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Covid-19 İzleme Kurulu üyesi Prof. Dr. Kayıhan 
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Sağlıkta dönüşüm
Neoliberal politikalar ile birlikte başlayan özelleştirme 
süreci sağlık hizmetlerinin metalaşmasını, insan 
sağlığının alınıp satılan bir nesneye dönüşmesini 
sağladı. Kamu hastaneleri özelleştirilip, kârlılık düzeyi 
yüksek olan ticarethaneler haline getirildi. Parası 
olanın sadece yaşamaya ve sağlıklı olmaya hakkı olan 
bir “sağlıksızlık” sistemi. Kamuya ait olan hastanelerin 
verimsiz çalışması, keskin bürokratik ilişkilerin sağlık 
hizmetlerini ağır, aksak bir işlerliğe büründürmesi, 
gereksiz personel çalıştırılması gerekçe olarak 
insanlara sunuldu.

ERHAN ACAR
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Son yirmi yıl, şirketlerin sağlık alanına hızlı bir 
biçimde girip, alanı kendi çıkarlarına göre dö-
nüştürmelerine tanık oldu. Sağlık hizmetlerine 
erişebilmek git gide sigorta şirketlerinin belirle-
diği bir sanayiye dönüştü/dönüşüyor. Artık has-
talara “müşteri”, hastane hizmetlerine de “üretim 
hattı” olarak bakılıyor. Bu bağlamda sermeye bi-
rikim rejimine paralel olarak dönüştürülen sağ-
lık sektörüne karşı, tarihi on dokuzuncu yüzyıla 
uzanan “toplumsal sağlık” pratiğinin önemi son 
süreçte yaşadığımız salgınla birlikte güncelliğini 
hala korumakta ve toplumsal sağlık anlayışının 
önemini hissettirmektedir.

KAPİTALİZM VE SAĞLIK

“Geçtiğimiz yüz yirmi beş yıllık dönemde sağ-
lık alanında ortaya çıkan müthiş gelişmeleri ka-
pitalizmin yarattığına dair yaygın bir kanı var.” 
Tıp bilimi ve teknolojisinde ortaya çıkan büyük 
buluşlar, araştırmalara ayrılan kapitalist yatı-
rımların bir zaferi olarak gösteriliyor. Hastane-
leri, klinikleri vs. tıka basa dolduran teknolojik 
makineler insan sağlığının garantisi izlenimini 
veriyor. Özellikle gelişmiş kapitalist ülkelerde 
gözlenen, artan yaşam süreleri ve bebek ölüm 
oranlarındaki düşüş kapitalizmin başarısı olarak 
sunuluyor. Oysa sermeye birikim rejiminin ihti-
yaçlarına göre şekillendirilen, sadece ve sadece 
yüksek kâr ve düşük maliyet matematiğinin ref-
lekslerine sahip bir sektör haline getirilen sağlık 
alanının, insan sağlığına faydasından çok, insan 
sağlığına zararı, görünen buz dağının arkasında-
ki yakıcı bir gerçeklik.

Kapitalist üretim biçiminin ortaya çıktığı yıllar-
da hastalıklara yönelik pek az etkin tedavi yön-
temi keşfedilebilmiştir. Genel olan hakim gö-
rüş, insanların gelirlerindeki artışa bağlı olarak 
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veriyor.
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beslenmede sağlanan iyileşmenin ölüm oranla-
rındaki düşüşün asıl nedeni olmasıydı. Ancak 
bu genel görüş özellikle tarihsel açıdan bakıldı-
ğında her zaman bu sonucu ortaya çıkarmıyor. 
Özellikle kapitalist üretim ilişkilerinin hakim 
olduğu kentlerde işçi sınıfının gelir seviyesinin 
yükselmeye başladığı dönemde beslenme düze-
yi yükseldiği halde ölüm oranlarında bir azalma 
olmamış, gelir seviyesinin ve buna bağlı olarak 
beslenme düzeyinin düşük olduğu kırsalda ölüm 
oranlarının daha düşük olduğu görülmüştür. 
Hastalıkların mikroplar yoluyla bulaştığının keş-
fedilmesinden sonra yapılan bazı değişikliklerle 
kentlerde ölüm oranı düşmeye başlamıştır. Ka-
nalizasyonlar yapılmış, temiz su kaynakları te-
min edilmiş, evler daha yaşanılır hale getirilmiş, 
mikropsuz gıdalar sunulduktan sonra insan sağ-
lığı için olumlu yönde ilerlemeler kaydedilmiştir. 
Hastalıkların mikroplar yoluyla bulaştığının an-
laşılması, halk için hijyenin ve temizliğin hasta-
lıkların önlenmesinde kilit nokta olduğunun an-
laşılmasını sağlamıştır. Bu durumun sonucunda 
ölüm oranlarının düşüşünde koruyucu önlem-
lerin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmıştır. 
Bu dönemden sonra ölüm oranlarında ciddi bir 
düşüş gözlemlenmiştir. Bu bağlamda, kapitalist 
piyasa ile sağlık arasındaki ilişki Richard Easter-
lin’ın aşağıdaki açıklamalarıyla tam da anlamını 
buluyor:

