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Cumhuriyet 6 yaşında; 29 Ekim 1929, Polatlı
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“CUMHURİYET, 

BİLHASSA 
KİMSESİZLERİN 
KİMSESİDİR..”

22.02.2023 5www.ahmetsaltik.net



Uygar olmayan insanlar, 

uygar olanların 

ayakları altında ezilmeye 

mahkumdurlar..

Gazi M. 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 

A T A T Ü R K
7
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Osmanlı dönemi sağlık verileri - 1909 

 Hekim sayısı 2656; 773’ü yabancı

 Belediye hastanesi sayısı 6,

 Özel İdare hastanesi sayısı 45,

 Yabancı azınlıkların hastane sayısı 32,

 Hastane yatak sayısı 6437; 950’si yabancıların

 Verem, trahom, sıtma, tifüs, kolera, frengi (sifiliz),

Lepra (Cüzzam), malnütrisyon (AÇLIK!)...

Son derece yaygın..

8
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Cumhuriyet dönemi sağlık hizmetleri
birkaç dönemde incelenebilir :

 1920-1938, ATATÜRK Dönemi,

 1938-1950, Dr. Behçet Uz Dönemi,

 1950-1960, Demokrat Parti Dönemi,

 1961-1982, Sosyalleştirme Dönemi,

 1983’ten günümüze Özelleştirme Dönemi,

 2000 ve sonrası; Neo-Liberal KüreselleşTİRme = 

Yeni Emperyalizm = Vahşi Kapitalizm Dönemi
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Sağlık Bakanlığı kuruluyor..

 O Atatürk ki; 3 Mayıs 1920’de, olağanüstü / savaş 
döneminin BMM’since çıkarılan 3 sayılı yasa ile 
Sağlık Bakanlığı’nı kurduğunda, Avrupa’da 2 ülkede 
bu Bakanlık vardı; üçüncüsü bizimkiydi.

 İlk yasa Vatana İhanet, 2. yasa köylünün sırtından 
«aşar»ın alınması ve 3. sü de, Osmanlı’da İçişleri 
Bakanlığı’na bağlı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü 
yerine, Sağlık Bakanlığı kurulması hakkında idi..

 İlk Sağlık Bakanı Dr.Rıza Nur, Dışişleri Bakanı-Başdelege 
İsmet Paşa (İnönü) ile Lozan’da Türk Kurulunda görevli idi.
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I. Dünya Savaşı'ndan yeni çıkmış, 

kanı ve canıyla Ulusal Kurtuluş 

Savaşımını veren Anadolu halkı, 

23 Nisan 1920'de 

şanlı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni 

Ata'sının öncülüğünde açar.

Kurtuluş’tan sonra, 

sıra Kuruluş’tadır... 
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Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı artık 

“Meclis Hükümetleri” yönetecektir. 

‘Ulus egemenliği’ne dayalı bir devlet olma 

yolunda dev bir adım geride bırakılmıştır..
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“Ulusun tüm bireylerinin

sağlıklı olmaları için 

Sağlık koşullarını gerçekleştirmek;

Devlet durumunda bulunan

siyasal kuruluşların

EN BİRİNCİ görevidir.”

Gazi M. Kemal ATATÜRK 
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Ata'ya göre; ".. bir ulusun hasta 
olması demek, yıkıma uğraması..« 

demekti.
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O halde kurtuluş; 
ancak toplumdaki hastalığı 

tanılayıp sağaltmakla olanaklıydı. 

Sağaltım (tedavi) bilimsel ise 

şifaya erişilir; 

yoksa hastalık yerleşir, 

iyiletilemezdi..
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Uzun yıllar süren savaşlardan 
çıkan ülkede, sağlık sorunları 

çok ciddi boyutlardadır..
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Gazi'ye göre;

“... her tür sağlık savaşımını,

olanaklı olan hızla

ve geniş bir biçimde

izleyerek gerçekleştirmek

başlıca hedeflerden..” di. 
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Çünkü;

“... ulusun, ulus gençlerinin, 

çocuklarının sağlıkları, 

sağlamlıkları, gürbüzlükleri; 

üzerine düştükleri 

çok gerekli bir diriklik işi..”

idi.
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Başta sıtma ve frengi olmak üzere 
trahom, verem, cüzzam ve öbür 
bulaşıcı hastalıklar çok yaygındı. 

Milyonlarca insan
şiş karınları, soluk benizleri 

ve kocaman dalaklarıyla 

sıtma nöbetlerinde 
tarlalarına serilip kalıyor, 

ekinlerini bile toplayamıyorlardı.. 
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Uygarlıklar yıkan Sıtma,

Anadolu halkına, 

belki de savaştan 

çok zarar veriyordu; 

Kurtuluş Savaşı'nın 

yazgısını bile 

belirleyebilecekti.
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“ Sıtma öyle yaygın bir duruma 

geldi ki, Sıtma’dan ölenleri gömecek 
sağlıklı kişi bulunamaz oldu. 

Nüfusun neredeyse tümü evlerde, 
tarlalarda, harman yerlerinde 

ateşler içinde yatıyordu. ”

Dönemin hekimlerinden 
birinin düştüğü notlardan...
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Ulusal bir yıkım yaşanmaktadır !!
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93 Rus Harbi (1878), gerçekte 

Türk askerlerinin Tifüs’e yenilgisiydi !

Askerler siperlerde bitlenmişti..

22.02.2023 24www.ahmetsaltik.net



Tifo, tifüs, verem (tüberküloz), trahom, 
frengi (sifiliz) ve kolera

Anadolu'da kol geziyordu.

