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İstanbul Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencilerinin tümü (190+), 
Çanakkale Boğazı savunmasında 1 gecede, 19 Mayıs 1915’te 

şehit oldular.. 6 yıl sonra, 1921’de hiç mezun verilemedi!

http://www.ahmetsaltik.net/


ÇANAKKALE KAHRAMANLARI

43-ncü Alay 1-nci P. Tb. 1. Bölük

1917 YILI YEMEK LİSTESİ

GÜN SABAH ÖĞLEN AKŞAM EKMEK

15 HAZİRAN : ÜZÜM HOŞAFI YOK YAĞLI BUĞDAY ÇORBASI TAM

6 HAZİRAN : YOK YOK ÜZÜM HOŞAFI TAM

18 TEMMUZ : ÜZÜM HOŞAFI YOK YOK YARIM

8 AĞUSTOS : YARIM EKMEK YOK ŞEKERSİZ ÜZÜM HOŞAFI -

NOT : 21 TEMMUZ 1917'DEN BAŞLAYARAK ORDU buyruğuyla

EKMEK hakkı 500 GRAMA İNDİRİLMİŞTİR. 

ÇÜNKÜ UN VE EKMEK KALMAMIŞTIR!

BU VATANIN NASIL KAZANILDIĞINI BİLMEYENLERE, 

ANLAMAYANLARA YA DA ANLAMAK İSTEMEYENLERE

LÜTFEN ANLATINIZ!
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❖In March 1919, Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane

in Istanbul was occupied by British troops. 

❑Medical students seeking remedies to rise 

up against the invaders and save the school; 

❑They decided to celebrate 14 March, the 

anniversary of the founding of the school, 

collectively. 

14 Mart Tıp Bayramı’nın 104. Yılı
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❑Under the leadership of Hikmet Bey, a 3rd year 

medical student, they made a big show and hung a 

big Turkish Flag between the 2 towers of the school. 

❑The occupation forces intervened in this situation, 

but they could not stop it. 

❑The anniversary of this event, March 14, 

was the anniversary of the medical community's 

official confrontation with the imperialist invasion

and the reason for today's Medicine Day. 

14 Mart Tıp Bayramı’nın 104. Yılı
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❑On the day of the official 
, the medical students hang a big 

Turkish flag between the 2 towers of 
Haydarpaşa Medical School, shouting to the 
face of the enemy that this homeland is ours
and they will fight for it. 

❖Even when the British occupied their schools, 
they showed resistance and 
continued this resistance 
throughout the War of Independence.

14 Mart Tıp Bayramı’nın 104. Yılı
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❖Medical students who participated in the 
Çanakkale (Dardanelles) Defense War are also 
saved a lot of lives by doing many surgeries 
without getting tired. 

And there were no graduate physicians 
in 1921! 

14 Mart Tıp Bayramı’nın 104. Yılı

http://www.ahmetsaltik.net/


3/18/2023 www.ahmetsaltik.net 10

❖It is this spirit that makes 
«Çanakkale impassable» and resists 
in occupied Istanbul. 

❖Of course, the efforts of our doctors and 
nurses who devotedly served at the front 
and behind; the front during and after the 
War of Independence are also of unforget-
table value. So, we have to protect the 
holly heritage & Republic until the eternity.

14 Mart Tıp Bayramı’nın 104. Yılı
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➢There were 3 medical doctors who will 

change the fate of the country on the 

Bandırma ferry that takes Mustafa Kemal 

Pasha to Samsun, on 19th May 1919. 

➢These were: Colonel Dr. İbrahim Tali

Öngören, Major Dr. Refik Saydam

(later: Health Minister and Prime Minister)

and Captain Dr. Behçet Efendi. 