“Birincisi 19. yüzyılın büyük bölümünde, hız-
lı ekonomik büyümenin yaşandığı ülkelerdeki 
ortalama ömürde herhangi bir artış yaşanmadı 
veya en iyi ihtimalle hafif bir iyileşme gözlendi. 
Yaşam süresi (ve fiziksel gelişim) üzerindeki asıl 
iyileşmeler, ancak hastalıklardan korunma ön-
lemleri etkinlik kazandığında ortaya çıkabildi. 
Yani işçilerin gelirlerinin artmasına bağlı olarak 
beslenmenin iyileşmesi bizatihi bu sonucu doğu-
ran etmen olmamıştır. İkincisi, herkes için temiz 
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su ve kanalizasyon gibi, ölüm oranı devriminin 
gerçekleşmesinde pay sahibi önleyici tedbirle-
rin çoğu, kolektif etkinlik gerektiren, maliyetin 
ödenmesine katkı yapıp yapmadığına bakılmak-
sızın herkese fayda sunan kamu ürünleridir. 
Kapitalist piyasa bu ürünleri sunmayacaktır ve 
geçmişte de sunmamıştır. Aynı durum, aşılama 
ve bağışıklık kazandırma faaliyeti içinde geçerli-
dir. Bu tedbirleri, ancak mümkün olduğunca ge-
nele yayıldığında işe yaramaktadır. Bu hizmet-
ler için halkın çoğunluğunun ödeme yapmaya 
yanaşması mümkün görülmediğinden, gereğini 
devlet yapmak zorundadır. Hane içi hijyen için 
de aynı şey söz konusu: Yeni bilgiler birilerinin 
patentli, tescilli malı olmadığından, bunların 
genele yayılmasında piyasaya bel bağlanamazdı. 
Üçüncü olarak, tıp biliminin ve koruyucu ön-
lemlerin sağlık alanında ortaya çıkardığı çarpı-
cı iyileşmeler öyle pek yüksek maliyetli değil-
di. Bunların sağlanması kapitalizmin sunduğu 
ulusal gelir artışına da bağlı değildi. Gerçekten 
de, 1950’lerin Çin’inden tutun da, 60’ların Kü-
ba’sına ve 70’lerin Kerala’sına kadar en yoksul 
ülkeler bile yaşam süresinde önemli gelişmeler 
kaydedebildi. Son olarak, bu gelişmelere önayak 
olan araştırmaların maliyeti de oldukça düşüktü 
ve bu maliyetin karşılanması kapitalist büyüme-
ye dayanmıyordu.”

SAĞLIĞIN METALAŞTIRILMASI

İkinci emperyalist paylaşım savaşından sonra 
birçok ülke genelinde sağlık hizmetleri kamu-
laştırılmıştır. Hem Fordist sermaye birikim re-
jiminin gereği, hem emekçi ve yoksul sınıfların 
üzerindeki Sovyetler Birliği etkisi hem de sınıf 
mücadelelerinin bir sonucu olarak kamulaştır-
ma, emek-sermaye çelişkisini görünmez kıl-
mak adına kapitalist ulus-devlet ideolojisinin 
bir gerekliliği olarak sunulmuştur. 1970’lerden 