Dev sağlık sorunları içinde

bağımsızlık savaşı için çırpınan;

13.5 milyon dolayında (1927 sayımı)

hastalıklı, engelli, yorgun, bitkin

ve yoksul, “kılıç artığı” (!?)

bir nüfus vardı...
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SAĞLIK ve SOSYAL YARDIM

ALANINDA DEVRİM-1

23 Nisan 1920'de yeni devletin kuruluşundan 
başlayarak, sağlık hizmetleri, ilk kurulan 

hükümette bağımsız Bakanlıkça yönetilmiştir. 
3 Mayıs 1920 tarihli yasa, TBMM’nin 

3. yasasıdır! Böylece, Milli Mücadele’nin 
başlangıcında Ankara'da kurulan ilk hükümetin 
içinde, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı da 

yeralmıştır. Bakanlık, 1925’te hazırladığı 
programla, sağlık sorunları üzerine 
dikkatle eğilme gereğini duymuştur. 
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SAĞLIK ve SOSYAL YARDIM

ALANINDA DEVRİM-2

1930’da çıkarılan 1593 sayılı
Umumi Hıfzıssıhha Yasası
ve 1936’da benimsenen 
3017 sayılı Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı Teşkilatı 
ve Memurin Yasası ve bu 
yasalara ek olarak benimsenen 
yasalarla, sağlık hizmetleri ve 
Bakanlığın merkez ve taşra 
örgütü düzenlenmiştir. 
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SAĞLIK ve SOSYAL YARDIM

ALANINDA DEVRİM-3

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı,

kuruluşundan başlayarak çok önemli 

hizmetler verdi. Bulaşıcı hastalıklara karşı alınan 

köklü önlemlerle verem, trahom, frengi, sıtma

denetim altına alınmış, 

çiçek, tifüs, veba, kolera 

gibi hastalıklar ülkemizde 

pek görünmez olmuştur.
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SAĞLIK ve SOSYAL YARDIM  ALANINDA DEVRİM-4

Merkez Hıfzıssıhha Kurumu (Müessesesi), 

ülkede hüküm süren hastalıklar ve bunların nedenleri, 

savaşımda güdülecek yollar ve yöntemler hakkında 

incelemelerde bulunmak, aşılar ve serumlar hazırlamak amacı 

ile yüksek bir bilim kuruluşu olarak açıldı. Sağlık memurları, 

hemşire ve ebelerin yetiştirilmesi amacıyla Cumhuriyetin 

ilanından sonra çeşitli okular açılmıştır. 
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1923'lerde 

Anadolu'da 

3 milyon 

trahomlu vardı 

(her 4 kişiden 1’i !)!
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Cumhuriyet’in başlangıcında toplumun 2/3’ü sıtma, 
verem, frengi, trahom gibi hastalıkların pençesinde 

kıvranıyordu. Özellikle sıtma çok yayılmıştı.
12 milyon nüfusun yarıdan çoğu sıtmalıydı. 

Bir milyon kadar da veremli vardı. Nüfusun %5’i ise 
frengi (sifiliz) hastasıydı. 250 bin kadar da 
trahomlu hastanın bulunduğu kestiriliyordu. 

Büyük bilimsel ve sosyal sağlık seferberliğinin 
sonunda ülkedeki sıtmalı hasta oranı 1930’lu yıllarda 
%11’e düşürüldü. Genel olarak bulaşıcı hastalıkların 

etkisi, kabul edilebilir sınırlar içine çekildi.

 Cumhuriyetin İlk Yıllarında Bilim - 16 Şubat 2005, Osman Bahadır / 
http://www.tuba.gov.tr/habergoster.php?haber=bdgorus_04, 18.09.05
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Bu büyük başarının gizi, elinde tuttuğu 

meşale bilim olan bir önderin 

öncülüğünde genç ve inançlı bir 

topluluğun, önderine, ülkesine, bilime 

ve geleceğine olan yüksek inancında 

yatıyordu. Bu topluluk, büyük zorluklar 

içeren ve özveriler gerektiren 

savaşımında yalnızca mikroplara karşı 

değil; eğitim olanağı bulamadığı için 

boşinanlara tutsak düşmüş insanların 

önyargılarına karşı da savaşmışlardır.

 Cumhuriyetin İlk Yıllarında Bilim - 16 Şubat 2005, Osman Bahadır / 
http://www.tuba.gov.tr/habergoster.php?haber=bdgorus_04, 18.09.05
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Bulaşıcı hastalıklara karşı 

Cumhuriyet’imizin ilk yıllarındaki 

bu savaşım, ülkemizde bilim ile boşinan 

savaşımının ve bilimin boşinana 

(hurafeye) üstün gelmesinin öyküsüdür. 

Bu, gerçekte Cumhuriyet döneminde 

bilimin en büyük başarı öyküsüdür de.
 Cumhuriyetin İlk Yıllarında Bilim - 16 Şubat 2005, Osman Bahadır / 

http://www.tuba.gov.tr/habergoster.php?haber=bdgorus_04, 18.09.05www.ahmetsaltik.net

Bulaşıcı hastalıklar ciddi tehdit..
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Bu başarının etkisi, tıbbi ve sosyal kazançlarla 
sınırlı kalmamış, bilimle kitlesel ölçüde ilk kez 

yüz yüze gelmiş olan Türk halkında bilime 
ve çağcıl (modern) tıbba güvenme yönünde 

etkileri bugüne dek yansıyan bir 
anlayış değişimine de yol açmıştır. 

Bu nedenle çağcıl bilimin en son temellerine 
dayanılarak yürütülmüş olan bu savaşım, 
aynı zamanda uluslaşma sürecimizin de 

en büyük aşamalarından birini oluşturmuştur.