14 Mart Tıp Bayramı’nın 104. Yılı
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➢Also, 3rd year military medical student 
who attended Sivas Congress on behalf of Istanbul
Medical School in 1919 and we cannot pass without 
mentioning Dr. Reşit Galip as the Minister of 
National Education. He died of tuberculosis at 35 
and there were only coins in his pocket.
➢Dr. T.R. Aras also as the Minister for Foreign Affairs of 

ATATÜRK, lasted this job 12 years without
interruption till 1937. He was also elected as 
the Chief for League of Nation which was 
predecessor of the United Nations in 1945.

14 Mart Tıp Bayramı’nın 104. Yılı
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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..
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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

18.03.2023 14www.ahmetsaltik.net



“CUMHURİYET, 

BİLHASSA 
KİMSESİZLERİN 
KİMSESİDİR..”

18.03.2023 15www.ahmetsaltik.net



CB Mustafa Kemal’den Başbakan İsmet Paşa’ya, 

Cumhuyet’in  1. günü, 30 Ekim 1923 :

• Doktor sayımız 340, sağlık memuru 430, ebe sayısı 140.

(Nüfus yaklaşık 12 milyon, ortalama yaşam süresi 40 yıl.)

• Pek az şehirde eczane var.

• Salgın hastalıklar insanlarımızı kırıyor.

Üç milyon insanımız trahomlu.

• Sıtma, tifüs, verem, frengi, tifo salgın halinde.

• Nüfusumuzun yarısı hasta.

Bebek ölüm oranı % 50’yi geçiyor.

Bit ciddi sorun.

16
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Turgut Özakman aktarıyor :
◆ “Ulusa hizmet” ilkesine göre Sağlık Hizmetini özetleyerek anlatmaya çalışalım.

Belki de en önemlisi sağlık hizmetleri olmuştur.

◆ Nihayet yurttaşların en temel haklarından biri “temel yaşam ve sağlık” hakkıdır.

◆ Cumhuriyet Öncesi Dönem Sağlık Hizmetleri : 20. yy’a girildiğinde Osmanlı 

Devletinde sağlıkla ilgili bir bakanlık yoktu. Sağlık işleri “Dahiliye Nazırlığı”na bağlı 

“Sıhhiye Umum Müdürlüğü”nce yönetiliyordu. Sağlık hizmetleri genel müdürlük 

düzeyindeydi. Ekonomik sorunlar içindeki devlet sağlık hizmetlerine yeterince 

ödenek ayıramıyor, dolayısıyla bilimsel gelişmelerin sağlık alanına getirdiği 

yeniliklerden yararlanılamıyordu. Anadolu nüfusunu oluşturan yaklaşık 13 

milyon kişinin 2 milyonu dışgöç, 2 milyonu ise iç göçe uğramıştı. 

Bu yapılanma içinde halk, pek çok hastalıkla uğraşmak zorundaydı; 

tifo, tifüs, kolera, trahom, verem, sıtma, çiçek, frengi gibi salgın hastalıklar 

Anadolu’da çok yaygındı.

17
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Turgut Özakman aktarıyor :

◆ Erken Savaşı’nın olağanüstü koşullar ı içinde 

ve daha çok askeri alanda yürütülen sağlık 

hizmetleri, Cumhuriyet kurulduktan sonra hızlı 

bir planlamaya girip gelişmeye  başlamış, 

yeni bir anlayış ve güçle merkez ve taşra örgütü 

biçimlenmeye girmiştir.

◆ 1923’te devletin sağlık örgütü özetle şöyleydi

◆ Merkez ve Taşra : Taşrada sağlık müdürlükleri 

vardı. Bunlar, hükümet ve belediyenin karantina 

tabiplikleri ile sıhhiyememurlarından oluşuyordu.

18
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Turgut Özakman aktarıyor :

◆ Osmanlı döneminde sağlık mevzuatıyla ilgili 

ciddi bir çalışma olmadığı için  1923-38 

arasında “Sağlık Mevzuatı” çalışmaları 

önemli yer tutar. 

