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KAMU HASTANE 
BİRLİKLERİ  

YASA TASARISI ve  
SAĞLIĞA SON DARBE!   

Dr. Ahmet SALTIK 
Ankara Üniv. Tıp Fak. / ADD Genel Başkan Eski Yrd. 
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31 Mart 2010, Ankara 

GÖRSEL KONFERANS   
 

31.03.2010 www.ahmetsaltik.net 3 

http://www.ahmetsaltik.net/


Konferansı düzenleyen  

ve bizi konuşmacı olarak onurlandıran  

CHP Çankaya İlçe Başkanlığı’na 

teşekkür borçluyum.. 
 

Dr. Ahmet SALTIK 
Ankara Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı Bölümü 

ADD Genel Başkan Eski Yard. 
www.ahmetsaltik.net   

31 Mart 2010, Ankara 

GÖRSEL KONFERANS   
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Cumhuriyet 6 yaşında; 29 Ekim 1929, Polatlı 

www.ahmetsaltik.net 31.03.2010 5 



“CUMHURİYET,  

BİLHASSA 
KİMSESİZLERİN 
KİMSESİDİR..” 
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SAĞLIK 

 

EKONOMİ 

2 kefe arasında ussal bir denge kaçınılmazdır.. 
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“ Ulusun tüm bireylerinin  

sağlıklı olmaları için  

sağlık koşullarını gerçekleştirmek, 

devlet durumunda bulunan  

siyasal kuruluşların  

en BİRİNCİ görevidir.” 

 Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK 
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“ Kendine devrimin  

ve devrimciliğin çeşitli ve 

yaşamsal görevler verdiği  

Türk vatandaşının  

sağlığı ve sağlamlığı,  

her zaman üzerinde dikkatle 

durulacak ulusal sorunumuzdur.”   
 

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK 
9 

9 



31.03.2010 www.ahmetsaltik.net 

  

“ Hükümetlerce halka verilecek 

sağlık hizmetleri  

onlara bir lütuf değil;  

ekonomik ve sosyal kalkınmada  

en temel itici güç tür. ” 
 

Dr. Halfdan MAHLER,  
DSÖ Eski Genel Başkanı 
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Taşeron AKP’nin;  
ABD-AB Maşası  

IMF - Dünya Bankası  
güdümünde dayattığı  

 

Sağlıkta Neoliberal Dönüşüm  
ve 

Kamu (!) Hastane Holdingleri 
www.ahmetsaltik.net 31.03.2010 
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Hastaneler tek elde; niçin ? 
 Hastane           148 
 Dispanser          212  
 Sağlık istasyonu         202 
 Ağız ve diş sağlığı merkezi            3 
 Dispanser/ağız ve diş sağlığı merkezi   6 
 Dispanser ve hemodiyaliz merkezi       2 

 T o p l a m …………………                573 
 Şubat 2005’te Sağlık Bakanlığı’na devredildi.. 

İlgili Yasa’ye göre öngörülen bedelleri ödenmedi!? 
 Anayasa’nın 56. md.sine göre “tek elde” toplandı.. 

 Asıl amacın ne olduğu açığa çıktı : Tek elden satış! 
www.ahmetsaltik.net 31.03.2010 
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AKP’li 

 Sağlık  

Bakanı’ 

nın 

Siyasal 

tercihi! 

Tam  

tüccar.. 

31.03.2010 www.ahmetsaltik.net 

TÜİK'in verileri, AKP döneminde cepten sağlık harcamalarının  
hem oran olarak, hem de miktar olarak patlama yaptığını göstermektedir 
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Borçlu  
doğdu  
hapse  
girdi ! 

 

2 yıl önce doğduğunda babası 15 günlük 

tedavi giderlerini ödeyemedi. Anne ve 

babasının imzaladığı senet karşılığında taburcu 

olup eve götürüldü. Geçen 2 yılda borcun 

yarısı ödendi yarısı kaldı. 2 yaşındaki küçük 

Sinan, bu kez anne ve babasıyla birlikte 

ödenemeyen 400 YTL için hapse girdi.  

Olayı duyan Başbakan Erdoğan,  

"Hapse sokmam, sokturtmam" dedi ama 
küçük Sinan ve ailesini 27 saatlik hapis 

eziyetinden vatandaş kurtardı. 
 

Yalvarış-yakarış da fayda etmedi ! 
 

Mersin’de inşaat işçisi Ahmet(38) ve Nuriye İreç 
(32) çifti, 2 yıl önce dünyaya gelen çocukları Sinan’ın 

tedavi gşderleri için imzaladıkları senedi 
ödeyemeyip, mal bildiriminde de bulunmayınca, 

çocuklarıyla birlikte cezaevine girdi! 
                                        www.hurriyet.com.tr/, 06.03.07  
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Liberalizm’in peygamberi Adam Smith; 
 

 “ Sağlık hizmeti, 

 Piyasaya  

 bırakılamayacak  

 denli önemli,  

 Kritik bir alandır. ” demektedir. 
 

The wealth of nations (1776) 

Adam Smith and the “invisible hand” 

16 
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 Çağdaş / Eşitlikçi Sağlık Hizmeti-1  

• Herkesi kapsayan (ayrıcalıksız!) 

• Tümelci (bütüncül, integre, holistik)   

  ( koruma+sağaltım+esenlend.+sosyal tıp ) 

• Eşitlikçi (parasına göre değil!) 

• Ulaşılabilir (sosyal güvenlik şemsiyesi)  

• Öncelikli : Çok görülen, çok öldüren   

  ve engelli kılan sorunlar öncelikli.. 
19 
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Çağdaş / Eşitlikçi Sağlık Hizmeti-2  

• Ücretsiz (adil vergilerle karşılanan) 
• Tek başlı (Anayasa md. 56) 
• Toplum katılımlı ve denetimli  
• Sürekli; yalnız hastalıkta ya da  
  kampanya ile değil; yaşam bir bütün! 

• İleriye yönelik : Hedefleri olan 

• Yenilikçi ..   

• Kazancı değil, sağlıklı toplumu      
  hedefleyen.. özelliklere sahip olmalıdır. 
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Prof. Burkitt’in klinisyenliğe bakışı-1 
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Prof. Burkitt’in klinisyenliğe bakışı-2 
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Küreselleştirme = Dolarizasyon = 

Yeni tanrı para! 
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$ hapishanesinde,  
gözü yaşlı bir  

postmodern sömürge!  

31.03.2010 www.ahmetsaltik.net 27 



TNSA 2008 Özet Verileri.. 
 

Ülkemizin sağlık düzeyi göstergelerine göz atalım : 

TNSA 2008, “Türkiye Nüfus ve Sağlık 
Araştırması” 2008 verileri demektir.  

Sağlık Bakanlığı, DPT, TÜBİTAK ile Hacettepe Üniv. 
ortak çalışmasıdır ve 1968’den beri her 5 yılda bir 
yapılmaktadır. Devletin resmi verileridir..  

Genel tablo hiç iç açıcı değildir ve Türkiye, sağlığa 
harcadığı paraya uygun sağlık düzeyine sahip değildir. 
Çok verimsiz kaynak kullanmaktadır. Özellikle AKP 
iktidarıyla sağlık giderleri katlanarak büyümüştür;  
özel sektöre aktarılmaktadır. AKP’nin SAĞLIKTA 
DÖNÜŞÜM programı dış dayatmadır ve fiyaskodur. 

 31.03.2010 www.ahmetsaltik.net 28 



Sağlıkta Dönüşüm’ün sonu ! 

AKP’nin 2003’te başlattığı ve ABD-AB’nin IMF-DB eliyle 
dayattığı sözde “S A Ğ L I K T A  D Ö N Ü Ş Ü M ”  
son aşamasına gelmiştir : 

 Aile hekimliği + Kamu Hastanelerinin tek elde 
toplanması + Genel Sağlık Sigortası + Tam Gün 
yasaları ndan sonra son darbe olarak sözde  
“KAMU HASTENE BİRLİKLERİ YASA TASARISI” ile, 
Türk sağlık sistemi tümüyle özelleştirilerek ABD-AB 
sermayesi ile içerideki özellikle yeşil sermayenin emrine 
peş keş çekilecektir.  

Bu yasa tasarısıyla, Sağlık Bakanlığı’ nda toplanan 800 
Devlet hastanesinin açıkça SATIŞI öngörülmektedir. 

Birkaç yıl içinde ülkede Devlet hastanesi kalmayacaktır! 

 31.03.2010 www.ahmetsaltik.net 29 
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Toplam Nüfus Büyüklüğü 
1927-2010 
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Nüfusumuz hızla ve gereksiz 

artıyor! Türkiye, “Demografik  

Fırsat Penceresi” ni kaçırıyor. 

