bir örnektir.. 
      Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hâlâ çıkarılmış değildir ve tam bir keşmekeş bilerek sürdürülmektedir. 
      Türk Tabipleri Birliği Yasası çağdaşlaştırılmamış, göstermelik, sınırlı bir düzenleme yapılmıştır. 
      Ama AB, IMF ve DB tarafından istenen tüm düzenlemeler hızla yerine getirilmiş gibidir.. Zaten bu metinler ilgili kurumlardan 
“hazır, İngilizce” gelmekte, Türkçe’ye çevrilerek iç hukuka mal edilmeye çalışılmaktadır. Hukuk tekniği bakımından  
Bakanlıkça ter dökülmesi de söz konusu olmamaktadır. 
      Şef-şef yardımcısı atamalarına ilişkin yasal düzenleme Anyasa Mahkemesi’nden döndüğü halde, iptal tarihine dek  
200 dolayında “yandaş” ataması gerçekleştirilmiştir. Bu Mahkemenin kararlarının geriye yürüyemeyeceği ilkesi,  
açıkça, hukuka karşı bir hile, “hülle” olarak kurnazlıkla kullanılmıştır.  
      Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ, şu sözleri ile tarihte hakettiği saygın (!) yeri almıştır : 
 

 “ Artık hastalar memnun edilecek, müşteri olarak kabul edilecek.” (Milliyet, 26.07.03) 
 

      Hastanelerde Rehin kalmalar bitti mi   ?? 
 

      Ahmet ve Nuriye İrteç, 400 YTL hastane borçlarını ödeyemediklerinden, bebekleri ile birlikte hapse atıldılar.  
      İmdada Başbakan R.T. Erdoğan değil, bir hayırsever yetişti (Hürriyet, 06.03.07).  

      Muğla / Ortaca’da, cenaze senetle teslim edildi. Kardeş Ekrem Topçuoğlu;  
      “Diriyi bırakın, ölüyü bile rehin alıyorlar..” diye isyan etti (Gözcü, 01.01.06). 
      Adana’da, H. Veli Künküt, eşini üzerinde “Nakliyat yapılır” yazılı 3 tekerlekli yük bisikleti ile hastaneye götürdü! (Gözcü,01.03.06) 
      Ülkenin doğusuna gitmeye gerek yok.. Muğla, Adana, Mersin’den bu örnekler.. 
      Oysa Yüce Atatürk şu uyarıda bulunmaktadır : 

 
      “Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli,  
      memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir.” 
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      4,5 yılda inanılmaz bir kadrolaşma ile imamlar hastane müdürü, sağlık müdür yardımcısı.. yapıldı! Bakanlık Müsteşarı, yargı 
kararlarını uygulamamaktan hapis cezası aldı. Yeni atanan yüz bin sağlık personeli, çoğu iş güvencesiz sözleşmeli olarak daha çok 
hastanelere verildi. 6400 Sağlık Ocağı’nda 18 bin sağlık çalışanı ağır hizmet yükü altında. Koruyucu sağlık hizmetlerine böyle mi 
önem verildi? Oysa her Sağlık Ocağı’na “en azından” 1 hekim + 1 hemşire + 1 ebe + 1 tıbbi sekreter + 1 hizmetli  atansaydı,  
6400 Sağlık Ocağı’nda 5 x 6400 = 32 bin personel bulunmalıydı (en az!)..  Tam tersine, bu birimlere yazar kasa konarak önce  
paralı kılındı, seçime 3 hafta kala muayene ücretsiz yapıldı. Yaz boz tahtası.. 11 ilde Sağlık Ocakları kapatılarak, 1. Basamağın da 
özelleştirilmesi amacıyla Aile Hekimliği’ne zoraki geçildi. Sonra da bu sistemin omurgası olan “sevk sistemi” kaldırıldı!.. 
 

      Sağlık hizmetleri serbest piyasaya terkedilebilir mi     ?? 
 

      Liberalizm’in peygamberi Adam Smith bile, 
 

      “ Sağlık hizmeti, Piyasaya bırakılamayacak denli önemli, kritik bir alandır. ” demektedir. 
 

     Fakat AB-ABD ve onların maşa kurumları IMF-DB vb. aracılığıyla desteklenerek hükümete getirilen AKP,  
elbette ulusal gereksinimlere dayalı bir sağlık politikası güdecek değildi..  
 

      Prof. Erinç Yeldan son derece net ve çarpıcı biçimde AKP’nin sağlıktaki uluslararası misyonunu deşifre etmektedir 
(www.cumhuriyet.com.tr, 12.01.05) : 
 

 Türkiye, uluslararası işbölümünde yüksek borçlu bir ülke olarak gözükmekte ve öncelikle borçlarının çevrilmesi  
görevi yükümlülüğüyle, IMF ve ulusal ve uluslararası finans sermayesi tarafından denetim altında tutulmaktadır. 

 Öte yandan 2003 ve 2004 Türkiyesi'nde çok yüksek tempolu büyüme ve kamu sektöründe ulaşılan faiz dışı fazla  
bütçe hedeflerine karşın, borç yükünün azaltılamadığı gözükmektedir.  

 Kamu harcamalarındaki kesintilerin ve vergi gelirlerinin de sınırına gelinmiş olduğu izlenmektedir.  
 Dolayısıyla, Sağlıkta Dönüşüm Programı özünde, gerek IMF'ye gerekse ulusal ve uluslararası sermaye çevrelerine 

aktarılacak yeni kaynak arayışı içinde olan tarikatlar koalisyonu AKP'nin kısa dönemde gerçekleştirmeye çabaladığı  

bir rant transferi ve güven tazeleme operasyonu olarak değerlendirilmelidir.  
 

