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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 www.ahmetsaltik.net 
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A m a ç l a r ve  
Öğrenim Hedefleri-1 

 Türkiye’de çağdaş Halk Sağlığı 
Bilimlerinin disipliner düzeyde 
kurulmasının öncüsü Prof. Dr.  
Nusret FİŞEK’in sağlık hizmetlerine  
bakış açısının öğrenilmesi. 

 Toplum Hekimliği, Halk Sağlığı,  
Sosyal Tıp kavramlarının,  
tıp eğitimi ve sağlık hizmetleri bütünü 
içinde anlamının öğrenilmesi. 
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A m a ç l a r ve  
Öğrenim Hedefleri-2 

 Prof. Fişek’le bütünleşen Sağlık 
Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi 
süreçlerinin, O’nun kendi deyimiyle 
“Atatürk’ün yolunda  
bir devrim yasası” oluşu esprisini 
değerlendirmek. 

 Nusret Fişek’in Atatürkçü Düşünce 
Derneği kurucular kurulu listesinde  
2. ad olarak yer alarak  
verdiği iletinin irdelenmesi. 
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A m a ç l a r ve  
Öğrenim Hedefleri-3 

 Prof. Fişek’in eyleminin bütünlüğü içinde 
önemli yer alan Nüfus Planlaması 
hizmetlerine bakışı ve katkılarının 
değerlendirilmesi. 

 Bir meslek örgütü önderi,  
TTB Başkanı olarak Prof. Fişek’in  
hekimlik mesleğine ve halkın sağlığına 
verdiklerinin incelenmesi. 
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A m a ç l a r ve  
Öğrenim Hedefleri-4 

 Sağlık Bakanlığı Müsteşarı olarak Fişek’in, 
Sağlık Eğitim Enstitüleri kurulması yasası 
ile sunduğu katkının anlaşılması. 

 Ders sonunda tıp öğrencilerinin tıp ve 
sağlık hizmetlerine toplumcu bir açıdan 
bakmaları ve uluslar arası ün yapmış bir 
Türk bilim ve eylem adamının yaşam 
öyküsünden somut dersler çıkararak 
olumlu değer yargıları ve tutumlar 
geliştirmesi beklenmektedir. 
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Toplumsal Etkinlikleri  : 
 

Atatürkçü Düşünce Derneği Kurucu Üyeliği 
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı 

Nükleer Savaşın Önlenmesi İçin Hekimler Derneği 

(NÜSHED) Kurucu ve Onur Üyeliği 

Türkiye Aile Sağ. ve Planlaması Vakfı Onur Üyeliği 

Türkiye İnsan Hakları Vakfı Kurucu Üyeliği 

İnsan Hakları Derneği Kurucu Üyeliği 

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Üyeliği 

Ankara Mikrobiyoloji Derneği Üyeliği 

Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırma Vakfı 

(TÜSES) Kurucu Üyeliği 

Ankara Jinekoloji Cemiyeti Şeref Üyeliği 
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     Prof. Fişek yasaları.. 

 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin  
Sosyalleştirilmesi Yasası.. (1961) 

 557 sayılı Nüfus Planlaması Yasası 
(1965) 

 555 sayılı Sağlık Eğitim Enstitüleri  
Yasası (1965) 

 2827 sayılı Nüfus Planlaması Yasası 
(1983) 
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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. ” 

 4.11.2013 www.ahmetsaltik.net 10 



“ Çağımız korkunç cinayetleri ve 
akıl durdurucu keşifleri ile değil, 

tarihin doğuşundan bu yana 
bütün insanları uygarlığın 

nimetlerinden yararlandırmanın 
gerçekleşebileceğine inanan 

kuşakların çağı 
olarak hatırlanacaktır. “ 

 

Prof. Dr. Nusret H. FİŞEK 
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“ Devrimcilik; değişen  

toplumsal koşulların doğurduğu 
gereksinimleri karşılamak için 

geleneksel uygulamaları bırakarak  
hizmetlere yeni bir yön vermektir. “ 

1961 yılında kabul edilen  
Sağlık Hizmetlerinin 

Sosyalleştirilmesi Yasası,  
bir atılım,  

Atatürk’ün izinde bir devrim dir.” 
 