Stratejik bir hata bu.. 
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Nüfusun Yaşa Göre Dağılımı 
Ülke nüfusu yaşlanıyor! 

21.11.2012 www.ahmetsaltik.net 31 

80+ yaş 1,5 milyon 

nüfusumuz var.  

65+ yaş dilimi %7’ye 

dayandı. 5 milyonu  

aşkın yaşlı nüfus! 
31.03.2010 31 



Nüfus Piramidi 1935-2008 
”Demografik fırsat penceresi” kaçıyor! 
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Nüfusun Yerleşim Yerine Göre 
Dağılımı – TNSA 2008 

74,7

25,3

KENT

KIR

80 milyon nüfusun ¾’ü, 60 milyonu kentlerde.. 

Kırsal alt yapı yatırımları boşa gitti.. IMF-DB  

kırsal tarım nüfusu azaltmamız için baskı yapıyor? 

21.11.2012 www.ahmetsaltik.net 33 
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Toplam Doğurganlık Hızı  
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TNSA 2008 

Kadın başına  

2,15 çocuk çok.. 

31.03.2010 34 



Eğitim Durumuna Göre  
Toplam Doğurganlık Hızı  
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TNSA 2008 
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Bölgelere Göre  
Toplam Doğurganlık Hızı  
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TNSA 2008 
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Halen Evli Kadınların  
Doğurganlık Tercihleri 

21.11.2012 www.ahmetsaltik.net 
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TNSA 2008 

Halkın aile planlaması hizmet gereksinimi karşılan(a)MAmaktadır. Niçin?? 
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Yerleşime Göre Gebeliği Önleyici 

Yöntem Kullanımı; TNSA 2008 

21.11.2012 www.ahmetsaltik.net 38 

Kırsal kesimde gebeliği önleyici yöntem kullanımı hem daha düşük  

hem modern yöntem kullanımı daha geridir. Niye ?? 31.03.2010 38 



Anayasa’nın sağlıkla ilgili maddeleri-3 

 

Md. 41 : Devlet, ailenin erinç 
(huzur) ve gönenci (refahı) ile 
özellikle ananın ve çocukların 

korunması ve aile planlamasının 
öğretimi ile uygulanmasını 

sağlamak için gerekli önlemleri alır, 
örgütü kurar. 
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Doğum Öncesi ve Sonrası Bakım Alan 
Kadınlar ve Doğumun Yapıldığı Yer 

21.11.2012 www.ahmetsaltik.net 40 

TNSA 2008 

Yıllık 1 400 000 doğumun % 10’u, yani 140 bin doğum, 2008 Türkiye’sinde 

hiçbir sağlık personeli yardımı olmadan, evde oluyor! Utanç verici! 

1 700 000 gebeliğin %8’i, yani  

136 000 gebe hiç bakım almıyor! 

31.03.2010 40 



Doğum Öncesi Bakım Alan Gebelerin 
Eğitim Düzeyine Göre Dağılımı 

21.11.2012 www.ahmetsaltik.net 41 

TNSA 2008 

Eğitimsiz kadınlar doğumlarının %22’sini, hiçbir sağlık personeli yardımı 

olmadan, kendi kendine yapıyor.! SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM buna çare mi? 31.03.2010 41 



 Gebeler ve bebekler nasıl saptanıyor ? 

 Sağlık Ocağı’na yolu düşerse 

 Kadın-doğumcu,  
tetanus aşısı için yollamışsa  

 Gebelik testi yapmaya gelmiş ise  

 Herhangi bir nedenle hekime başvururken 
karnı burnunda görülmüşse !!!! 

Bir Aile Hekiminin İtirafları.. 

GEBE SAPTANMIŞ OLUYOR.. 
31.03.2010 www.ahmetsaltik.net 
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Bölgelere Göre  
Doğum Sırasında Yardım Alma 
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TNSA 2008 

Doğu’da, doğumda hekim yardımI alma oranı, Türkiye ortalamasının 

yarısı. Bölgeler arası eşitsizlikler sürüyor. SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM sorumlu! 31.03.2010 43 



Eğitim Düzeyine Göre  
Doğum Sırasında Yardım Alma 
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TNSA 2008 

Yıllık 1 700 000 gebeliğin 300 bini neden düşük? Çoğu istemli.. Niye?? 

Yıllık 1 400 000 doğumun %10’u, 140 bini kendi kendine! Utanç verici! 

“Sağlıkta Dönüşüm“ buna çare mi? Gerçek-acil AÇILIM burada gerekli.. 31.03.2010 44 



ERKEN YAŞ ÖLÜM  
HIZLARININDAKİ DEĞİŞİM 
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5 yaş altı çocuk ölümlerinde,  
binde 24 ile  Dünya’da 84. sıradayız! 

TNSA 2008 

31.03.2010 45 



Bölgelere Göre Bebek  
Ölüm Hızı; TNSA-2008 
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Bebek ölümlerinde binde 18 ile 
Dünya’da 99. sıradayız! 

31.03.2010 46 



Bölgelere Göre  
Tam Aşı l ı  Çocuklar  
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TNSA 2008 Her 4 çocuktan 1’i  

hala tam aşılı değil! 
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5 Yaş Altı Çocuklarda  
Kısa Boyluluğun Bölgesel Dağılımı 
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TNSA 2008 

Her 10 çocuktan 1’i  

yaşına göre bodur! 

31.03.2010 48 



Bölgelere Göre İyotlu Tuz 
Kullanımı; TNSA-2008 

21.11.2012 www.ahmetsaltik.net 

Her 7 kişiden 1’i  

iyotlu tuz kullanmıyor! 

31.03.2010 49 
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ABD ve Batı, bu 1830’larda çözdüler. İyot eksikliği ile anne karnında 

karşılaşma zekâ geriliği nedeni olabiliyor.. Kritik bir sorun..   

 

İyot eksikliği guatrı,  
0-6 yaş çocuklarımızda  

%30 dolayında. 
Bu korkunç bir oran! 

Zihinsel gerilik nedeni.. 
Böyle bir ülkenin geleceği 

aydınlık değildir! 
Sorun stratejik önemdedir. 

“AÇILIM” zorunludur...  
Bu sorunlar ÖZELLEŞTİRME 

ile çözülemez.  
Planlı kamusal koruyucu 
sağlık hizmeti gerektirir.. 

50 
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RİKETS (RAŞİTİZM) 
Önemli bir sorun.. 

 

Sağ bacakta  
GENU RE-KURVATUM.. 

 

Kalsiyum, fosfor, Vit D 
 

Süt, yoğurt, güneş! 
Spor, yürüme.. 

 

Bir inşaatın demir, 
çimento eksiği gibi.. 

 
 

31.03.2010 
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“COLA” LARIN  

YERİNİ AYRAN ve  
SÜT ALDIĞINDA 
OSTEOPOROZ  

 ÇOK AZALACAK! 

Bunun için;  
“Ulusal Osteoporoz 
Denetim Programı” 

gerek !  
Bu gün başlansa, 50 yıl 

sonra sonuç alınır !! 
31.03.2010 
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Özelleştirme  

Hizmetin tekellere devri 

İşletmeye dönüşme 

Sağlıksız  
ürünler.. 

Sözde Rekabet 

Maliyet düşüşüne karşın  

Yararlanamama ve 
eşitsizlilklerin derinleşmesi  

Ölçüsüz kâr artışı 

Sağlıksız toplum = Geri kalmışlık ! 
53 
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SİGARA, birçok besin ögesinden  

(başta Vit C!) biyoyararlanımı  

olumsuz etkilemekte,  

emilimi azaltmakta, tüketimi artırmaktadır. 

Çok ciddi bir halk sağlığı sorunudur. 

Ölümlerin 1/5’i ve muazzam sağlık gideri.. 

31.03.2010 
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TÜRKİYE İLAÇ PAZARI! 

 Uluslararası Eczaneler Birliği (FIP)  
2. Bşk. D. Tromp : 

Doğru ilaç kullanımı  
yalnızca % 50 oranında !  

(Antalya, Uluslararası Hasta Güvenliği 
Kong., 28.03.08)  

55 
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Türkiye’de son 17 yılda ilâç giderleri (milyon, $)  
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Sağlıkta 
Dönüşüm!  
(2003 başı) 

SSK’lılara  
serbest 

eczane !  
(2005 başı) 

İlçta patent 
uygulaması  

(1999) 

AB Gümrük  
Birliği (1996) 
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Türkiye’de ilaç ham maddesi üretimi (ton /yıl).  
www.hazine.gov.tr/yayin/hazineistatistikleri, 15.12.2003  
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1995’te dışalım ilacın piyasa payı  
%16 iken, 2007’de % 50’ye varıyor! 

SSK ilaç fabrikası  
kapatıldı! 