      Saptamalar dehşet vericidir! AKP kanadından bu değerlendirmelere ilişkin günümüze dek herhangi bir itiraz da yükselmiş 
değildir.. Açmakta büyük yarar vardır : 
 

 AKP, “..gerek IMF'ye gerekse ulusal ve uluslararası sermaye çevrelerine aktarılacak  
yeni kaynak arayışı içinde..” dir! Halkın kaynakları bu çevrelere AKP eliyle aktarılmaktadır! 

 AKP, bu çevrelere ulusal kaynakları yeterince aktarmakta gecikmiştir!..  
Bu bakımdan, söz konusu çevrelerin AKP’ye güveni sarsılmıştır.. 

 Dolayısıyla, sözde “Sağlıkta Dönüşüm” programı ile, bu çevrelere vaadettiği rant transferini,  
halkın sırtından gayrı milli yerel ve uluslararası sermayeye hızla sunmak çabasındadır. 

 Bunu başarabilirse, geciktiği için kendisine yitirilen güven tazelenebilecektir.. 
 

      Tablo çok ağır..... 
 

      Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiçbir hükümet böylesine ağır biçimde suçlanmamış ve dış güçlerle onların yerli uzantılarının 
maşası durumuna indirgenmemişti.. AKP  k i m i n   h ü k ü m  e t i   g e r ç e k t e n  ?? 

      Ülke kaynakları gerçekten de büyük bir hızla yerli-yabancı sermayeye akıtılmaktadır.  
      Giderayak PETKİM de ne idüğü belirsiz (yoksa belli mi?) yabancı kumpanyalara alelacele satılmıştır. 

      Devr-i iktidarlarında özel hastane sayıları toplamın ¼’ünü aşarak 300’ü geçmiştir.. 
      Toplam sağlık giderleri ulusal gelirin % 7,6’sına tırmanmıştır.. 2006 sonunda düşük tutulan kurla ulusal gelir 400 milyar $ ise, 
yaklaşık 30 milyar $ kaynak sağlık hizmetlerine son derece verimsiz biçimde aktarılmaktadır. O kadar ki, ilaç giderleri bu rakamın 
1/3’ü dolayında olup, dünyada örneği yoktur. Bir yandan da yerli ilaç hammaddesi üretimi %60-70 gerilemiş, ulusal ilaç sanayisi 
satılmış, Türkiye ilaç gibi stratejik bir üründe dışa bağımlı kılınmıştır. Atatürk döneminde dışa aşı satarken, hiçbir aşı üretmez 

durumdadır. Koruyucu sağlık hizmetlerine böyle mi önem ve öncelik verilmektedir? 
      Kimi kamu sağlık kurumlarının, özellikle üniversite hastanelerinin, eczanelerin Sağlık Bakanlığı bütçesine ulaşan (6,6 milyar 
YTL) alacakları birikmiştir ve kasıtlı olarak iflasa sürüklenmişlerdir. Harcamalar ezici oranlarda sağaltıcı hizmetlere (hastanelere) 

yönlendirilmiştir. Uyduruk “performans” uygulaması ile iş barışı-verimliliği, meslek etiği zedelenmiş, bu ödemeler emekliliğe 
yansıtılmamıştır. AKP, harcamalardan giderek çekilmekte ve balayı dönemi sonrası yurttaşı ağır sağlık giderleriyle başbaşa 
bırakmayı planlamaktadır. Sağlık Bakanlığı bütçesi 2006’da 7.5 (%4.3), 2007’de 6.6 milyar YTL’dir (% 3.21). %25 azaltılmıştır! 
Sözde Genel Sağlık Sigortası ve Sosyal Güvenlik Yasası, Anayasa Mahkemesi’nden, kazanılmış hakları gözetmediği ve  
eşitsizlik doğurduğu için dönmüştür! 
      Türk halkı 4,5 yıl önce çok ama çok yanlış bir şey yaptı! AKP’nin masallarına, temiz duygularıyla kandı..  
      Mağdur ve mazlum psikolojisi takınanların tuzağına düştü.. Oysa işsizlik ve borçlar çok arttı.. 
      Şimdilerde “yandım anam!” feryatları ortalığı sardı.. Özelleştirme talanı, yolsuzluk, yoksulluk... 
      Başbakan R.T. Erdoğan köylüye “Ananı da al git!” demekte.. Oysa ulusun efendisi değil miydi?? 
      İrtica, türban, asker ve hukuk karşıtlığı, BOP’ta ABD ile eşbaşkanlık.. akıllara durgunluk veriyor! 
      Kökü dışarıda, IMF-DB dayatması “Sağlıkta Dönüşüm” tuzağına derhal son verilmelidir. 
       
      Anımsatalım: “Ulusun istenç ve emeline uymayanların talihi hüsrandır, yıkımdır.” (K. Atatürk) 
       
      22 Temuz 2007 seçimleri her açıdan olduğu gibi, sağlık hakkımız bakımından da çok çok kritik.. 
      AKP gitmeden, Türk halkının hakettiği eşit, nitelikli, bütçeden ödenen, sürekli, kamu eliyle verilen sağlık hizmetlerine  

erişmesi olanaksız. Zaman, AKP’den mutlaka ama mutlaka kurtulma zamanıdır.. 

 
Güncel not    : 6 yıl önce 10 Temmuz 2006’da yazdığımız yazının öngörüsü ve geldiğimiz yer bakımından yorum sizin.. 
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