◆ Bu dönemde, Genç Cumhuriyetin 

sağlık sistemi yapılandırılmış ve örgütlenmiştir. 

◆ Öyle ki, 13 yıl içinde sağlık sisteminin 

kuruluş ve örgütlenmesi amacıyla bakanlık 

tarafından 50 yasa ve18 tüzük hazırlanmış 

ve yürürlüğe konmuştur.
19
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Turgut Özakman aktarıyor.. 15 yılda sağlık yasaları

1926 Tarih ve 831 Sayılı Sular Hakkında Kanun.
❑ 1926 Tarih ve 826 Sayılı Etibank’ın Sıtma Enstitülerinde 

Staj Mecburiyeti Hakkındaki Kanun
❑ 1926 Tarih ve 927 Sayılı Sıcak ve Soğuk Maden Sularının İstimali 

ile Kaplıcalar Tesisatı Hakkında Kanun.
❑ 1926 Tarih ve 1262 Sayılı Türk Kodeksi Hakkında kanun.
❑ 1926 Tarih ve 839 Sayılı Sıtma Mücadelesi Hakkında Kanun.
❑ 1927 Tarih ve 984 sayılı Ecza Ticarethaneleri ile Sanat ve 

Ziraat İşlerinde Kullanılan 
Zehirli ve Müessir Kimyevi Maddelerin Satıldığı Dükkanlara Mahsus 
Kanun.

❑ 1927 Tarih ve 992 Sayılı Seriri ve Gıdai Taharriyat ve Tahlilat 
Yapılan ve Masli Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve 
Kimya Laboratuvarları Kanunu.

20
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Turgut Özakman aktarıyor.. 15 yılda sağlık yasaları

❑ 1928 Tarih ve 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının
Tarz-ı İcrasına Dair Kanun.

❑ 1928 Tarih ve 1262 Sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar 
Kanunu.

❑ 1930 Tarih ve 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu.
❑ 1933 Tarih ve 2219 Sayılı Hususi Hastaneler Kanunu.
❑ 1933 Tarih ve 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi

Hakkında Kanun.
❑ 1934 Tarih ve 2821 Sayılı Seyyar Tabiplerin Vazifeleri 

HakkındaTalimatname.
❑ 1935 Tarih ve 2767 Sayılı Sıtma ve Frengi İlaçlar ı Kanunu.
❑ 1936 Tarih ve 3039 Sayılı Çeltik Ekim kanunu.
❑ 1936 Tarih ve 3017 Sayılı Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti 

Teşkilat ve Memurin Kanunu.

21
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Turgut Özakman aktarıyor.. 
◆ Sağlık alanında yönetsel çalışmalar    :

◆ Yukarıda konu edilen yasalar ile Cumhuriyet döneminin sağlık örgütü 

biçimlendirildi. Hekimlik mesleğinin uygulama kuralları düzenlendi ve 

Hekimlerin görev-çalışma koşulları belirlendi. Serbest çalışan hekimlerin 

diş hekimlerinin, eczacıların, ebelerin mesleksel çalışma kuralları saptandı.

Hükümet tabiplerinin görevleri 4 ana başlıkta toplandı:

◆ 1- Koruyucu hekimlik

◆ 2- İyileştirici Hekimlik

◆ 3- Adli Hekimlik

◆ 4- Sağlık Yöneticiliği

◆ Nüfusa ve hizmetin azlığına - çokluğuna bakılmaksızın 

her ilçeye bir hükümet tabibi atanmıştır. Cumhuriyet yönetimi 

kırsal kesim sağlık hizmetlerinde yeni bir dönem başlatmıştır.

22
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Turgut Özakman aktarıyor.. 

◆ 1924’te 150 ilçe merkezinde 5-10 yataklı muayene ve tedavi evi kurulması 

kararı alındı. Beş yataklı olanlarda hükümet tabipleri, 10 yataklı olanlarda ise 

ayrı hekim görevlendirildi. 