 Cumhuriyetin İlk Yıllarında Bilim - 16 Şubat 2005, Osman Bahadır / 
http://www.tuba.gov.tr/habergoster.php?haber=bdgorus_04, 18.09.05

34
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 Cumhuriyetin İlk Yıllarında Bilim - 16 Şubat 2005, Osman Bahadır / 
http://www.tuba.gov.tr/habergoster.php?haber=bdgorus_04, 18.09.05
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Bulaşıcı hastalıklara karşı yürütülen 

bu savaşım, toplumun sağlıklı 

vatandaşlara dönüştürülmesi savaşımı 

olarak gerçekte ikinci bir kurtuluş savaşı

ya da yeniden doğuş savaşı olarak 

değerlendirilebilir. Yalnızca ülkemiz 

ölçüsünde değil, dünya tarihinde de 

önemli ve benzersiz bir yeri olan bu 

tıbbi ve sosyal başarı sayesindedir ki; 

Cumhuriyet varlığını koruma ve 

sürdürme olanağını bulabilmiştir.

 Cumhuriyetin İlk Yıllarında Bilim - 16 Şubat 2005, Osman Bahadır / 
http://www.tuba.gov.tr/habergoster.php?haber=bdgorus_04, 18.09.05

36
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Hekimlere ilk zorunlu hizmet 1923’te! 

Dönemin olağanüstü koşullarına karşın, 
zorunlu hekim hizmeti özendirici 
düzenlemelere dayandırılmıştı.

22.02.2023 37www.ahmetsaltik.net

Atatürk 
Türkiye’sinde 

salgın hastalıklarla 
mücadele

Dr. Öğretim Üyesi 
Rifat Vedat Yıldırım

Atatürk Türkiye’sinde 
salgın hastalıklarla 

mücadele | Şalom Dergi 
(salom.com.tr)



Yıllar Hekim Hekim/nüfus Ebe Hemşire Sağlık 
Memuru 

1 9 2 3 5 5 4 1 9 8 6 0 1 3 6 - 5 6 0 

1 9 3 0 7 2 8 1 6 4 8 0 4 0 0 2 0 2 1 2 6 8 

1 9 3 5 1 6 2 5 1 2 2 2 0 4 5 1 3 2 5 1 3 6 5 

 

 

Osmanlı’nın 

bağışlanmaz ihmali..
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ATATÜRK’ten İNÖNÜ’ye
«..Doktor sayımız 337, sağlık 
memuru 434, ebe sayısı 136. 

Pek az şehirde eczane var. 
Salgın hastalıklar insanlarımızı 
kırıyor. 3 milyon kişi trahomlu. 
Sıtma, tifüs, verem, frengi, tifo 
salgın halinde. Bit ciddi sorun. 

Nüfusumuzun yarısı hasta. 
Bebek ölüm oranı 

% 60'ı geçiyor. Nüfusun % 80'i 
kırsal bölgede. Bunun önemli 

bölümü göçebe…» 
22.02.2023 39www.ahmetsaltik.net

Atatürk ve arkadaşlarının 
devraldıkları ülke, işte böyle 

perişandı. 10 Kasım'da parlak 
nutuklar atarak, bağlılıklarımızı 
bildirerek andığımız Atatürk'ün 

nasıl bir mucize yarattığının 
bilincinde miyiz? Bugün ona 

sahip çıkabiliyor muyuz? 
Yoksa salt nutuk mu atıyoruz? 

Cumhuriyet-Türk Mucizesi, 
TURGUT ÖZAKMAN



Bu çerçevede;

İlk Ulusal Türk
Tıp Kongresi

O'nun buyrumuyla 
(direktifiyle), 

2 Eylül 1925'te TBMM 
salonunda 550 temsilcinin, 

Bakanlar Kurulu ve 
milletvekillerinin de 

katılımıyla gerçekleştirildi.

Başbakan İsmet İnönü, 
çok sarsıcı bir 

açış konuşması yaptı... 

22.02.2023 40www.ahmetsaltik.net

Birinci Millî Türk Tıb
Kongresi zabıtnamesi, 
1-3 Eylül 1925, Ankara



Başbakan İsmet Paşa’ın
2 Eylül 1925, 1. Ulusal Türk Tıp Kongresi 

açış konuşmasından.. (1)

“.. meslekleri sıhhat mücadelesi gibi 

yüksek bir insancıl amaca yönelik olan vatandaşlarımızı, 

doğrudan doğruya halkın içine atılarak 

onların dertlerinin, onun dertleri biçiminde görünen 

tehlikelerin doğrudan doğruya gözlerinin içine bakarak 

(derin özdeşim-empati!) mücadele etmek

karar ve sorumluluğunu üstlenmiş olduklarını 

görmek isteriz..” 
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Başbakan İsmet İnönü’nün 
2 Eylül 1925, 1. Ulusal Türk Tıp Kongresi 

Açış Konuşmasından.. (2)

“.. En yüksek uygarlık düzeyine varmak için 

göstermeye zorunlu olduğumuz çaba 

25 yıl sürecektir.. Geçecek her günümüzde, 

yorgunluktan takatsız kalıncaya dek 

çalışmak suretiyle.. bu genel ve uygar yaşam 

savaşımında kurtuluş sağlayabiliriz. 

Bunu açık arzetmek zorundayım : 

Doktorların çalışmasında ülkenin ilerleme 

ve uygarlaşmasında sahip oldukları etki, 

şimdiye dek belki söylenmiş ve bilinmiş olan 

etkilerden 100 (yüz) kat fazladır.” 
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Başbakan İsmet Paşa’nın 
2 Eylül 1925, 1. Ulusal Türk Tıp Kongresi 

Açış Konuşmasından.. (3)

“.. Elinizde bu kuvvetli silahı özellikle önümüzdeki 25 yıl 

boyunca halkın içinde bulunarak en geri, en muhtaç 
ve en dertli bölgesinin içine girerek her birine 

ayrı ayrı yetiştirmek görevi meslektaşlarımızındır ki, 

o meslektaşlarınızı bu yüksek Kongre’nin saygın üyeleri 

sevk edecek ve yönlendirecektir. Kongre görüşmelerinin 

Hükümetçe, tüm ülke bireylerince önem ve özenle, 

ilgi ve hürmetle izleneceğine kuşku duymayınız. 