   Prof. Dr. H. Nusret FİŞEK 
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“ Atatürkçü bir sağlık politikası oluşturmak için, 

konuyu Atatürk’ün devletçilik, halkçılık, devrimcilik 

ilkeleri açısından ele almak gerekir. 

Atatürk devletçi idi. Ancak O’nun bu ilkesini farklı 

yorumlayanlar vardır. Bu yorumcuların birleştiği 

asgari müşterek ‘Özel sektörün yapamadığı işleri 

devletin yapmasıdır’. Sağlık alanında özel sektör, 

özel hastaneler ve muayenehane hekimleridir. 

Herhalde hiç kimse özel hastanelerin ve 

muayenehane hekimlerinin tüm sağlık sorunlarını 

çözdüğünü, köyde ve kentte bütün hastalara 

baktığını söyleyemez. Bu nedenle,  

Atatürkçü bir sağlık politikası, tedavi hekimliği 

alanında devletçi olma zorundadır. ” 
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Atatürk’çü Sağlık Politikası  
 

1961 Anayasası ile yeniden benimsendi : 

S O S Y A L L E Ş T İ R M E... 

Prof. Nusret Fişek’in Sağlık Bakanlığı 

müsteşarlığından alınmasından sonra  

(ilk S. Demirel hükümetince) siyasal iktidarlar 

sisteme yeterli parasal destek vermedi.  

Tam gün çalışma kaldırıldı,  

sistem ciddi yara aldı (yine S. Demirel).  

Model giderek yozlaştırıldı,  

bilerek ve isteyerek  

işlemez duruma getirildi. 
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Nesnel ölçüt : Sağlığın Bütçedeki payı.. 

“ Bir hükümetin halkının 

sağlığına verdiği değerin  

en şaşmaz göstergesi,  

bu amaçla  

bütçesinden ayırdığı paydır.”  
 

Prof. Dr. Nusret H. FİŞEK 

{ DSÖ, bu oranın en az % 10 olmasını ve  
AnayasaL kural olarak konmasını önermektedir. } 
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“ Tek saz devri geçti;  
devir orkestra devridir. ” 

 

Prof.  Dr. Nusret H. FİŞEK  
 

“Toplum Hekimliği”  
bu sağlık orkestrasının  

şefi olmalı;  
tüm tıp dalları ÇSA doğrultusunda 

Halk Sağlığı hizmeti 
vermelidirler.. 4.11.2013 www.ahmetsaltik.net 16 



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 
Anayasası’nda SAĞLIK Tanımı : 

Yalnızca hastalık ya da 
sakatlılığın bulunmaması 
olmayıp; aynı zamanda 

bedensel, ruhsal ve sosyal 
yönden de tam bir iyilik 

durumudur. 
4.11.2013 www.ahmetsaltik.net 17 



     Prof. Fişek ve 224 sayılı yasa 

 Nusret Hoca, 27 Mayıs devrimi ile birlikte 
Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı'na getirilince, 
en  büyük yapıtı olan,  
224 sayılı " Sağlık Hizmetlerinin  
Sosyalleştirilmesi Yasası "nı   
yaşama geçirdi. Bu  yasa, sağlık 
hizmetlerine bir devlet görevi olarak temel 
kamu hizmetleri arasına alıyor;  
herkese eşit olarak götürmeyi hedefliyordu.  