◆ Muayene ve tedavi evlerinde hasta muayenesi ücretsiz olup, yoksul 

hastaların ilaçları da parasız verilirdi. 

◆ Sağlık Bakanlığınca kurulan muayene ve tedavi evlerinin sayısı 1936’da 180, 

1942’de 200’ü bulmuştur.

◆ 1925’ten başlayarak Ankara, Konya, Balıkesir, Adana, Çorum, Malatya, 

Erzurum ve Kars’ta Doğum ve Çocuk Bakım Evleri açıldı. 

◆ Ülkeye yaygın 150 ilçede, ücretsiz muayene ve tedavi hizmeti ile 

parasız ilaç veren dispanserler kuruldu. 

◆ 1922’de 100 olan hastane sayısı 1932’de 177’ye, 7127 olan yatak sayısı 

10.646’ya, 22 olan dispanser sayısı 339’a çıkarıldı. Dispanserlerde 1922’de 

189 yatak varken bu sayı 1932’de 1.318 oldu.

23
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Turgut Özakman aktarıyor.. 

◆ 1924’te Ankara, Erzurum, Diyarbakır ve Sivas’ta, 1936’da ise 

İstanbul Haydarpaşa’da hekimliğin bütün uzmanlık dallarının 

bulunduğu Numune Hastaneleri kuruldu. Bunlar yatılı - ayakta -

poliklinik mesaisi olarak tedavi eden tam donanımlı, uzman kadrolu, 

modern donanımlı hastanelerdi.

◆ Sağlık Bakanlığı 1923’te tüm ülkede 554 hekim, 60 eczacı, 

560 sağlık memuru ve 136 ebe ile hizmete başlamıştı. 

◆ Hekim başına nüfus 1923’de 30 bin dolayındadır. 

Bu sayı Cumhuriyet yönetiminin nasıl yetersiz bir personel kadrosu ile 

hizmete başladığını göstermesi açısından son derece önemlidir. 

1935’te yılında hekim sayısı 1625’e, ebe sayısı 400, sağlık memuru 

sayısı 1365’e ulaşmış, başlangıçta hiç kaydı olmayan 202 hemşire 

kayda girmiştir.
24

18.03.2023 www.ahmetsaltik.net 24



Turgut Özakman aktarıyor.. 
◆ Gelişme süreci öyle hızlıdır ki, dışarıdan getirilenler dahil 1940 yılında 

hekim sayısı 2378’e (1923’e göre 17 yılda 4 katı), hemşire sayısı 405’e ulaşmıştır. 

Almanya’dan ülkemize gelen seçkin hocaların katkıları ile yeniden yapılandırılan 

İstanbul Tıp Fakültesi’nden yılda 150 - 250 hekim mezun oluyordu.

◆ Sağlık memuru ve ebe yetiştiren okullar açıldı

◆ İzmir’de 100 yataklı özürlüler okulu hizmete sokuldu.

◆ 1924’te Sıtma’ya karşı mücadele kararı alındı. 1925’te başlatılan 

sıtma savaşıyla, 1931’e dek iki milyon hastaya ulaşıldı. 

◆ Adana’da uzman hekim yetiştirecek bir Sıtma Enstitüsü, 

yurdun değişik bölgelerinde 11 Sıtma dispanseri açıldı.

✓ Türkiye’nin sıtma savaşı, tarihin bilinen en büyük sağlık savaşımlarından biridir. 

◆ Bu savaşta tam 17 milyon insan denetimden geçirildi, 5 milyonu tedavi edildi.  

Sağaltım (Tedavi) için 70 ton kinin parasız dağıtıldı. 350 km2 bataklık kurutuldu, 

bu  amaçla 1000 km kanal açıldı.
25
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Turgut Özakman aktarıyor.. 
◆ 1925’te çıkarılan Frengi Talimatnamesi ile sağaltım yöntemlerinde 

modernleşme vestandartlaşma sağlandı. İlk olarak Ankara ve İzmir’de olmak 

üzere, 1927’de yılında “Deri ve Tenasül Hastalıkları Tedavi Evi” adıyla 

birer dispanser açıldı.