Kongre’ye ve yüce üyelerine başarılar dilerim. 

1. Ulusal Türk Tıp Kongresi’nin açıldığını beyan ederim.” 
(sürekli alkışlar..)
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İlk Türk Kodeksi, 

Fransa’dan 
600 yıl sonra O'nun 

döneminde 

yürürlüğe girdi !

(Türk Kodeksi Hakkında 
Kanun, 1927)
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Cumhuriyet'imizin kurulmasından sonra, 

Ülkenin tek tıp okulu İstanbul 

Tıp Fakültesi desteklenerek, bin öğrenci 

alabilirliğine (kapasitesine) ulaştırıldı.
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Yoksul halkın, 

uzun süren tıp eğitiminin giderini

karşılamada zorlanması yüzünden,

yatılılık ve burs olanakları

yaratılmış; karşılığında konan

zorunlu yurt hizmeti 

sırasında da hekimlere

Başbakan'dan çok aylık ödenmişti !
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Hiç kimse (K. Evren dışında!)

"..o doktoru köyün 

ortasındaki şu direğe bağlayın.." 

dememişti !?

İthal hekim öneren de yoktu;

«..giderlerse gitsinler..« 
diyen de!
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4.Tıp Kongresi’ne iletisi..

Tabip Odaları 1931’de Ankara’da toplanan 
4. Ulusal Tıp Kongresi’nde de gündeme gelir. 

Başbakan İsmet Paşa Kongre üyelerine :

“Yasaya göre hekimlerimizin kurduğu 
Etıbba (Tabip) Odaları’nın iyi işlemesine 

olumlu bakışınızı isterim. 
Buradan dönüşünüzde yeni kurulların 

iyi bir biçimde oluşmaları ve hekimlerin 
ülkenin çıkarı için iyi bir yolda çalışmaları 

hakkında ilginizi rica ederim.” der..
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Ata'nın en yakın
dava arkadaşlarından,

Bandırma Vapuru’ndaki
3 hekimden biri olan

Cumhuriyet’in Sağlık Bakanı

Dr. Refik Saydam
şöyle düşünüyordu : 
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"Tabip, 

hastalıkların 

giderilmesinde 

oynadığı rolden çok; 

sağlıklı olanların,

bu durumlarını 

korumaları 

için çaba 

harcayacaktır." 
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1930'larda, koruyucu sağlık

hizmetlerinde çalışan bir hekim,

zorunlu hizmet yaparken, Başbakan 

Dr. R. Saydam’dan çok aylık alıyordu!
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ATATÜRK’ün 

sağlık devriminin 

mimarı

Dr. Refik Saydam; 

sağaltıcı hizmetleri 

halka, 

yerel yönetimlere 

bırakmayı yeğlemişti. 
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 Halka örnek olsun diye açılan birkaç Numune Hastanesi 

(İstanbul, Ankara, Sivas, Erzurum, Adana..) dışında,

- dar kaynakların ve bulaşıcı-salgın hastalıkların da 

baskısıyla - bu pahalı hizmetleri  sınırlı tutmuştu.
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Erzurum 
Numune 
Hastanesi



Yüce ATATÜRK’e göre :

• " Cumhuriyet Hükümeti’nin 
başlı başına bir temel olarak 
başarıyla izlediği sağlık 
savaşımını gittikçe araçlarını 
artıran bir ölçüde sürdürmek 
gereklidir ve önemlidir.”

• “Bulaşıcı hastalıklara karşı en 
kesin önlem olan aşılar artık 
tümüyle memleketimizde 
üretilmektedir.”

• 2023’te Türkiye hiç aşı 
üret(e)miyor.. 1998’den beri..
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Yüce ATATÜRK’e göre;

• “Bulaşıcı ve salgın 

hastalıklara karşı insanları 

koruma hususunda büyük 

hizmetleri görülen aşıları 

hazırlama ile meşgul 

Hıfzıssıhha kurumumuz, 

tam bir başarıyla çalışmasına 

devam ve mücadeleye yararlı 

hizmetler yerine 

getirmektedir.” 
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Zamanın tek üniversitesi, 

(medresesi) Dar-ül Fünun

(Milli Eğitim Bakanı 

Dr. Reşit Galip’in çabasıyla 

1933’te İstanbul Üniversitesi) 

İle, Başbakan 

Dr. Refik Saydam 

arasında geçen yazışma, 

birçok bakımdan

ibretlerle doludur :
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Sahada sıtma savaşı veren 

Sağlık Bakanı Dr. Refik Saydam, 

genç hekimlerin 

bilgi-beceri açığını farkedince; 

zamanın Dar-ül Fünun'una 

(o zamanın üniversitesi) 

yazdığı bir yazıda; 
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Sağlık Bakanı 

Dr. Refik Saydam,

“.. lütfen, tıbbiyenin 

son sınıfında, bu gençlere 

bulaşıcı hastalıklarla 

savaşa ilişkin birkaç 

konferans koyunuz..” 

ricasında bulunmuştu.
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Medrese kafasının yanıtı ise, 

herkese ibret olacak içerikte idi :  

“ Bizim vazifemiz tıp tahsil ettirmektir..”
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Ülkesinin gerçeklerinden 

böylesine kopuk ve 

yabancılaşmış, köhnemiş 

bir Osmanlı artığının 

- Medrese’nin -

derhal çağdaşlaştırılması 

zorunluluğu ortadaydı..
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Hoca Tahsin efendi 
ve astrofiziğe giriş



Bu direnç Ata'yı çok üzmüş; 

1933 Üniversite Reformu’nu 

hızlandırıcı etki yapmıştı.