AB-GB başladı! 

31.03.2010 www.ahmetsaltik.net 
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Yerli ve dışalım ilaç gideri dengesi (!?) 
www.ieis.org.tr/asp_sayfalar/index.asp?sayfa=220&menuk=12,11.01.09  
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Gereksinimi yerli ilaçla  
karşılma oranı  

%71’den %52’ye indi!  
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Özelleştirmeci piyasa düzeninde; etkin- 
yaygın koruyucu sağlık hizmeti verilir mi? 

59 



Hekime “Tam Gün” kıskacı 
 

• Kamu sağlık kurumlarının yok edildiği 

• Sağlığın hızla ticarileştirildiği /  
piyasalaştırıldığı, yandaş sermayeye..  

• Sözleşmeli çalışmanın / taşeronlaşmanın  
= iş güvencesiz çalıştırmanın yaygınlaştırıldığı.. 

• Hekimler için herhangi bir yeni kazanım getirmeyen.. 

• Bütün hedefi, özelleştirilmiş bir sağlık sisteminde  
hiçbir pazarlık gücü bırakılmayan çaresiz ve 
sıradanlaştırılmış bir hekim kitlesi yaratmak; hekimleri 
düşük ücretle, ahlak dışı “performans”a tutsak ederek 
çalışmaya zorlamak olan; insanlar ıy la  SATIL IK  KÖY 

örneği.. “Tam Gün” kölelik düzeni..  
 31.03.2010 www.ahmetsaltik.net 
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Sağlıkta taşeron ölüm demektir! 
• Sağlık Bakanlığı'nda 110 bin  

taşeron işçisi çalışıyor (1/3!).  

• Taşeronlaşma yalnızca 

     çalışanların çalışma ve yaşam  

     koşullarını kötüleştirmekle  

     kalmıyor; sağlık hizmetinin niteliğini düşürüyor,  
 hastaların yaşamını tehdit ediyor. 

• 26 Mayıs 2009 gecesi Bursa Devlet Hastanesi'nde 

çıkan yangında 8 hasta yanarak yaşamını yitirdi!  

• Radyoloji ihalesini alan taşeron firma,  
yangına dayanıks ız  ucuz  kablo  kullanmıştı!  

31.03.2010 www.ahmetsaltik.net 
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Ülkemizde devlet, küresel baskı ile,  
sağlık hizmetlerini üzerinden atmak için 

büyük çaba (!) göstermektedir.  
Devlet, kamu sağlık hizmetlerine gereken 

desteği vermemekte; buna karşılık,  
özel sağlık kuruluşlarını, çok dar 

kaynaklarına karşın desteklemektedir. 
Yeni Dünya Düzeni (!), Devleti hemen her 

alandan çekerek, yerine kazanç amaçlı 
uluslararası-ulusal sermayeyi sürmektedir. 
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AKP’nin SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM MASALI 
Prof.Dr. Erinç YELDAN, www.cumhuriyet.com.tr, 12.01.05  

  

 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.  
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Aklın tutsaklığı anı.. 

A K P ’ l i  S a ğ l ı k  B a k a n ı   

P r o f . D r. R e c e p  A K D A Ğ ,   

c e k e t i n i  ç ı k a r a r a k ,   

M H P ’ l i  e s k i  S a ğ l ı k  B a k a n ı   

P r o f . D r.  O s m a n  D u r m u ş ’ u n   

ü z e r i n e  y ü r ü y o r. .  
TBMM Tam Gün Yasa tasarısı görüşmeleri, 

Ocak 2010, Ankara.. 

CHP’li K. Kılıçdaroğlu : 

AKP taşeron! 
www.ahmetsaltik.net 18.10.06 
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Küreselleş-TİR-me süreçleri  

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM’ü dayatsa da;  

sağlık, kamusal bir alan olarak 

korunmalıdır,  

korunmak zorundadır. 

Cumhuriyet’in geleceği ve  

güvenliği de buna bağlıdır. 
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SGK Özel Sağlık Sektörünü Besliyor !  

Borçlanmayla ayakta tutuluyor..  
“Stratejik bir sorun” durumuna geldi!  

Sağlık  
Bakanlığı 
%60 yatak 

Sağlık  
Bakanlığı 
SGK payı 

%52 
ödeme 

Üniversite 
%25 yatak 

Üniversite 
SGK payı,  

% 16 

Özel sektör 
yatakları % 9 

Özel sektöre 
SGK 

ödemesi  
% 32 

Türkiye 2008’de ulusal 
gelirinin (GSMH, TUG;  

750 B$) %7,6’sını (57 B $!)  
sağlık sektörüne harcadı. 

Bölüşüm yandaki gibi.. 
Böylece AKP’nin 2003’te 

başlattığı “Sağ l ıkta  
Dönüşüm ” politikasının  
neye hizmet ettiği netleşti  

ve sistem tıkandı.  
Gel inen  yer  =  Sömürü!   

D aha  ço k  ö dem e,   
daha  az  s ağ l ık  h i z m et i . .  66 



Sağlıkta Peş keş Programı...  

 Özel sağlık sektörü,  

son yılların en kârlı alanlarından oldu. 

 Vatandaşların vergileri, primleri = ek vergileri,  

katılım paylarıyla oluşan sağlık bütçesi  

her geçen gün daha çok onların kasasına akıyor. 

 İkt idara en yakın olan en çok kazanıyor,   

pastanın en büyük parçasını  kapıyor.  

 İşte, özel hastane patronu Ethem Sancak'ın sözleri:  

“Tayyip Erdoğan idolüm, sevdal ıs ıy ım…”  
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Sağlık Sektörü Yabancılaşıyor.. 
 A c ı b a d e m    :  

Abraj Kapital %46,2  + M. Ali Aydınlar %46,2 

 M e d i c a l  P a r k   :   
Ethem Sancak - Muharrem Usta % 60,  
+ Carlyle % 40 

 Ş a f a k     :   
Şafak grubu % 50 + Marfin % 50 

 D e n t i s t a n b u l   :   
Global Environment Fund % 100 

 Bankacılıkta %43, Sigortacılıkta %68 yabancı !? 
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KAMU HASTANE BİRLİKLERİ  

PİLOT UYGULAMASI HAKKINDA 

YASA TASARISI 

31.03.2010 www.ahmetsaltik.net 

• Kasım 2007’de TBMM’ye sunulan metin, 

• “Kamu Hastane Birlikleri Pilot 

Uygulaması Hakkında Kanun Tasarısı” dır. 

• Tasarı esas olarak ne getirmektedir? 

• Tasarı, Bakanlar Kurulunca belirlenecek 

illerde “Kamu Hastane Birlikleri” kurularak 

sözde “pilot” uygulama yapılmasını 

öngörmektedir ?? Saklı niyet satıştır !  
69 



Sağlıkta neo-liberal (?!) dönüşüm.. 
• 1. Basamak sağlık hizmeti = Sağlık Ocağı yerine 

Aile hekimliği = 1. Basamağın özelleştirilmesi 

• 2. Basamak sağlık hizmeti = Özel hastaneler  
ve sözde “kamu” sağlık işletmeleri. 

• Sağlığın finansmanı = Genel sağlık sigortası?! 

GSS = Sermayenin kârının sigortası!  
• Prim = Ek vergi alınmasına karşın  

sınırlı sağlık hizmeti = Temel teminat paketi.. 
Özel sağlık sigortası yaptırmaya zorlama.. 
Hem GSS, hem özel sigortalar hızla çoğalıyor..  
Anlamı ne ?? Yurttaşı 4 koldan kuşatma ! 
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DB’nın  i t i ra f ı    :   
Aile Hekimliği sağlıkta 

özelleştirmenin temeli ! 
  “Aile hekimliği; özel sağlık 

hizmetlerinin temelini oluşturması 
açısından, bir organizasyon modelinin 
getirilmesi ile bu model aşamalı 
olarak gerçekleşecektir.”  

  ( D ü n y a  B a n k a s ı ,  2 0 0 4 )  
31.03.2010 www.ahmetsaltik.net 
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DÜNYA BANKASI’na Göre; 

 

• Kamu hizmeti dayanışma 

kökenlidir; bu yüzden 

kaldırılmalı, rekabet olmalıdır. 

• Sağlık özel bir sorundur ve 

sağlık hizmeti özel bir metadır. 
 

    Kaynak :  World Development Report, 1993 
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KÜRESEL KARIŞMALAR.. 
 