4.11.2013 www.ahmetsaltik.net 18 
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İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 
md. 25; 1948 

Herkes; işsizlik, hastalık, 
sakatlık, dulluk, yaşlılık ve 
kendi denetiminin dışındaki 
koşullardan doğan geçim 

sıkıntısı durumunda  
güvenlik hakkına sahiptir. 
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Politikacılar sosyalleştirme modelini 

hiçbir zaman benimsemedi çünkü; 

herkese ulaştırılan ve 

sağlığı koruyarak  

hastalanmayı önleyen,  

hastalık oluştuğunda 

ücretsiz sağaltım hizmeti sunan  

model;  

serbest pazar ekonomisine aykırıydı !  
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 Nusret Fişek’in sağlık sisteminin 

örgütlenmesinde ön gördüğü ve yerleştirmeye 

çalıştığı temel ilke, hizmetin tüm 

vatandaşlar arasında eşit olarak 

yaygınlaştırılması, sağlığın korunması, 

insanımızın hasta olmaması için gerekli 

her çeşit koruyucu önlemlerin alınması ve 

hasta olduğunda da nerede olursa olsun 

ön koşulsuz tedavi olanaklarından 

hakkaniyet ölçülerinde yararlanması,  

diye özetlenebilir. 
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 Nusret Hoca, insan haklarına  
son derece saygılı, idam cezalarına 

karşı, laik ve sosyal devlet 
kavramının tüm kurum, kuruluş  
ve kuralları ile işletilmesinden 
kesinlikle ödün vermeyen büyük bir 
aydındır. Salt bu insancıl nitelikleri 
nedeniyle zaman zaman yargıç 
karşısına sanık olarak çıkarılması  
yakın tarihimizin  
yüz kızartıcı olaylarıdır. 
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MÜŞTERİ  

= 

SAĞLIK 

HİZMETİNİN 

PARASINI  

ÖDEYEN.. 

YA PARASI 

OLMAYAN? 

ASIL  

SAĞLIK 

HİZMETİ 

GEREKSİNEN 

VARSIL MI, 

YOKSUL MU? 
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224 Neden 
Uygulanmıyor ?? 

 

224 Sayılı Sağlık Hizmetlerinin 

Sosyalleştirilmesi’ne İlişkin Yasa  

yürürlükte bulunduğuna göre,  
Anayasası’nda bir sosyal hukuk devleti  
olduğu yazılı olan (md. 2) ülkemizde  

Hükümetler / Sağlık Bakanlığı,  
bu Yasayı uygulamama cesaretini  

nasıl bulabiliyor? Bu davranış  
Anayasa’yı çiğneme suçu değil mi?? 
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KÜRESEL  
SAVAŞ SANAYİSİ 

 

“ Dünyada askeri harcamalar yıllık  

780 milyar $’a erişiyor. Bu rakamın 

yalnızca % 30’u ile Dünyadaki AÇLIK, 

İÇME SUYU, BARINMA, SAĞLIK ve 

EĞİTİM sorunlarını çözmek, çevresel 

yıkımın önüne geçmek olanaklı! ” 
 

{ CUMHURİYET, 01.09.02 } 4.11.2013 www.ahmetsaltik.net 26 



"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.  

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. ”  4.11.2013 www.ahmetsaltik.net 27 



“ Hekimler,  

toplumun değer yargılarına uygun  

meslek ahlakı kurallarını geliştirmez ve  

davranışlarını buna göre yönlendirmezler ise 

saygınlıklarını yitirmeleri kaçınılmazdır.  

Saygınlığını yitirme bir yana,  

toplumsal görevlerini yapmakta da 

zorlanırlar.  

1982 yılında çıkarılan Devlet Hizmet 

Yükümlülüğü Yasası’nın kabulünün nedeni,  

herkese sağlıklı yaşam için alınacak  

öbür önlemleri unutturmaktır. ” 
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 “ 19. yy. ortalarında başlayan Sosyal Hekimlik 

akımı, sağlık hizmetinden olanaklı olan  

en yüksek düzeyde herkesin yararlanmasının 

insan hakkı olduğu görüşünü geliştirmiş ve 

1946 yılında Birleşmiş Milletler İnsan Hakları 

Bildirgesi ile bu hak onaylanmıştır.  

Bu gelişmenin doğal sonucu da; sağlık 

hizmetini herkese götürmenin devlet 

görevi oluşudur. Bu nedenle hekimlik,  

bugün serbest hekimlikten kamu düzenine 

geçiş dönemini yaşamaktadır. Yarının 

hekimleri, kuşkusuz kamu görevlisi olacaktır.” 
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 “ Hekimlik uygulamalarını etkileyen  

en büyük gelişmelerden biri de  

ikincil korumanın -hastalıkları  

pre-semptomatik dönemde tanıma ve 

tedavi etmeninin- önem kazanmasıdır. 