MEB Dr. Reşit Galip’in 

büyük çabasıyla yasa tasarısı 

31 Mayıs 1933'te TBMM'de 

kabul edildi, İstanbul Darül-

fünunu 31 Mayıs 1933’te 

kapatıldı, 1 Ağustos 1933'te 

İstanbul Üniversitesi kuruldu.
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Dar-ül Fünun’un 
bu ürkünç (vahim)

ilkel tutumu, 

Yüce Atatürk’ün 

kafasındaki Üniversite 
Reformu’nu 

hızlandırdı. MEB Dr. 
Reşit Galip’in çabasıyla 

ve 1933’te Dar-ül 
Fünun kapatılarak 

yerine  İstanbul 
Üniversitesi kuruldu. 
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Bu Üniversite, 
çağdaş bir bilim kurumu olarak, 

faşist Hitler Almanya’sından ayrılmak 
zorunda kalan uluslararası ünlü 

142 bilim insanına, Albert EINSTEIN’ın 
Atatürk’e mektup yazarak ricasını kırmayarak 

kucak açtı. 

Kısa zamanda İstanbul Üniversitesi ve 

İstanbul Tıp Fakültesi 
dünyanın en saygın bilim kurumları 

arasında yerlerini aldılar. 
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Almanya'dan 
davet edilen 

Ord. Prof. Dr. 
Julius Hirsch, 

Ülkemizde 
koruyucu sağlık 

hizmetlerinin

gelişiminde 

önemli roller üstlendi.
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“ Bir sözcükle 

anlatmak gerekirse, 

diyebiliriz ki; 

yeni Türkiye Devleti 

bir halk devletidir, 

halkın devletidir.”

Gazi M. Kemal

A T A T Ü R K
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Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ten...

«… Sağl ık  konusundak i çal ışmalar ımızın önemli 

bir bölümü, bulaşıcı hastal ık lar ın önlenmesine

ve yayılmasının durdurulmasına sarf edildi.  

Bu türlü hastal ık lardan yalnız çiçek

ve lekeli humma k imi bölgelerde sınır l ı bir 

yayılma eği l imi göstermişse de, 

zamanında al ınmış olan ve sürdürülen önleyici 

ve 

koruyucu gir işimlerle önlerine geçilmişt ir… »

(01.03.1923, TBMM 4. toplanma yılını açarken)
66
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Gazi Mustafa 
Kemal Paşa 

bunlarla da 
yetinmeyerek, 

Halk Sağlığı bilimleri 
alanında 

mezuniyet üstü 
uzmanlık eğitimi

vermek üzere,

1935'te Ankara'da 

Halk Sağlığı 
Okulu’nu açtı.
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Atatürk'ün 1935 yılı TBMM açış konuşmasında 

dile getirdiği şu düşünceler, Halk Sağlığı 
tarihimiz bakımından önemlidir :
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“ Türk vatandaşının sağlığı ve sağlamlığı, 
her zaman üzerinde durulacak 

ulusal sorunumuz dur. Çünkü Cumhuriyet; 
düşünsel, bilimsel ve bedensel bakımdan 

güçlü ve yüksek düzeyli koruyucular ister.”
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Bu nitemler, bugün çağdaş dünyanın 
benimsediği sağlık tanımına (DSÖ, 1947)

tümden denk düşmektedir : 

" SAĞLIK, yalnızca hastalık 

ya da engelliliğin olmayışı değil; 

bedensel, ruhsal ve toplumsal

yönlerden tam bir iyilik

durumudur. "
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" Sağlam ve gürbüz 
kuşaklar,

Türkiye'nin mayasıdır. " 

" Türk’e ev ve bark olan 

her yer sağlığın, temizliğin,

güzelliğin, modern kültürün

örneği olacaktır. " 

Gazi Mustafa Kemal 

ATATÜRK
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“ Türk vatandaşının sağlığı ve sağlamlığı, 

her zaman üzerinde durulacak 

ulusal sorunumuzdur (milli davamızdır). ”

“ Bir ulusun hasta olması, yıkıma uğraması 
demektir.. O halde kurtuluş, toplumdaki hastalığı

tanıyıp sağaltmakla olacaktır…

Sağalt ım bi l imselse ş i fa verir . .

Yoksa aksine, hastalık yerleşerek

iyileştirilemez duruma gelir. ”

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK
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Atatürkçü 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 (S. Demirel) 

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.

2003’te, Sağlık Bakanı R. Akdağ,
“Müşteri memnuniyeti” ni öne çıkardı.
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»224 sayılı
Sosyalleştirme 

yasası, 
Atatürk’ün 

izinde 
bir Devrim
yasasıdır.»



AKP

Sağlık 

Bakanı

Recep 

Akdağ’ın

Siyasal

tercihi!

Tam 

tüccar..
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Günümüz sağlık politikaları 

oluşturulurken, yöneticilerin ve 

politik karar vericilerin

Atatürk'ün sağlık politikasından

öğrenecekleri çok şey vardır :

“Cumhuriyet’in Atatürk’lü yılları” 
ayrı bir Kurtuluş Savaşı gibidir.. 

ATATÜRK’ün sağlık mucizesidir!
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«Bugün yeniden hortladığına 

tanık olduğumuz kimi hastalıkları, 

çok daha sınırlı bütçe olanaklarına 

sahip bulunduğumuz Cumhuriyet’in 

ilk yıllarında tümüyle ortadan 

kaldırmayı olanaklı kılmış olan 

sağlık politikaları, Atatürkçülüğün eseridir. 