1. Sözleşmeli çalıştırılan sağlık insan gücü 

2. Sağlık Bakanlığı’nın “Hizmet” sunmayı 
bırakması, 

3. Aile hekimliğine geçiş  
(1. Basamağın da özelleştirilmesi!)  

4. Kamu hastanelerinin satılması.. 

5. Genel Sağlık Sigortası(Sözde !) 

6. Ve  sözde “Rekabet” gerçekte tekelleşme! 

Dünya  
Bankası 
ve IMF  

Dayatması 
73 



SAĞLIK HARCAMALARI  
BÜTÇE DIŞINA ÇIKARILDI.. 

 

1 Ocak 2010'dan başlayarak sağl ık  g ider ler i  
Genel  Bütçe dış ına ç ıkar ı ld ı!  

Yeşil Kartlılar, milletvekilleri ve bakmakla yükümlü 
olduğu kişiler, er ve erbaşlar ile tutuklu ve hükümlüler 
dışındakilerin bütün sağlık giderleri SGK’ya devredildi.  

 

Yeşil Kartlıların sağlık giderleri için Sağlık Bakanlığı,  
milletvekilleri için TBMM, er ve erbaşlar için  

Milli Savunma Bakanlığı, tutuklu ve hükümlüler için de  
Adalet Bakanlığı bütçesine ödenek kondu. 

Sonuç    : Devlet sağlık hizmetlerinin finansmanından 
çekiliyor. Sağlık için PRİM = EK VERGİ  istiyor! 

31.03.2010 www.ahmetsaltik.net 
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“..İçeride sosyal güvenliğin 

özelleştirilMEmesi için 

savaşırken, dışarıda  

özelleştirilmesini 

aşılıyorduk...” 

Prof. Dr. Ahmet SALTIK, Ankara Üniv. Tıp Fak. 75 10.10.09 
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1. Soygun     :  
Adaletsiz vergi yükü.. 

Emekçiler vergi yükünün  
yarsını sırtlıyor; Ulusal  
gelirin ¼’ünü alabiliyor.. 

2. Soygun     :  
Bu yetmiyor; sağlık-eğitim 

gibi temel kamu hizmeti için 
ayrıca ödeme,  

PRİM = EK VERGİ isteniyor! 

3. Soygun      :  
Katkı payı! İlaçta, tedavide.. 

Bu yasa ile Devlet  
hastaneleri  satılınca en az  
% 30 “katkı” (!) ödenecek.. 

4. Soygun     :  
Yine de “temel güvence paketi” 

ile sınırlı, çekirdek hizmet..  
Özel sağlık sigortasına zorlama.. 

Deli Dumrul halt etmiş! 

DİKKAT : Her şey özel ama  

PRiM = EK VERGİ =  

“YASAL BIÇAK PARASI” nı 

sermaye adına  

SGK tahsil ediyor..  

Devlet sopalı tahsildar! 

GSS yasası md. 88 : SGK’nın  

PRiM = EK VERGİ =  

YASAL BIÇAK PARASI  
alacağı, 6183 sayılı yasaya 

göre kamu alacağıdır! 

Ödemeyene ha-pis ! 
Sermaye güvence istiyor.. 
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M u a y e n e  ü c r e t l e r i n e   
%  6 5 0  z a m  !  

 

•1 Ekim 2008’de muayene ücretleri, Devlet hastanelerinde  
3 TL, eğitim hastanelerinde 4 TL, üniversite hastanelerinde 
6 TL, özel hastanelerde 10 TL'ye çıkarıldı.  

•Uygulamayı Danıştay durdurdu.  

•18 Eylül 2009’da muayene ücretleri Devlet hastanelerinde  
8 TL, özel hastanelerde 15 TL oldu.  

•Üstelik 1. Basamak sağlık kurumlarında; Sağlık Ocağı’na,  
Aile Hekimine her başvuruda 2 TL ücret alınacak.  

•Yeş i l  Kart ’ l ı lar  da  muayene ücret i  verecek!  

•Yılda 450 milyon muayene, halktan yakl. 3 milyar TL çıkacak! 
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Paran kadar sağlık hizmeti..  

• a: 800-1000         %70 

• b: 600-800          % 60 

• c: 400-600          % 50 

• d: 200-400          % 40 

• e: 0-200              % 30   

Paranı bil ,  hastaneye öyle gel..  
Bu yasa i le kamu hastaneleri  de satı lana 

dek 5 s ınıf  ve “katkı  payı” zorunlu . .  
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Hastaneler 5 sınıfa ayrılıyor..  
 

 

 Hastaneler; hasta ve çalışan hoşnutluğu, hizmet altyapısı, 
nitelik ve verimlilik gibi konularda Bakanlıkça belirlenecek 
ilke ve yöntemlere göre değerlendirmeye alınır. 

 Puanlarına göre hastaneler (a), (b), (c), (d) ve (e) olmak 
üzere 5 sınıfa ayrılır.  

 Sırasıyla % 70’ten başlayarak... % 30 katkı payı alınır! 

 Birliğe dönüştürülecek hizmet alanında (e) sınıfı hastane 
bulunmaması kaydıyla, ağırlıklı ortalaması (c) ve üzeri 
olan hastaneler grubu Birliğe dönüştürülebilir.  

 PARAN KADAR SAĞLIK.. Çok net ve kesin, keskin.. 

 Anayasa’nın eşitliği buyuran 10. maddesi ayak altında! 

 2. maddedeki demokratik sosyal hukuk devletine aykırı! 
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“Gözleri kör eden GSS!” 
 

 

• “SGK'nın katarakt ameliyatları için  850 TL ödediği dönemde 

mantar gibi göz klinikleri türedi.  

Merdiven altı ameliyatlarla 

     Devleti soymaya kalktılar. 

     SGK ödemeyi 350 TL'ye 

     düşürünce de ameliyatlarda  

5-10 dolarlık kalitesiz göz içi  

lensler kullanıp Hastaların gözünü tehlikeye atmaya 

başladılar. Binlerce  k iş in in  gözü hasar  gördü !   
Konuyla ilgili 2 200 hastanın dosyasını Başbakan'a verdim.” 

Bu uygulamalar açıkça insanlık suçu değil mi?? 
 31.03.2010 www.ahmetsaltik.net 
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(3) Birliğin organları yönetim kurulu, genel sekreterlik  

ve hastane yöneticilikleridir. Yönetim kurulu, Birliğin  

en üst karar organıdır ve aşağıdaki üyelerden oluşur; 

a) İl genel meclisince belirlenen hukukçu bir üye. 

b) İl genel meclisi tarafından belirlenen yeminli mali 

müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir bir üye! 

c) Vali tarafından belirlenen işletme, iktisat veya maliye 

alanında en az 4 yıllık yüksek öğrenim görmüş bir üye. 

ç) Bakanlıkça belirlenen tıp öğrenimi görmüş bir üye. 
D i k k a t    :  Başkan tarafından havale edilmeyen 

konular görüşülemez ! Ne denli demokratik değil mi?? 

KAMU HASTANE BİRLİKLERİ YASA TASARISI.. 

Yönetim Kurulu Şirket Gibi : “Yönetiş im” Tuzağı  
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KAMU HASTANE BİRLİKLERİ YASA TASARISI.. 

Yönetim Kurulu Şirket Gibi : “Yönetiş im” Tuzağı  
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d) Bakanlıkça belirlenen, sağlık sektöründe deneyimli, 
alanında en az 4 yıl yüksek öğrenim görmüş 1 üye 
e) Ticaret ve sanayi odası veya bunların ayrı kurulmuş 
olması halinde ticaret odasınca belirlenen,  
en az 4 yıllık yüksek öğrenim görmüş bir üye. 
f) İl Sağlık Müdürü veya aynı ilde 1’den çok Birlik varsa, 
Bakanlıkça belirlenecek; 1 il sağlık müdür yardımcısı 
D i k k a t     :   

Anayasa’nın 135. md.ne göre kurulmuş, “kamu kurumu 

niteliğinde meslek kuruluşu” olan 120 bin üyeli Türk 

Tabipleri Birliği temsilcisi yok; Diş Hekimleri, Eczacılar, 

sağlık çalışanlarının temsilcileri yok ama Ticaret-Sanayi 

Odası var !? Niyet açık : Hastaneleri işletme yapmak! 82 
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K a m u  H a s t a n e  H o l d i n g l e r i   
Y ö n e t i m  K u r u l u  Ü y e l e r i  

Yönetim Kurulu  

Sağlık Bakanlığı tems. 

İl Genel Meclisi tems. 

Ticaret-Sanayi Odası tems. 

İl Genel Meclisi tems. 

Vali’ninseçtiği üye Vali’ninseçtiği üye 

Sağlık Bakanlığı tems. 

Batı dayatması “Y ö n e t i ş i m ” modeli.. Kamu kurumlarını  

sermayenin yönetimine verme girişimi.  Anayasa md. 135. çiğneniyor. 