“İkinci 
emperyalist 
paylaşım 
savaşından sonra 
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hizmetleri 
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sonra kârlılığın gittikçe düşmesi ve Fordist biri-
kim rejiminin kriziyle birlikte, devreye sokulan 
neoliberal ekonomi politikaları kapitalistler için 
daha fazla kâr, verimlilik, nitelikli işgücü, özel-
leştirmeler anlamına gelirken emekçi ve yoksul 
sınıflar için güvencesiz-esnek çalışma, sürekli 
baskılanan ücretler, işsizlik ve en temel insani 
haklardan yoksunlaşma anlamına geldi. Neoli-
beral politikalar ile birlikte başlayan özelleştirme 
süreci sağlık hizmetlerinin metalaşmasını, in-
san sağlığının alınıp satılan bir nesneye dönüş-
mesini sağladı. Kamu hastaneleri özelleştirilip, 
kârlılık düzeyi yüksek olan ticarethaneler haline 
getirildi. Parası olanın sadece yaşamaya ve sağ-
lıklı olmaya hakkı olan bir “sağlıksızlık” sistemi. 
Kamuya ait olan hastanelerin verimsiz çalışması, 
keskin bürokratik ilişkilerin sağlık hizmetlerini 
ağır, aksak bir işlerliğe büründürmesi, gereksiz 
personel çalıştırılması gerekçe olarak insanlara 
sunuldu. Yavaş yavaş kamu hastaneleri sermaye-
ye tahsis edildi. Birinci basamak sağlık hizmetle-
ri önemsizleştirildi. Orta sınıf üst ya da üst gelir 
gruplarının sağlık hizmetlerini satın aldığı otel 
tipi, doğayla biraz daha iç içe, içerisinde son mo-
del teknolojik aletlerin olduğu hastaneler; rek-
lamlarla, kampanyalarla özendirildi. Toplumsal 
algı da sağlık hizmetlerinin alınıp satılan bir şey 
olduğunu kabul etmeye başladı. Ne var ki bu 
toplumsal kabulleniş bu durumun ve algının hep 
böyle gideceği anlamına gelmediği son süreçte 
yaşadığımız salgın ile kendini gösterdi. Hastane-
leri ve hastaları, işletme- müşteri ekseninde bir 
işleyiş biçimine büründüren neoliberal politika-
lara ve sağlığın metalaş(tırıl)masına karşı sağlık 
hakkı için mücadele kendini iyiden iyiye hisset-
tirmeye başladı.

“Hem Fordist 
sermaye birikim 
rejiminin gereği, 
hem emekçi ve 
yoksul sınıfların 
üzerindeki 
Sovyetler Birliği 
etkisi hem de 
sınıf 
mücadelelerinin 
bir sonucu olarak 
kamulaştırma, 
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çelişkisini 
görünmez kılmak 
adına kapitalist 
ulus-devlet 
ideolojisinin bir 
gerekliliği olarak 
sunulmuştur.
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Özelleştirmelerle, performansa göre ücret yön-
temleriyle, yanlış ve aşırı ilaç kullanımına teş-
vik ettirilen ve bu bağlamda sağlık hizmetleri-
nin niteliğini ve kalitesini düşüren bu neoliberal 
politikaların uygulanmasının aslında insanların 
yaşam hakkının yok sayılması anlamına geldiği 
artık daha vurucu bir biçimde kendisini hissetti-
riyor. Dolayısıyla sınıflı toplumlarda sağlık hak-
kının siyasal bir talep olduğunun artık farkına 
varmak ve bu doğrultuda bu talebin savunucusu 
olma hali kaçınılmaz bir görev haline geliyor.
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Sağlık sisteminin 
sağlıksızlığı
Türkiye’de sağlık sistemini incelerken geçmişten 
bugüne farklı uygulamalarla karşılaşmaktayız. Özellikle 
1980 sonrası süreç birçok alanda olduğu gibi sağlık 
sisteminin de neo-liberal politikalarla şekillenmeye 
başladığı bir süreç olarak karşımıza çıkar. Ancak 
bu yazıda AKP dönemiyle hayata geçirilen Sağlıkta 
Dönüşüm Programı’nı (2003) ele alacağız.

BERKE KAYA
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“İyimser olduğum için, yaratılan muazzam, hege-
monik güçlere rağmen, yapılan hatalara rağmen, 
bu dünyanın kurtarılabileceğini düşünüyorum, 
çünkü fikirlerin kuvvetten üstün olduğuna inanı-

yorum…’’

Fidel Castro

Covid-19, belki de şu sıralar hepimizin duydu-
ğu tek şey bu. Çin’de ortaya çıkan ve hızla dün-
yaya yayılan bir virüse verilen isim. Bu yazıda 
Covid-19’dan ziyade koronanın bize getirdikleri 
ve bize gösterdiği gerçeklerden bahsetmek isti-
yorum.