Kısacası, sanayileşmenin ilk basamaklarında 

bulunan ülkemize özgü bir sosyal devlet 

anlayışı doğrultusundaki ilk ve önemli adımlar, 

Atatürkçülük sayesinde atılabilmiştir.
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(Atatürkçülüğün Güncelliği, 
Prof. Alpaslan Işıklı)



Ata’nın buyurduğu üzere;

"..Devlet durumunda bulunan 

siyasal kuruluşların 

en birinci görevi” nin,

" ulusun sağlıklı kalması için gerekli

yaşam koşullarını gerçekleştirmek.."

olduğu ülküsüne sahip olmak gerekir..
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Kimi Temel Saptamalar

1. Neo-liberalizmin 

(vahşi kapitalizmin ta kendisi !) 

3. Binyılın eşiğinde 

yeniden şahlanışı ile, insanlığın 

çok uzun uğraşlarla sağladığı 

sosyal haklar geriletilmemelidir. 
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Kimi Temel Saptamalar

2. Devlet, insanımızın sağlık hizmeti 

alma hakkını sırtından atmamalıdır. 
Bu uzun, hatta orta erimde 
stratejik bir yanılgı olacaktır 
Türkiye için. Hatta şimdiden 
bu olgunun açık ipuçları,
görmemekte direnenler bir yana,
orta yerdedir.. Toplum, sosyal 
patlamaların kritik eşiğindedir.
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Kimi Temel Saptamalar

3. Genel Kişisel Sağlık Sigortası-GSS; 

hoş bir söylem, 50 yıllık bir düşlem, 

dünyanın geri döndüğü köhnemiş bir yapı 

ve giderek serap olmanın ötesinde, 

ülke için bir bataklıktır, kandırmacadır. 

Bu amaçla siyasal iktidarlara baskı yapan 

iç ve dış sermaye odakları, tarihsel olarak 

etik-moral konumlarını gözden geçirmek 

ve gecikmeksizin bir özeleştiri vermek 

durumundadırlar.
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Kimi Temel Saptamalar

4. Sağlıkta özelleştirme’de 

dayatmak, kuşatılmış 

laik-demokratik Cumhuriyet’in 

bir kanadını daha kırmaktan 

başka kimseye yarar 

sağlamayacaktır. 
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 Sağlık düzeyimiz Cumhuriyet’in 
ilk yıllarındaki gibi kötü değil. 
Ama aradan geçen 99 yıla karşın 
hâlâ yer yer -ne acıdır ki-
kimi Afrika ülkeleri düzeyinde. 
Türkiye hem bunu hak etmiyor, 
hem de aşacak olanaklara
gerçekten sahip. Neden böyle;

 Büyülü çözüm, yıkımı ortada duran
“piyasa ekonomisi” mi ??

A k l a   T a k ı l a n   
K i m i   S o r u l a r ??
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Bir temel soru ?

İnsanların sağlıksızlığı pahasına 

ekonomik büyüme sağlanabilmiş olsa 

bile (?), bu sonuç kim ve ne içindir? 

Evrensel düzeyde her şey ama her şey 

“insan odaklı” olmalı değil mi? 

İnsan merkezli olmayan tüm girişimler 

felsefe olarak reddedilmeli değil mi ?
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Ağustos 2003’te İstanbul’da toplanan 

uluslararası Felsefe Kongresi, 

insanlığın milyonlarca 

yılda yarattığı uygarlığın, çağlar 

boyunca karşı karşıya kaldığı 

en büyük tehlikenin 

KÜRESELLEŞME olduğu 

vurgusuna dikkat çekmiştir.
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Küreselleşme sağlığı da 

etkilemektedir...

Gelişmekte olan ülkelerde 
daha çok olumsuz olan bu etkiler, 
bireysel ve toplumsal sağlık 
eşitsizliklerini derinleştirmekte 
ve sağlığı kötüleştirmektedir.

Prof. Dr. Ayşe AKIN, HÜTF Halk Sağlığı
(10. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Van-2006)

(A. Saltık : Sağlıkta dönüşümün daha 3. yılında ciddi uyarı..)
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Küreselleşmenin öngördüğü 

sağlık reformunda;

• Sağlık alanı kâr amaçlı kılınmakta, 
ticarileşmekte,

• Toplumun güvenlik şemsiyesi daralmakta,
• Devletin sağlık hizmetindeki rolü azalmakta,
• Koruyucu hizmetler sahipsiz kalmakta,
• Özel sektöre bırakılan tedavi hizmetlerinin 

bedeli artmaktadır. 
Prof. Dr. Ayşe AKIN, HÜTF Halk Sağlığı

(10. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Van-2006)

(A. Saltık : Sağlıkta dönüşümün daha 3. yılında ciddi uyarı..)
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“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.”

»Biz neden büyük devletiz, içimizdeki 

hainleri öldürür, başka devletlerin 

hainlerini, o devletin başına getiririz.»
Dr. Henry Kissinger

ABD Eski Dışişleri Bakanı

22.02.2023

«

The basic challenge is that 

what is called globalization is 

really another name for the 

dominant role of the US."

Lecture at Trinity College, Dublin, Oct. 12, 

1999, as cited by Sam Gindlin in 

"Social Justice and Globalization : 

Are They Compatible ?", 

Monthly Review, June 2002, Vol. 54, No. 2, p. 

11 (http://www.sens-

public.org/article151.html?lang=fr)
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“ Birtakım sözcükler vardır ki;

sık sık dile getirildikleri halde, hatta aydınlar arasında 

bile onu tamamı ile anlayan oldukça azdır.” 



224 Neden Uygulanmıyor ??

224 Sayılı Sağlık Hizmetlerinin

Sosyalleştirilmesi’ne İlişkin Yasa 

yürürlükte olduğuna göre, Anayasası’nda 

bir hukuk devleti olduğu yazılı olan (md.2)

ülkemizde iktidarlar, bu Yasayı

uygulamama cesaretini nasıl bulabiliyor? 