◆ Güneydoğu’yu kasıp kavuran trahom ile karşı savaşıma 1925’te 

körler memleketi olarak tanınan Adıyaman ve Malatya’da birer 

trahom hastanesi açılmasıyla başlandı. 

◆ 1923’te üç milyon trahomlu hasta vardı. Bu yıllarda kimi illerde 

nüfusun % 70’i trahomdan yakınıyordu ve trahomdan körlük oranı% 3,5 idi. 

Bu nedenle savaşım kapsamında hastane ve dispanserlerin artırılmasına 

karar verildi. Urfa, Maraş ve Siverek’te kalıcı; Gaziantep, Kilis ve Besni’de 

gezici Trahom hastaneleri kuruldu.

◆ 1920’de muayene edilen trahomlu sayısı 2950 iken, 1940’da121 bine 

ulaşmıştır. Yeni olgu oranı muayene edilenler içinde % 70’ten %20’yedüştü. 

26
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Turgut Özakman aktarıyor.. 

◆ 1924’te Heybeliada’da bir verem sanatoryumu, Ankara, Bursa ve 

İstanbul’da verem Dispanserleri açıldı. 

◆ 1930’da özellikle Doğu Karadeniz’de yaygın olan ölümcül 

Ankilostom parazitiyle savaşım başlatıldı, 3 yılda 44 bin kişi sağaltıldı.

◆ Kuduz, Anadolu’da hiçbir tanı, izlem ve tedavi kurumu olmadığı için 

önemli bir sorundu. O yıllarda yalnızca İstanbul’da “Darülkelp 

Tedavihanesi” adıyla bir köpek izlem ve ıslah evi vardı. Bu nedenle 

Anadolu’da birçok ölüme neden olan Kuduz’u önlemek için Sivas, 

Diyarbakır ve Erzurum’da Kuduz tedavi müesseseleri açıldı. 

◆ Çok önemli bir gelişme olarak yerli kuduz aşısı üretimi başarıldı.

27
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Turgut Özakman aktarıyor.. 

◆ Ülkemizde ilk sağlık kongresi, 2 Eylül 1925’te Ankara’da toplanan 

I. Milli Türk Tıp Kongresi’dir. Yukarıda değinilen halk sağlığı ile ilgili 

çalışmaların yordamları (stratejileri) bu kongrede belirlenmiştir.

◆ Cumhuriyetin ilk 15 yılında sağlık alanında yapılanlar 

incelendiğinde, kuşkusuz uluslararası ölçekte bir sağlık devriminin 

gerçekleştirildiği görülecektir.

◆ Toplum sağlığını hedef alan, her kesime ulaşan parasız, 

eşit, nitelikli bir sağlık sistemi o zaman kurulmuştur.

◆ Sağlık hizmetlerinde bugün girilen yol dikkate alındığında 

aradaki anlayış ve kavram farklılığı rahatça ortaya çıkmaktadır.

28
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Cumhuriyet 6 yaşında; 29 Ekim 1929, Polatlı
18.03.2023 www.ahmetsaltik.net 29



“ 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
30
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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 

18.03.2023 31www.ahmetsaltik.net



Uzun yıllar süren savaşlardan 
çıkan ülkede, sağlık sorunları 

çok ciddi boyutlardadır..
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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 !!

18.03.2023 37www.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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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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◆ 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
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Hekimlere ilk zorunlu hizmet 1923’te! 

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

18.03.2023 61www.ahmetsaltik.net



1930'larda, koruyucu sağlık

hizmetlerinde çalışan bir hekim,

zorunlu hizmet yaparken, Sağlık Bakanı 

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



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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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) 

ile Sağlık Bakanı

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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Dar-ül Fünun’un 
bu ürkünç (vahim)

ilkel tutumu, 

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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Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ten...