Bu gelişmenin sonucu da, hekimin 

hizmet ettiği kişinin yalnız hasta değil, 

aynı zamanda sağlam kişi olmasıdır. 

Sağlam kişilere muayenehane veya 

hastanede oturarak hizmet verilemez. 

Hizmeti halka toplum içinde 

sunmaları gerekir. ” 
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“ Çağımızda somutlaşan değer yargılarından biri de 

insanların alçaltıcı işlemlerden korunmasıdır.  

Bu değer yargısı İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin  

5'nci maddesinde şu şekilde belirtilmiştir :  

‘ Hiç kimseye işkence, zulüm, insanlık dışı  

ve onur kırıcı işlem yapılamaz.’  

Bazı hükümetlerin haksız uygulamalarını gözönüne alan  

D ü n y a  T a b i p l e r  B i r l i ğ i,  

meslek ahlak kurallarına ışık tutan bildirgelerinden birinde 

şu yargıya yer vermiştir :  

‘Hekimler işkence veya başka türde zulüm, insanlık dışı  

ve alçaltıcı eylemlere karışmayacak, bu eylemlerin yapıldığı 

yerde bulunmayacak,  

bu konuda alet, ilaç ve bilgi vermeyeceklerdir.’ " 
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“.. kişilere nitelikli yaşam sağlanmasında 

hekimlere de görev düşer.  

Çalışma yaşamının ruh ve beden sağlığı yönünden 

olumlaştırılması, aile planlaması,  

istek üzerine çocuk düşürme..  

hekimlerin yapacakları işlerdendir. 

Yeni değerler konusunda örnekler artırılabilir.  

Meslek Ahlak Kurallarındaki bu köklü değişim  

"Hekimler hastalarına karşı sorumluluklarının 

bilincinde olduğu ve bu işi benimsediği kadar, 

topluma karşı sorumluluklarını da bilme, 

önemseme ve davranışlarını bu yolda 

yönlendirmek zorundadır."   
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“Herkese sağlıklı yaşamın sağlanabilmesi 

için sağlığı çok etmenli (multi-faktöriyel)  

bir sistem olarak görmek,  

kişileri çevreleri ile bir bütün olarak  

ele almak ve sağlığın korunmasına  
öncelik vermek gerekir. 

Sağlığı etkileyen etmenler arasında  

önemli olan, kişilerin beslenmesi,  

eğitim düzeyleri, biyolojik, fizik ve  

sosyal çevreleri, konut, çalışma ve  

dinlenme koşulları ile  

sağlık hizmetlerinden yararlanabilmedir.” 
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“.. Bu önlemler arasında en önemlisi kanımca,  

sağlık eğitimidir. Sağlık eğitimi kişiye sağlık bilgisi vermek 

değildir; kişiye davranış kazandırmak, sağlık için zararlı 

davranışını değiştirmektir. Hastaların tedavisi dahil,  

sağlığı koruma için uygulanacak her önlemde  

kişilerin davranışını değiştirmek en önemli hizmettir.  

Bu hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülke halkı için 

geçerlidir. Ancak gelişmekte olan ülkelerde daha önemli ve 

daha zordur. Bu toplumlarda kültürden gelen  

sağlığa zararlı alışkanlıklar vardır.  

Kültürden gelen yanlış inanç ve alışkanlıkları  

değiştirmek de deveye hendek atlatmak kadar güçtür. 