Bu davranış anayasayı çiğnem suçu!
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Sağlık Sisteminde 
Katılım ve Demokratikleşme

Sağlık Bakanlığı,

halkın katılımı ve 

sağlık sisteminin

demokratikleştirilmesi

için niçin çaba harcamıyor?
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SOSYAL DEVLET ve 
TOPLAN(A)MAYAN VERGİLER...

Devlet neden vergi rejimini düzeltip,
ödeme gücü olanlardan yeterli vergiyi
toplamıyor, kayıt dışını denetlemiyor

ve sağlık hizmetleri için
gereken kaynağı ayırmıyor?

Vergi Reformu, özlenen kaynakları
gerçekten üretebilecek ve bunlar

sosyal devlet yapı ve işlevine
uygun kullanılabilecek mi?

Üst katmanların vergi oranı düşürülüyor??
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BÖYLE GİDER Mİ?!

Bir devlet ki halkına sağlık hizmeti vermez;

Bir devlet ki halkına eğitim hizmeti vermez;

Bir devlet ki bölgelerarası uçurumu çözmez;

Bir devlet ki, utanç verici gelir dağılımını düzeltmez;

Bir devlet ki, utanç verici sağlık düzeyi içindedir;
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Toplumsal (sosyal) sektörler söz konusu 
olduğunda uluslararası finans kurumları, 
maliyetlerin karşılanmasında ve devletin temel 
sağlık ve eğitim hizmetleri alanlarından aşamalı 
olarak çekilmesinde ısrar ediyor. Toplumsal 
sektörlerdeki hedef seçme kavramı «korunmasız 
kesimler»in tanımlanmasıyla ilgili. Toplumsal 
sektörlerdeki «düzenli programlar»dan, 
«seçilen programlar»a kaymayı zorlayan 
tasarruf önlemleri, okulların, sağlık
kliniklerinin ve hastanelerin çöküşünün 
en önemli nedenleri arasında yer aldı. (J. Stiglitz)

22.02.2023

U l u s l a r a r a s ı  S e r m a y e  D e v l e t i  
S a ğ l ı k  v e  E ğ i t i m d e n  Ç e k i y o r !
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 Birkaç kez Türkiye'ye geldi ve TV programları 
yaptı. NTV'de Mithat Bereket ile programında 
çok çarpıcı saptamaları oldu (28.4.2004)
ADAM SMITH NE YAZDIYSA 
GERÇEKLEŞMEDİĞİNİ söyledi!

 M. Bereket'in şaşkınlıktan gözleri 
yuvalarından fırladı..

 "Ne diyorsunuz yani siz şimdi?? Adam 
Smith‘in kuramı boşa mı çıktı??!"
derken dehşet içinde idi.. Sanki 10. kuşaktan 
Adam Smith'in torunu, dünyayı yıkıma 
sürükleyen Liberalizm öğretisinin çöpe 
atılacak olmasından büyük endişe duymuştu!

22.02.2023

ADAM SMITH NE YAZDIYSA GERÇEKLEŞMEDİ!
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2. Dünya Savaşı sonrasında hız kazanan 
sömürgeciliğin çözülmesi sürecinin temelinde de 

A t a t ü r k ç ü l ü k vardır. 
Anadolu’da tutuşturulan bağımsızlık meşalesi, tüm mazlum 

milletlerin kurtuluşu hareketinin yolunu aydınlatmıştır.

Atatürkçülük, “egemenlik kayıtsız şartsız 

ulusundur” demektir; “egemenlik kayıtsız 

şartsız uluslararası sermayenindir” demek 

değildir. 70’li yıllarda baş gösteren 

ekonomik bunalımın üstesinden gelme savıyla, 

70’ler sonunda baş gösteren ve 90’lar başlarından 

bu yana kendisini kabul ettiren neo-liberal 

küreselleşme, bunalıma çözüm getirememiş; 

üstelik bunalımın temelinde yatan uluslararası 

gelir adaletsizliğini büsbütün artırmıştır. 

(Prof. Alpaslan Işıklı, Atatürk’ün Güncelliği)
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Kanadalı Prof. Dr. Michel
Chossudovsky uyarıyor :

Ulusal Program, 
bir aldatmacadır!
Türkiye gibi gelişmekte olan pek çok ülke, 
Batı tarafından yeniden koloni 
(yeni sömürge!) haline getirilmeye çalışılıyor.

“Yoksulluğun Küreselleşmesi ” adlı kitabından..

Türkiye ’nin 1959’dan bu yana 
süregelen AB karasevdası  i le  nereye ??
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Prof. Dr. Joseph Stiglitz’e göre;

Liberalleşme programı, batılı ülkelerce 
salt kendi çıkarları için organize edilmiştir.

IMF, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü 
(WTO) gibi kuruluşlar; 

yoksul ülkelerin katilleri dir! 

IMF ve Dünya Bankası gibi kuruluşlar 
tarafından yoksul ülkelere dikte ettirilen 
programlar, çağdaş savaşın araçları’dır! 

‘Küreselleşme ve Büyük Hayal Kırıklıkları ‘ adlı kitabından..
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STRATEJİK YANILGININ ACI SONU...

O devlette; 

terör de olur; etnik kalkışma da olur; 

irtica da olur; şeriat da olur; 

iç ayaklanma, bölünme ve hatta 

parçalanma bile ne yazık ki olur.. { Oluyor da! }

Ç ö z ü m                  ;

sosyal adaleti sağlayacak sosyal devlet tir. 
Dileğimiz, sözde neo-liberal akımların 

“küreselleşme masalları” ardına saklanarak 
halkın eşit sağlık hizmeti alma hakkına

saldırısına son verilmesi; 
“özelleştirme histerisi” nin bir an önce dur(DUR)ulmasıdır..
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“Hükümetlerce 
halka verilecek

sağlık hizmetleri 

onlara bir lütuf değil; 

ekonomik ve 
sosyal kalkınmada 

en temel itici güçtür.”