«…Sağlık konusundaki çalışmalarımızın önemli bir 

bölümü, bulaşıcı hastalıkların önlenmesine

ve yayılmasının durdurulmasına sarf edildi. 

Bu türlü hastalıklardan yalnız çiçek

ve lekeli humma kimi bölgelerde sınırlı bir 

yayılma eğilimi göstermişse de, 

zamanında alınmış olan ve sürdürülen önleyici ve 

koruyucu girişimlerle önlerine geçilmiştir…»

(01.03.1923, TBMM 4. toplanma yılını açarken)
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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.”

18.03.2023 76www.ahmetsaltik.net



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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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!

18.03.2023 75www.ahmetsaltik.net



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.»



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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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



AKP

Sağlık 

Bakanı

Recep 

Akdağ’ın

Siyasal

tercihi!

Tam 

tüccar..
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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 Sağlık Sigortası-GSS; hoş bir söylem, 

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 

durumundadır.
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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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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

18.03.2023

«

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.” 



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)

18.03.2023

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!

18.03.2023

ADAM SMITH NE YAZDIYSA GERÇEKLEŞMEDİ!

www.ahmetsaltik.net 96



18.03.2023

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)

www.ahmetsaltik.net 97



18.03.2023

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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Public Health at the Crossroads : 
Achievements and Prospects

•This book is an introduction to public health 

as a discipline and a critique of its recent 

development. Identifying p o v e r t y

as the greatest continuing threat

to health worldwide, 

it reviews epidemiological, demographic and 

Public Health trends internationally, and 

argues that the prospects for public health 

will improve only 

if health in a broad sense becomes a

central concern of the policy-making 

process. (R. Beaglehole, R. Bonita. WHO, Geneva, 2004)
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Behiç Ak, Cumhuriyet, Kim Kime Dum Duma, 23.10.18)



“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?

18.03.2023 www.ahmetsaltik.net

Dr. Halfdan MAHLER, 
DSÖ Eski Genel Başkanı
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Türkiye ve Dünya çok kalabalık :

HER AİLEYE 1 ÇOCUK!
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WHY DID IT DECLINE ??



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. ”
18.03.2023 www.ahmetsaltik.net 106



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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“Mücadelenin ‘Küreselleşmesi’
temel bir önem taşımakta 

ve dünya tarihinde benzeri görülmemiş derecede 

bir dayanışma ve enternasyonalizmi gerektirmektedir. 

KÜRESEL EKONOMİK SİSTEM, ÜLKELERİN 

İÇ BÖLÜNMÜŞLÜĞÜNDEN BESLENİYOR.

Farklı kümeler ve toplumsal hareketler 
arasındaki amaç birliği ve dünya ölçeğindeki 

eşgüdüm yaşamsal önem taşıyor. 

Prof. Dr. Michel Chossudovsky / Kanada, 

“Yoksulluğun Küreselleşmesi” adlı kitabından



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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Geleceğimiz için :

◼ Sağlık fotoğrafımızı kısa dönemde hızla düzeltecek      

ve bunu sürdürecek politikaları uygulamalıyız.

◼ Sağlık teknoloji ürünlerinin, ekonomik-toplumsal-

bilimsel hedeflerimize erişmemizi olanaklı kılacak 

biçimde, hangi önceliklerle kullanılacağını ve 

geliştirileceğini, çok yönlü “öngörü” çalışmaları ile 

belirlemeli, kararların uygulanacağı düzenekleri  

(mekanizmaları) yaratmalıyız.

◼ Sosyal güvenlik politikalarımızı küresel dayatmaların 

dışında tüm toplumun oydaşmasını (konsensüsünü) 

sağlayarak kurmalıyız..



Hastalığın 
en güzel ilacı, 
o hastalıktan 
korunmanın 

çarelerini 
öğrenmektir.

Hippocrates
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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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