Halkın sağlık davranışlarını değiştirmek isteyen bir hekim,  

halkın sağlığa verdiği değeri de iyi bilmelidir. ”  
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“ Bir toplumu oluşturan herkesin 

bedence, ruhça ve  sosyal yönden 

tam iyilik durumunda olması için 

kişiye; sosyal, biyolojik ve 

fizik çevreye yönelik önlemlerin  

tümelci bir yaklaşım ile planlanması 

ve uygulanması görüşü, 

Toplum Hekimliği’dir. ”   
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Prof. Fişek’in, 

ölümünden hemen önce  

ağzından dökülen sözler, 

"Sosyal tıbbı koruyunuz." 

oldu.  
4.11.2013 www.ahmetsaltik.net 36 



“Tarih, er ya da geç  
halkların hakkını aldığının öyküsüdür.  

Dolayısıyla bu hakları engellemek 
yerine yanında yer almak,  

doğal tarihsel aşamaların daha sağlıklı 
geçirilmelerine katkı vermek olur. ”  

 

Prof. Dr. Nusret H. FİŞEK 
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“ Son olarak Atatürk’ün 

devrimci politikasına da 

değinmek gerekir.  

Devrimcilik değişen toplumsal 

koşulların doğurduğu 

gereksinmeleri karşılamak için 

geleneksel uygulamaları 

bırakarak hizmetlere  

yeni bir yön vermektir. ” 
4.11.2013 www.ahmetsaltik.net 38 



“ Uçurumun kenarında yıkık bir ülke..  
Türlü düşmanlarla kanlı boğuşmalar…  
Yıllarca süren savaş…  
Ondan sonra içerde ve dışarda  
saygı ile tanınan yeni vatan,  
yeni toplum, yeni devlet ve bunları 
başarmak için amansız devrimler…  
İşte Türk genel devriminin  
kısa bir anlatımı…” 
 

Mustafa Kemal ATATÜRK 

4.11.2013 www.ahmetsaltik.net 39 



Nusret Hoca,  

bir sosyal tıp  

örgütlenmesini özlüyordu.  

Yarım yy'lık meslek yaşamının tümünü 

bu uğurda savaşımla sürdürdü.  

Binlerce hekim yetiştirdi.  

Ülküsü ve iletisinin,  

yurtdışındakiler bir yana,  

bu binlerin beyninde ve yüreğinde  

yer ettiğinden kimsenin kuşkusu olmasın... 
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ÖLÜMÜNÜN 13. YILINDA 

TÜRK HEKİMLERİNİN  

BÜYÜK ÖNDERİ, 

ONURLU ve SAYGIN  

SAĞLIK EMEKÇİSİ, 

TÜM YAŞAMINI TÜRK ve DÜNYA 

İNSANLARININ SAĞLIĞININ 

GELİŞMESİ İÇİN,  

HALKIN SAĞLIĞININ KORUNMASI 

ve SAĞLIK HAKLARINI ALMALARI 

İÇİN TÜKETEN; ULUSLARARASI 

ÜNLÜ BİR BİLİM ADAMI, 

TÜRKİYE’DE MODERN HALK 

SAĞLIĞI BİLİMİNİN KURUCUSU 

PROF.DR. NUSRET H. FİŞEK’i  

SONSUZ BİR ŞÜKRAN,  

SAYGI ve SEVGİYLE ANIYORUZ.. 4.11.2013 www.ahmetsaltik.net 41 



 

Dinlediğiniz ve daha kapsamlı olarak, 

ilgili kaynaklardan konuyu okuyarak, paylaşarak 

“duyarlı davranacağınız” için teşekkür ederim. 
 

Cumhuriyet’imizi yücelterek yaşatmak 

istiyorsak, birilerini (?) varsıl kılacak değil; 

halkımızın eşit ve nitelikli sağlık hizmeti alma 

hakkını gerçekleştirecek politikalar izlemeliyiz.. 
 

Dr. Ahmet SALTIK,  04 Kasım 2003 / Edirne 

e-posta : profsaltik@tnn.net 
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NUSRET FİŞEK’E 
SAYGIYLA 
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Eğitim yönlendiriciniz; 

 

 Katılım, katkı  
ve sabrınız için  
içtenlikle  
teşekkür eder.. 

 Sizleri sevgi ve 
saygı ile selamlar.. 

 

Dr. Ahmet SALTIK 

profsaltik@tgmail.com    
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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 www.ahmetsaltik.net 
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