Bu maddeye göre ayrı yasalarla kurulan kamu kurumu niteliğindeki  

meslek kuruluşlarının; TTB, TDHB, TEB, TVHB temsilcileri;  

sendikalar, halk temsilcileri vb. neden yok? Devlet yok; ŞİRKETOKRASİ! 

31.03.2010 www.ahmetsaltik.net 
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Ö z e l l e ş t i r i l e n  H a s t a n e l e r e   
“ Ş i r k e t ”  Y ö n e t i m  K u r u l u . .  

Yönetim 
Kurulu 

Genel  
Sekreter 

(CEO) 

Tıbbi HBaşkanı 
izmetler  

 idari hizmetler  
başkanı 

  
Mali Hizmetler 

Başkanı 

Hastane Hastane Hastane Hastane Hastane Hastane Hastane 

Hastane Yöneticisi 
(Küçük CEO) 

 

Başhekim 
 

İdari işler  
müdürü 

Mali  
işler müdürü 

Sağlık bakım 

hizmetleri müd. 
Müdür.. 

31.03.2010 www.ahmetsaltik.net 
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Hastane Yönetim Kurulu’nun yetki leri . .   
  

 Birlik bütçesi, bilançosu, yıllık mali tabloları  
ve çalışma raporu ile yatırım önerilerini  
karara bağlamak 

 Yeni yatırım gereksinimlerini belirlemek,  
onarım, tadilat ve bakım konusunda karar almak. 

 Harcama sınırlarını ve ihale mevzuatına göre 
görev ve yetki dağılımını belirlemek 

 Personel planlamasın yapmak, Birlik bünyesinde 
personel hareketleri için  ilke kararları almak 

 Taşınmaz satın almak.. 
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Birlik YönetimKurulu’nun  

görev, yetki ve sorumlulukları.. 
 

Md. 3/d) Birliğin her türlü araç, gereç, malzeme, 

taşınırları ile tapuda birlik adına kayıtlı 

taşınmazları üzerindeki yapı ve tesisler ile birlikte 

sat-mak, kiralamak, kiraya vermek,  

devir ve takas işlemlerini yürütmek;  

KAMU HASTANE BİRLİKLERİ  

PİLOT UYGULAMASI HAKKINDA YASA TASARISI 
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G e l i r l e r …  
 

 Her türlü sağlık hizmetleriyle elde edilen gelirler.  

 Üretilip satışa sunulacak ilk madde, malzeme,  
mamul aşı,  serum, protez ve benzerleri gelirleri.  

 İlaç, insan kanı ve kan ürünleri üretimi ile başka  
madde ve malzemeler karşılığı gelirler. 

 Bakanlıkça belirlenen ilkelere göre Birliğin  
her türlü taşınırlarının s a - t ı l - m a - s ı n d a n ;  
tapuda Birlik adına kayıtlı ve yürüttükleri hizmet 
açısından gereksinim duyulmayan taşınmazlara 
üzerindeki yapı ve tesisleriyle birlikte  
sınırlı ayni hak tesis edilmesinden..  veya 
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G e l i r l e r …  
 

 .. veya bunların kiraya verilmesinden; Hazine’ye ait  
ve Birliğe tahsisli taşınmazları, üzerindeki yapı ve 
tesisleriyle birlikte tahsis amacı doğrultusunda 
işletmekten, tıbbi hizmet alanları dışındaki kısımları 
işletmek, işlettirmek ve kiraya vermekten  
elde edilecek gelirler ile tapuda Birlik adına kayıtlı 
taşınmazlardan yönetim kurulu tarafından  
Maliye Bakanlığı’na devredilenlerden tapuda re’sen 
Hazine adına tescil edilerek rayiç bedeli üzerinden  

sa-tı-lıp bir ay içinde aktarılacak gelirler.   

 Yatırım ve hizmet ihtiyacı ile bölgeler arası gelişmişlik 
farklılıklarının giderilmesi amacıyla gerektiğinde 
Bakanlığın bütçesinden veya döner sermaye  
merkez hesabından yapılacak y a r d ı m l a r .. (??) 

31.03.2010 www.ahmetsaltik.net 
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KAMU HASTANE BİRLİKLERİ  

PİLOT UYGULAMASI HAKKINDA YASA TASARISI 
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Birlik YönetimKurulu’nun  
görev, yetki ve sorumlulukları 
 

Md. 6/ç) Tapuda birlik adına kayıtlı olan 
taşınmazların üzerindeki  yapı  ve tesis ler  

i le  bir l ikte sa-tı-şı , kiralanması, işletilmesi 

veya işlettirilmesinden elde edilecek gelirler ile 
Hazineye ait ve birliğe tahsisli taşınmazların 
üzerindeki yapı ve tesisler ile birlikte tahsis amacı 
doğrultusunda kiralanması, işletilmesi veya 
işlettirilmesinden elde edilecek gelirler, 89 



G i d e r l e r . .  
 

 Yönetim Kurulu üyeleri ücretleri ile Birlik personelinin 
aylık, ücret ve mevzuatı uyarınca yapılacak  
her türlü ödemeleri  

 İlaç, her nevi tıbbî, cerrahî ve laboratuvar alet,  
malzeme ve cihazların satın alınması ve kiralanması, 
tüketim maddeleri ve mefruşat satın alınması 

 Bakım, onarım, inşaat, tıbbî ve fennî tesisat ile  
çevre düzenlemesi yaptırılması  

 Gerek duyulduğunda sağlık, avukatlık ve  
danışmanlık hizmetleri satın alınması 

 Taşınır ve taşınmaz satın alınması, gerek duyulan 
taşınmazlar üzerinde sınırlı ayni hak kurulması, 
kiralanması ve bunlara ilişkin tüm giderlerin yapılması. 
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İ s t i h d a m  b i ç i m l e r i . .  
 

  Birlik, ekli (ı) sayılı cetvelde belirtilen pozisyon 
unvanlarında sözleşmeli personel ile 657 sayılı yasaya  
ve 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı eleman temininde 
güçlük çekilen yerlerde sözleşmeli sağlık personeli 
çalıştırılması ile kimi yasa ve KH Kararnamelerde 
değişiklik yapılması hk. yasaya bağlı personel çalıştırır.  

  Birliklerin norm kadro ilke ve standartları;  
Bakanlık, Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı 
tarafından birlikte saptanır. Bu ilke ve standartlar 
çerçevesinde Birlikler norm kadrolarını belirler.  
Norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak,  
söz-leş-me-li personel eliyle yürütülen hizmetlere  
ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılmaz.  

31.03.2010 www.ahmetsaltik.net 91 



İ s t i h d a m  b i ç i m l e r i . .  
 

 Birlik kapsamına alınan hastanelerdeki 
Bakanlık kadro ve pozisyonları;  
adet, sınıf, unvan ve derecelerine göre 
belirlenir.  
 Bu kadro ve pozisyonlar,  
Birliğe dönüşümü düzenleyen  
Bakanlar Kurulu kararı ile birlikte  
Birliğe devredilir ve 190 sayılı  
KH Kararname’nin eki cetvelin Bakanlığa 
ait ilgili bölümlerinden çıkarılmış sayılır.  
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Ş i m d i k i  ç a l ı ş a n l a r . .  
 

 Birliğe devredilen personel, o tarihteki statülerini 
sürdürürler. (Emekliliğe-Sözleşmeliliğe zorlama?) 

 Bakanlık birimlerinde görevli personel,  
Yönetim Kurulu’nun istemi ve kendilerinin 
isteğiyle Birlik bünyesindeki hastanelerde 
Bakanlıkça görevlendirilebilir.  

 Birliğe dönüştürülen sağlık kurumlarında 
başhekim, başhekim yardımcısı, hastane müdürü, 
hastane müdür yardımcısı ve başhemşire 
kadrolarında bulunanların bu görevleri  
… tarihte sona erer. (AKP iyice kadrolaşacak!) 
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M e v c u t  ç a l ı ş a n l a r . .  
 

 Birliklere devredilen kadro ve pozisyon sayılarının, 
belirlenecek norm kadro sayıları üzerinde olması 
durumunda, norm üstü kadrolar, herhangi bir 
nedenle boşaldıkça iptal edilmiş sayılır. (Tasfiye..) 

 Birliğe ayrılan kadro ve pozisyonlarda 
bulunanlardan aylık ve ücretleri tahsisten önce 
Bakanlık bütçesinden ödenenlere, kesintiler ile 
sosyal güvenlik kurum karşılıkları dahil;  

 Birlik bütçesinden ay itibarıyla ödenen ücret, …, 
Birliğe dönüşümü izleyen aydan başlayarak 
5 yıl süreyle Bakanlık bütçesinden karşılanır. (??!) 
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KAMU HASTANE BİRLİKLERİ  

PİLOT UYGULAMASI HAKKINDA YASA TASARISI 

31.03.2010 www.ahmetsaltik.net 

BU YAPILANLAR, NE ANLAMA GELİYOR ? 
 