S a ğ l ı k  h i z m e t i , 
Devlete ya da kamuya yük mü?
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Dr. Halfdan MAHLER, 
DSÖ Eski Genel Başkanı
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Liberalizm’in peygamberi

Adam Smith bile,

“Sağlık hizmeti,

piyasaya 
bırakılamayacak 

denli önemli, 

‘krit ik ’ bir alandır.” demektedir...

The Wealth of Nations, 
1776

Neo-liberallere kötü haber !
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Ayrıcalıksız bir toplum...

Büyük önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ün 

önerdiği gibi çare; 

“Ayrıcalıksız, sınıfsız, kaynaşmış 

bir kitle olacağız..” dadır. 

Veya yine Gazi’nin; 

“ Devlet olma savındaki siyasal kuruluşların 

en birinci ödevi, halkın sağlığı ve sağlamlığıdır.”

inanç ve ülküsündedir.
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İNSAN HAKLARI EVRENSEL 
BİLDİRGESİ md. 25 (10.12.1948)

“ HER-KE-SİN ,

KENDİSİ ve AİLESİNİN

SAĞLIK ve GÖNENÇ 

İÇİNDE BESLENME, 

GİYİM, KONUT ve 

TIBBİ BAKIM 

HAKKI VARDIR. ”
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K Ü R E S E L L E Ş M E  :  

İ K İ  Y Ü Z E  B İ R  M A S K E

 İktisadi temelde PİYASACILIK ve siyasal düzlemde 
KÜRESELCİLİK, azgelişmiş ülkelerin iktisadi-siyasi istilası
ve işgalidir. Buna karşılık memleketlerin yapabilecekleri 
şey açıktır: İktisadi temelde P L A N L A M A C I L I K
ve siyasal düzlemde B A Ğ I M S I Z L I K . 

 Bu, tekellerin ileri sürdükleri üzere ‘dünyadan kopma‘ ve 
‘içe kapanma‘ değildir. Bu, emperyalizme karşı çıkma, 
sömürgeleşme sürecinden kopma ve dünyanın 
¾’ünden daha büyük bir bölümünde yaşayan 
Güneyin İnsanları’na açılma demektir.

Prof. KALDONE G. NWEIHED, Venezuela Ankara Büyükelçisi

Çev. B.T. Gürel, Memleket Yayınları, ISBN: 978-9944-5435-1-4, 2006
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“ Ben,

gerektiği zaman 

en büyük hediyem 

olmak üzere, 

Türk Ulusuma

canımı vereceğim.”

Gazi M. Kemal

A T A T Ü R K
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BÜTÜN

ÜMİDİM

GENÇLİKTEDİR

ATATÜRK
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“Başımıza neler örülmek 

istendiği ve nasıl direndiğimiz 

görülmeli, gelecek kuşaklar için 

ders oluşturmalı ve 

uyanıklık sağlanmalıdır. 

Zaten her şey unutulur, 

fakat biz  her  şeyi  

gençl iğe bırakacağız…

O gençlik ki, hiçbir şeyi 

unutmayacaktır.”

Gazi Mustafa Kemal 

A  T  A  T  Ü  R  K
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Kurtuluş için : BİRLEŞİN !

• “ Kendi kişisel çıkarları için 
yabancılarla işbirliğine giren 
ve gücünü halktan almayan 
küçük bir azınlığın dışındaki 
tüm güçler; 
aralarındaki etnik, dinsel 
ve siyasal ayrımları 

E R - T E - L E - Y E - R E K  
Ulusal Kuruluş Mücadelesi 
yolunda bir- leş -me-l i -dir .“ 
(1921, İrade-i Milliye )
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“ Vatan kesinlikle esenliğe 

kavuşacak, 

ulus kesinlikle 

mutlu olacaktır. 

Çünkü kendi esenliğini, 

kendi mutluluğunu ülkenin 

ve ulusun esenliği için 

feda edebilecek 

vatan evlatları çoktur.”

Gazi M.K. ATATÜRK
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Türkiye Cumhuriyeti gözbebeğimizdir; 

gereği gibi koruyup yaşatacağız !
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Uyuyamayacaksın..

Uyuyamayacaksın
Düzelmeden memleketin hali

Düzelmeden dünyanın hali
Gözüne uyku girmez ki..

U y u y a m a y a c a k s ı n
Bir sis çanı gibi gecenin içinde

Ta gün ışıyıncaya kadar
Vakur, metin, sade

Çalacaksın..

Melih Cevdet ANDAY

Şair; tiyatro oyunu, 
roman, deneme, 
makale yazarı...

(1915 - 2002)
www.ahmetsaltik.net  
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«Dik durun, Adil olun, Sabırlı olun, 

enerjinizin sirayet etmesine müsaade edin. 

Daha iyi bir dünyada görüşmek ümidiyle.

A t a t ü r k ' l e  k a l ı n ,  C u m h u r i y e t l e  k a l ı n ,

Hoşça kalın!!»

Levent  KIRCA
1948 - 2015
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“ Benim ölümlü bedenim elbet bir gün toprak olacak, 

fakat Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek 

-özgür ve tam bağımsız- yaşayacaktır.. ” 

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK
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Dinlediğiniz ve halkımızın

eşit ve nitelikli sağlık hizmeti
alması yolunda daha duyarlı davranacağınız 

için teşekkür ederim.

Cumhuriyet’imizi yücelterek yaşatmak

istiyorsak, birilerini varsıl kılacak değil;

halkımızın eşit ve nitelikli sağlık hizmeti

alma hakkını gerçekleştirecek

siyasalar (politikalar) izlemeliyiz..

Dr. Ahmet SALTIK 
www.ahmetsaltik.net
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