Türkiye sağlık sistemini “piyasacı” yönde 
değiştirmeye yönelik girişimler 1980’lere 

uzanıyor.  AKP iktidarı ise, TBMM’deki  
gücüne dayanarak işi sonuçlandırmak niyetinde.. 

 Sağlık hizmetinin finansmanına  

Devlet katkısı kaldırıl ıyor!..  
Devlet sağlık hizmeti de üretmeyecek!  

Denetim hizmeti bile satın alınacak !?!  
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KAMU HASTANE BİRLİKLERİ  

PİLOT UYGULAMASI HAKKINDA YASA TASARISI 

31.03.2010 www.ahmetsaltik.net 

C i d d i  k a d r o l a ş m a  o l a n a ğ ı  !  
Görevdeki Başhekimler, yardımcıları, 

hastane müdürleri, başhemşireler.. Toplam 
6280 “kamu görevlisi” kadrosu kaldırılarak 
yerine “sözleşmeli” yöneticiler alınacak : 

1. AKP çok kökten kadrolaşacak!  
2. Yöneticiler kamu görevlisi olmak 

zorunda, Anayasa md. 128’e aykırı! 
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N e r  e y e ?  
 

 Her biri kendinden menkul, kendi başına buyruk  
 Kendi bütçesini kendisi yapan, müşterisini bulan.. 
 Ürettiği sağlık hizmetlerini piyasada pazarlayan  
 “Gereksinim duyduğunda” her türlü sağlık 

hizmetini kendi üretmek yerine taşerona devreden 
 Kendi personelini kendisi seçen (Eyaletleşme ! )  
 Personel giderleri dahil bütün harcamalarını  

kendi gelirleriyle karşılayan 
 Devlet’ten ancak “gerektiğinde”, o da “yardım” 

kaleminden para alabilen.. (Maliye hukukuna aykırı?) 

 K a m u s a l  a l a n  b i t t i k ç e   
T Ü R - B A N  s o r u n u n a  d a  ç ö z ü m !  

31.03.2010 www.ahmetsaltik.net 97 



N e r  e y e ?  
 

 Ayakta kalabilmek için, satılana dek özel hastanelerle  
piyasa koşullarında kıyasıya rekabet eden 

 Tıpkı özel hastaneler gibi a, b, c, d, e sınıflarına ayrılan  
-çok açıktır ki; yakında aynen özel hastaneler gibi,  
hastalardan %100’e dek “ek ücret” alınacaktır..- 

 Kendi yağında kavrulacak; kârını, zararını bilecek 
 Sağlık Bakanlığı ve kamuyla olan ilişkisi en aza 

indirilmiş ama bütünüyle yerel siyasete bağımlı.. 

 K a m u ( ? )  H a s t a n e  B i r l i k l e r i  ( K H B )  
K a m u  ( ? )  H a s t a n e  Ç i f t l i k l e r i …   

K a m u  ( ? )  H a s t a n e  D e r e b e y l i k l e r i  
Ö z e l  H a s t a n e  T e k e l l e r i !  
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Ne yapmalı ?? 
 

•Halk(ın) Sağlığını geliştirmenin en ussal 

yolunun koruyucu sağlık hizmetleri olduğu 

giderek daha çok görülmekte ve yanlıştan 

dönülerek yıkımın onarımına çalışılmaktadır.  

•Türkiye de geç kalmamalıdır.  

•Çünkü Türkiye, geçtiğimiz yy. başında  

anti-emperyalist bir devrim ile kurulmuştur.  

•“Devrim”i koruyup yaşatacak olan kuşaklar 

s a ğ l ı k l ı  v e  e ğ i t i m l i  olmalıdır. 
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Ne yapmalı ?? 
•Türkiye, ç ö k ü ş  sürecine sokulan  

sağlık hizmetlerini, Halk Sağlığı ve Halk(ın) 

Sağlığını akılcı olarak sürdürmek istiyorsa, 

ulusal yapı, olanak ve gereksinimlerine uygun 

sağlık politikaları izlemek zorundadır. Bu yapı, 

1961’de, 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin 

Sosyalleştirilmesi Yasası ile çatılmıştır.  

Temel esprisi, felsefesi, hedefleri korunarak 

güncellenebilir. Sağlık hizmetleri kamu eliyle 

verilmeli, genel bütçeden finanse edilmelidir.  
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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, 

“toplumsal gündemin kalbine yerleştirmek”  

ve ısrarla uygulamak gerekecektir. Gündem! 
(Beaglehole R, Bonita R. p. 278) 
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Ne yapmalı ?? 
Başından beri tartışageldiğimiz yasal düzenlemeler, 

sistemi patronlar adına “güzelleştirmenin” araçları 

olarak AKP Hükümeti tarafından, kendinden 

öncekilerin yapmak istedikleri gibi, artık tamamlanmak 

istenmektedir. DB- IMF’nin sabrı  kalmadı!  

Ancak görülmelidir ki; kendi insanının canı pahasına 

emperyalistlere bağımlılık dışında hiçbir program 

önermeyen AKP Hükümeti, işbirlikçileri ve akıl hocaları 

emperyalistlerle savaşım tek bir sektöre daraltılarak 

yürütülecek boyutları epey zamadır aşmıştır.  

Yerli, yabancı patronlar 30 yıldır sabrediyor (?!), 

geciktiler, geciktirdik; bu kez tümden durdurmalıyız! 
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Ne yapmalı ?? 
Bunu sağlayan bileşenin en önemli ögesi doğaldır ki 

örgütlü savaşımdır. Sermayenin eylem planlarına  

son noktayı koyamaması; bizlerin uzun soluklu,  

kararlı, örgütlü savaşımıyla yakından ilişkilidir.  

İşçisi, memuru, köylüsü, öğretmeni, ustası, hemşiresi, 

ebesi, doktoru, madencisi.. Tüm Ulusumuz 

örgütlü savaşımı ısrarla yürütmeliyiz .   

Bir kez daha anımsamalıyız ki; ülkemizde  

ABD-AB uyduluğu temel sorunu aşmadan  

sağlık sorunlarımızı da çözemeyiz.  

Eşitsizlikleri kaldıracağımız bir düzen hedefiyle;  

ancak Ulusalcı politikalarla kuşatmayı yarabiliriz.. 
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Ne yapmalı ?? 
• Türk Devrimi’in yaratıcısı  

Yüce ATATÜRK; 

•“.. Devrimin ve Devrimciliğin  

kendisine yaşamsal görevler  

yüklediği Türk Ulusu’nun  

sağlığı ve sağlamlığının,  

her zaman üzerinde özenle  

durdukları bir milli dava..”  
 

olduğunu ısrarla vurgulamıştır. 

Ülkeyi borçsuz kalkındırmıştır! 
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“ Irk, din, dil, siyasal inanç, 
ekonomik ve toplumsal durum 

ayrımı gözetmeden;  

‘ HER-KES ‘   
erişilebilecek en yüksek düzeyde  

sağlıklı olma  
TEMEL hakkına sahiptir. “ 

 

1948’de BM Anayasası ve  
İnsan Hakları Evrensel Bildirisi, md. 25  
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Anayasa’nın sağlıkla ilgili maddesi 

 

Md. 56          : Herkes sağlıklı ve dengeli  

bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.  

Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını  

korumak ve çevre kirlenmesini önlemek  

Devletin ve vatandaşların ödevidir.  

Devlet, bu görevi kamu ve özel kesimdeki  

sağlık ve sosyal kurumlardan yararlanarak,  

onları denetleyerek yerine getirir. 
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Anayasa’nın sağlıkla ilgili maddesi 

 

Md. 56 : .... Devlet herkesin yaşamını beden  

ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak; 

insan ve madde gücünden tasarruf  

ve verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek 

amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden 

planlayıp, hizmet vermesini düzenler. 

Sağlık hizmetlerinin yaygın bir biçimde  

yerine getirilmesi için yasayla  

Genel Sağlık Sigortası (GSS) kurulabilir. 
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Anayasa’nın sosyal güvenlik maddesi 

 

Md. 60 : Herkes 

sosyal güvenlik 

hakkına sahiptir. 

Devlet, bu güvenliği 

sağlayarak gerekli 

önlemleri alır ve 

örgütleri kurar. 
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İ n s a n  H a k l a r ı  v e   
B i y o t ı p  S ö z l e ş m e s i  

Md. 3-Sağlık Hizmetlerine Erişimde Adalet 

Taraflar, sağlık gereksinimleri ve varolan 
kaynakları dikkate alarak, kendi yasal 
yetkileri kapsamında, uygun nitelikteki  
sağlık hizmetlerinden adil bir biçimde 
yararlanılmasını sağlayacak uygun önlemleri 
alacaklardır. 
(5013 sayılı yasa, 9.12.03 tarih ve 25311 sayılı RG) 
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A B  Te m e l  H a k l a r  Ş a r t ı  
(Nice, 7 Aralık 2000) 

http://ek12 utup.dpt.gov.tr/ab/hukuk/temelhak.pdf 
 
 

Madde 34     :  

Sosyal güvenlik ve sosyal yardım (1) 
 

Birlik, Topluluk hukuku ile ulusal hukuk ve    
uygulamalardan kaynaklanan kurallar uyarınca,  
işini yitirme durumunda ve analık, h a s t a l ı k ,  

iş kazaları, geçindirilmeye muhtaçlık veya yaşlılık 
gibi durumlarda koruma sağlayan sosyal güvenlik  

yardımlarından ve sosyal hizmetlerden     
yararlanma hakkını tanır ve gözetir. 

31.03.2010 www.ahmetsaltik.net 
110 



www.ahmetsaltik.net 

Avrupa Sosyal Şartı/Konvansiyonu  
(AVRUPA SOSYAL HAKLAR SÖZLEŞMESİ)  

(18.10.1961, Torino; Türkiye’nin onayı:16.06.89) 
 

Madde 3   :  
 

Tüm çalışanların  

güvenli ve sağlıklı  

çalışma koşullarına  

sahip olma hakkı  
vardır. (RG Ekim 1989). 

09.04.07’de kimi çekincelerle 

yenilendi.) 
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Avrupa Sosyal Şartı’nda (Konvansiyon)  
tanınan temel hak ve özgürlükler : 

  

 Madde  7   : Çocukların ve Gençlerin                                   
                    Korunması Hakkı 

 Madde  9   : Mesleğe Yöneltme Hakkı 

 Madde 11  : Sağlığın Korunması Hakkı 

 Madde 12  : Sosyal Güvenlik Hakkı 

 Madde 15 :  Bedensel ya da Zihinsel 
Özürlülerin Mesleksel Eğitim, Mesleğe ve 
Topluma Yeniden Uyum Sağlamaları Hakkı.. 
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“ Türk vatandaşının sağlığı ve 

sağlamlığı, her zaman üzerinde 

durulacak ulusal sorunumuzdur.  

Çünkü Cumhuriyet;  

düşünsel, bilimsel ve bedensel 

bakımdan güçlü ve yüksek düzeyli  

koruyucular ister. ”  

Gazi Mustafa Kemal ATAT Ü R K  
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“ Bize emanet edilen,  

insan yaşamıdır.  
Bu emaneti korurken,  
insanca yaşanmayan 

yaşamı, fizik ve psikolojik 
zorluklar altında 

sürdürülerek yaşanan 
yaşamı ‘Yaşam’ saymanın 

olanaksız olduğunu 
hatırda tutmanız 

gerekir.” 

Prof. Dr. Nusret H. FİŞEK 
(1914- 3 Kasım 1990) 

Türkiye’de Çağdaş Halk Sağlığı 
Bilimlerinin kurucusu, 

Kalpaksız Kuvayı Milliyeci.. 
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Türkiye Gelir Dağılımı-2008 DİE (%). 

9,8

5,3

14,0

20,8

50,1

% 20

% 20

% 20

% 20

% 20 % 20’lik nüfus  

dilimleri  

 (her birim ~ 

15 milyon kişi) 

Türkiye, atacağı her adımda, OLAĞANÜSTÜ BOZUK  

gelir dağılımını = LANETLİ ÇEMBER’i iyileştirici olma  

ön koşulunu gözetmek zorundadır. 

GSS, tüm yapısal engelleri bir yana; gelir dağılımını  

daha da bozacağından, salt bu yüzden bile sakıncalıdır. 
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Bu gelir dağılımı, 

GSS’yi matematiksel 

olarak olanaksız 

kılmaktadır ! 
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Dünya’nın en adaletsiz  

gelir dağılımlarından biri ülkemizde! 
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ASGARİ ÜCRET 2010 
= YİNE SEFALET! 

 

 

Milyonlarca çalışanı ve ailelerini yakından 
ilgilendiren asgari ücret, 16+ yaş için  

2010 Ocak-Haziran döneminde net 577 TL. 
Asgari ücrete ilk 6 aylık dönemde % 2.5,  

izleyen 6 ayda ise % 2.5 zam yapıldı.  
En az ücretin işverene maliyeti ilk 6 ayda 886 TL!  

Türkiye, asgari ücretten, % 35 kesinti ile  
OECD birincisi! Oysa şirketler vergisi % 20! 

 

İ M K B  k a z a n ç l a r ı  v e r g i s i z !   
 

Şubat 2010; 4 kişilik aile için açlık sınırı 845 TL; 
Yoksulluk sınırı ise 2752 TL (Türk-İş). 
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TÜRKİYE’nin Yaman Çelişkileri : ATO-2005 
 

Dünya 1. liği   : 

• Krom, bor rezervi; armut, fındık, incir, kiraz, koyun-keçi  
  sütü üretimi, istihdamdan alınan vergi, kadına yönelik  

  şiddet (worldwatch-2002, %58), en pahalı akaryakıt dolaylı  
vergi oranı (zammı), otomotiv (2001-2004),  

fenilketonüri (akraba evliliği), cinsel partner sayısı  

Dünya 2. liği   : 

• Toryum, altın rezervi, günde 4 saat TV izlemi, orman yıkımı,    

  çimento dışsatımı, ilaç pazarının büyüme hızı,  
en büyük alış   veriş merkezi (Avrupa 1.si) 

Dünya 3. lüğü   : 

• Toplam borç, en çok resmi tatil yapma, tekstil dışsatımı, 5-44  
  yaş trafik kazası ölümleri, gelir dağılımı adaletsizliği (OECD) 
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Güç Birliği  : Kooperatifçilik.. 
Geçmişi; 21 Aralık 1844,  İngiltere 

Yüce ATATÜRK, 

1930’larda Mersin / 

Silifke’de ilk tarım 

Kooperatifini kurarak 

kendisi 1 sayılı üye olmuş 

ve özellikle yoksul köylüyü, 

çok sınırlı gücünü  

biraraya getirmek üzere 

K o o p e r a t i f  
örgütlenmesine  

teşvik emiştir.. 
31.03.2010 www.ahmetsaltik.net 

119 



31.03.2010 www.ahmetsaltik.net 

 
 
 
 
 
 

“Kanaatım odur ki; 
birleşmede  
kesin olarak  

kuvvet vardır. 
Kooperat i f   

yapmak,  
maddi ve manevi 

güçleri, zekâ  
ve becerileri 

birleştirmektedir.” 
 

(1 Şubat 1931, İzmir Ticaret Odası) 

 
 

Halkımıza-Ulusumuza,  

SAĞLIK KOOPERATİFLERİ kurmalarını öneririz.. 
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“Okuyup-yazma bilmeyen  

tek bir yurttaş bırakılmamalıdır. 

Kalkınma savaşının gerektirdiği 

teknik işgücü yetiştirilmelidir. 

Yurt sorunlarının ideolojisini 

anlayacak, anlatacak, 

kuşaktan kuşağa yaşatacak 

birey ve kurumlar yaratılmalıdır. 

(1937 TBMM açış konuşması) 

Gençliği yetiştiriniz, Onlara  

ilim ve irfanın müsbet fikirlerini 

veriniz. Geleceğin aydınlığına 

onlarla kavuşacaksınız.”   
 

Gazi M.K.ATATÜRK 
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YURTTA BARIŞ DÜNYADA BARIŞ!  
Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK 
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Bir tuğla da siz koyun :  
Çözümün bir parçası olun..  
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“Dünya vatandaşları h a s e t ,   

a ç  g ö z l ü l ü k  v e  

k i n d e n  a r ı n d ı r ı l m ı ş  

olarak eğitilmelidir.” 

“ Herhalde Türk yurttaşı  

kesin olarak bilmelidir ki;  

bir ulusun insanlık ve uygarlık 

dünyasında yükselmesi ve 

başarılı olması, yalnız ve 

ancak kendi gücüne 

dayanarak özgürlük ve 

bağımsızlığını dokunulmaz 

bulundurmasıyla olasıdır. 

Bunun başka çözümü yoktur.” 



“En azından daha bir yüzyıl 
boyunca kendimizi ve başkalarını 

iyinin kötü, kötününse  
iyi olduğuna inandırmalıyız.  

Çünkü kötü işe yarar,  
iyi işe yaramaz.  

Açgözlülük, tefecil ik   
ve ihtiyatlılık daha bir süre için 
t a n r ı l a r ı m ı z  o l m a y a   

d e v a m  e t m e l i d i r .   
Çünkü ancak onlar bizi  

ekonomik gereksinimler 
tunelinden gün ışığına çıkarabilir.” 

John Maynard  
KEYNES.. 

Yeni Din, Yeni Tanrı 
Prof. Dr.  

Alpaslan IŞIKLI 
1. Bs. Otopsi Yay. Syf. 23 
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Çare :Ulusal politikalar ve Ta-sar-ruf!  
KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİNİN  

BÜYÜLÜ KATKISI ve VAZGEÇİLEMEZLİĞİ.. 

KİŞİ       TOPLUM        KALKINMA  
     KAYNAK 

      TASARRUFU 

      KORUYUCU  
    SAĞLIK 

    HİZMETİ 

HER-KE-SE; HE-MEN  
ETKİN ve KAPSAMLI KORUYUCU SAĞLIK HİZMETİ! 

BÜTÇEDEN ÖDENEN, SÜREKLİ, ÖNKOŞULSUZ.. 

SAĞLIK EKONOMİSİNİN ÖZÜ, RUHU BU İLKE.. 
UYGAR DEVLET OLMANIN DA VAZGEÇİLMEZİ.. 

TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesi de bu.. 
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Japon Atasözü : 
  

“ H e k i m i n    

a k ı l l ı s ı 

hasta ile değil,  

sağlamla uğraşır.” 

129 
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“Bizi mahvetmek 

isteyen Emperyalizme 

ve bizi yutmak isteyen 

kapitalizme karşı  

tüm ulusça savaşımı 

gerek gören bir  

mes-le-ği  

izleyen insanlarız.” 
 

1 Aralık 1921, TBMM Zabıt Ceridesi, 

Devre 1, c. 14 
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Böylesi bir kesitte koruyucu sağlık hizmetleri  

daha da artan bir önem kazanmaktadır.  

Türkiye’nin, bu ağır ekonomik bunalım ortamında 
ulusal koruyucu sağlık hizmetlerini, bir anlamda  

Sağlık Ocaklarını özellikle geliştirmesi  
son derece akıllıca, stratejik; 

hatta can simidi gibi kurtarıcı olacaktır.  
6200’ü aşan deneyli, kurulu kapasite dururken;  

DB, Aile Hekimliği’ni neden dayatıyor?  
Sağlıkta da ülkemizi kendine Pazar kılmak için! 

Can simidimiz ne olabilir?? 
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“ Bugünkü 
uğraşımızın amacı,  

T A M   
B A Ğ I M S I Z L I K’tır.  
Bu ise mali (parasal) 

bağımsızlıkla 
gerçekleşebilir.  

Mali bağımsızlığın 
korunması için  

ilk koşul;  
bütçenin ekonomik 
bünye ile denk ve 
uygun olmasıdır.” 



TTB’den temel çağrılar.. www.ttb.org.tr, 14.03.08 
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“ Kendine Devrimin  
ve Devrimciliğin  

çeşitli ve yaşamsal 
görevler verdiği  

Türk vatandaşının  
sağlığı ve sağlamlığı,  
her zaman üzerinde  
dikkatle durulacak  

ulusal sorunumuz dur  
(milli davamızdır).”   

 

Gazi Mustafa Kemal  
 

ATATÜRK 
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• Prof. Beaglhole ve 

Bonita, ünlü kitaplarının  

daha başında (syf. 3)  

çok temel ve  

çarpıcı bir soru 

sormaktadırlar : 

• Health status or 

disease status ? 

• Sağlık durumu mu, 

hastalık durumu  

mu? 
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ILO: Out of sight .. 
Girls in mining! 

 

...health should be  
at the heart  
of the global 
development  

agenda.. 
136 



 

“Dünyayı bir apartmana  

benzetelim; biz de ABD olarak 

bu apartmanın en tepesindeki 

dairede oturuyoruz.  

Doğal olarak apartmanın  

giriş katından, bizim altımızdaki  

kata dek tüm dairelerdeki, 

merdivenlerdeki, yolluklardaki 

oluşumlar bizi etkiliyor. O halde 

bu apartmanı denetimimiz altına 

almalıyız ki, rahat edelim.  

Bu KÜRESELLEŞME ile olacak..“ 
 

Bill Clinton, ABD (E.) Başkanı 
 

“Küreselleşme, 
Amerikan 

hegemonyasının 
öteki adıdır.” 

Dr. Henry Kissinger 
ABD Eski  

Dışişleri Bakanı 
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Küreselleşme madensel bir yürektir 
Yer yuvarlağını  
dolarla tartabilmek, değerlendirebilmektir, 
Bankalara kilitleyebilmektir. 
 

 
Oysa yeryüzüleşmektir  
birbirimizi sevmemiz 
Birbirimizi düşünmemiz 
Birbirimizin yardımına koşmamız, 
Birbirimizi yaşamamız. 
 

Fazıl Hüsnü DAĞLARCA (Öl. 15.02.08) 
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Ö z e t l e … (1) 
 

• Türkiye köklü bir vergi reformu ile etkin  
ve adil bir rejim işletmeli, kamusal gelirlerini 
artırarak başta sağlık ve eğitim olmak üzere  
temel sosyal sektörlere yatırımını artırmalıdır.  

• Bu adımla birlikte atbaşı gidecek girişim ise,  

sağlık sektörüne aktarılacak kaynakların özellikle 

koruyucu sağlık hizmetlerine yönlendirilmesidir. 

• Böylesi bir ULUSAL sağlık politikası, ülkemizin  
içine sürüklendiği ekonomik bunalımı aşmasında  

kilit öneme sahip stratejik bir politika aracıdır. 
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• Özellikle son 30 yılda, sağlık sektörüne kaynak ayrımı 
(özgülemesi, tahsisi) hızı, ekonominin genel gelişiminin  

2 katı bir hızla büyümektedir. Niçin, nereye dek?  

• Dolayısıyla bu denli büyük kaynakların, kökü dışarıda 

olmayan ULUSAL politikalarla denetimi vazgeçilmezdir.  

• Kuşkusuz bu denetim yalnızca kaynakları kısmak 
anlamında değil; çok daha verimli ve yararlı kullanmak 
anlamındadır. Bunu sağlamanın en etkili yollarından biri 
ise, halkın, sağlık hizmetlerinin yönetimine -özellikle- 
denetimine etkin olarak katılımıdır. Bu niye dışlanıyor ? 

• IMF-DB maşalı 2 yüzlü ABD-AB neden susar ?? 

Ö z e t l e … (2) 
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• Kasım 2000 ve Şubat 2001’de planlanan ekonomik 

krizler, toplumsal bunalıma dönüşmüştür. Mala ve 

cana dönük suçlar patlamıştır. Sosyal çürüme.. 

• YoksullaşTIRma, toplumsal direnç sınırlarını aşmış; 

ailelerin maddi ve psikolojik yedekleri tükenmiştir. 

• İşsizlik, bölgesel sosyo-ekonomik düzey eşitsizliği,  

gelir dağılımındaki uçurum.. Katlanılabilir sınırları 

aşarak sosyal dokuyu bozmuş; özekıyımlar artmış  

ve ülke sosyal patlama eşiğine sürüklenmiştir.. 

• Sermaye yanlısı ekonomik politikalar sağlıkta çöküş getirmiştir. 

• Dış dayatma “SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM” durdurulmalıdır! 

Ö z e t l e … (3) 
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Can Yücel : İşçi Marşı.. 
  Tekl iyor  işte  çağın  

çarkına okuyan çark  

ve durdu muydu bir  gün  

bu kör  avare kasnak  

b ir  z inc ir  y it i renler  

bir  Dünya kazanacak  

sen de o Dünyadansın  

s ınıf ın  bi l  safa gel  

hava döndü işç iden  

i şç iden es iyor  yel!  
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“ Bugün ulaştığımız sonuç,  
yüzyıllardan beri çekilen  

ulusal yıkımların yarattığı uyanıklığın  

ve bu sevgili yurdun her köşesini 
sulayan kanların karşılığıdır.  

Bu sonucu, Türk gençliğine kutsal bir 
armağan olarak bırakıyorum.” 
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Ve “İnsan”a saygı ile,  
hayranlıkla.. 

www.reuters.com/news/pictures/slideshow?, 31.05.08 
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Prof. Dr. Ahmet SALTIK 
Ankara Üniv.  Tıp Fak. 

Halk Sağlığı Anabilim Dalı 

www.ahmetsaltik.net 

profsaltik@gmail.com 

Türkiye  KüreselleşTİRme = Yeni emperyalizm’e  
teslim olmamalı, ATA’nın “kutsal emaneti”  

kesinkes korunmalıdır! 
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