Dünya şu anda korona virüsüyle savaşırken or-
taya birçok gerçek de çıktı. Bu gerçeklerin en 
belirgini hiç şüphesiz ki küresel ve yerel sağlık 
sistemlerinin bir bir çöküşü oldu. Bu çöküşün 
birden fazla nedeni var. Ama bu nedenlerin baş-
lıcası sağlık sisteminin kar getirici bir alan olarak 
görülmesi ve bu alanın neo-liberal politikalarla 
şekillendirilmesidir. Dünya Sağlık Örgütü veri-
lerine göre en iyi sağlık sistemleri sıralamasında 
ikinci sırada yer alan İtalya bugün virüse teslim 
olmuş durumdadır. Birinci sırada yer alan Fran-
sa içinse durum pek iç açıcı değildir.

Nasıl olur da Dünya Sağlık Örgütü’nün sağlık 
sisteminde ‘’en iyiler’’ olarak nitelendirdiği bu 
ülkeler bir bir virüsün etkisiyle çökme noktası-
na gelebiliyor? Bu sorunun cevabını bulabilmek 
için öncelikle bu ülkelerin hatta dünyada ki sağ-
lık sistemlerini incelemek gerekiyor.

Sağlık sistemleri ülkelerin ekonomik programla-
rıyla belirlenir, bu programların çizgisi o ülke-
nin sağlık sisteminde de belirleyici olan etkendir. 
Günümüzde dünyada sağlık sistemleri neo-libe-
ral politikalarla şekillenmiş, sağlık bir sektör ola-

“̧Dünya şu 
anda korona 
virüsüyle 
savaşırken ortaya 
birçok gerçek 
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rak sermayenin karar verdiği bir alan haline gel-
miştir. Bu yazıda ele alacağımız ülkeler, güncel 
verilerle (DSÖ verileri) dünyanın en verimli sağ-
lık sistemlerine sahip olarak görülen ülkelerdir.

DSÖ’nün güncel verilerine göre Fransa en ve-
rimli sağlık sistemine sahip ülke olarak listede 
ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada ise İtalya yer 
alırken, ABD 37’nci, Türkiye ise 70’inci sırada 
yer alıyor. Bu sıralamanın belirlenmesinde çeşitli 
esaslar belirleniyor: Sağlık hakkına erişim, sigor-
ta sistemleri vb.

Fransa’da sağlık sistemi vergiler ve sigorta üze-
rine kurulu. Özellikle vergiler sistemde önemli 
bir yerde durmakta sigortaların finansal kaynak 
kısmını oluşturmaktadır. Hükümet her sene ha-
zırladığı bütçeyi parlamentoya sunuyor. Fransa 
Sigorta Sistemi üç ayaktan oluşuyor. Bu ayakla-
rın belirlenmesinde kişinin üretim sürecinde yer 
alması, statüsü gibi çeşitli faktörler belirleyici 
oluyor. 2000 yılında yapılan bir reformla Genel 
Hastalık Sigortası Sistemi kuruldu. Bu reformla 
birlikte halkın neredeyse tamamı sigorta kap-
samına alındı. Ancak Fransa’da ‘’Üçlü Ödeme 
Sistemi’’ adıyla uygulanan bir uygulama mev-
cut; Buna göre tedavi olmak isteyen kişi ödeme-
yi önceden yapıyor, tedavi sonrasında tedaviye 
göre paranın bir kısmı kesilip ya da hepsi geri 
ödeniyor. Aslında burada ortaya çıkıyor ki Fran-
sa’da her ne kadar sigortalı olsanız da tedavi ola-
bilmek için belli bir bütçeye sahip olmanız ge-
rekiyor. Öte yandan Fransa ‘’Tedavi Edici Sağlık 
Sistemi’ni’’ uygulayan bir ülke olarak karşımıza 
çıkıyor. Tedavi edici sağlık sisteminde koruyu-
cu sağlık hizmetlerinden ziyade hastalığı tedavi 
etmek hedefleniyor. Bu sistemle beraber ülkede 
harcamaların çoğu tedavi masraflarına gidiyor 
bu da ilaç sermayesinin büyümesine yol açıyor.

“DSÖ’nün 
güncel verilerine 
göre Fransa en 
verimli sağlık 
sistemine sahip 
ülke olarak 
listede 
ilk sırada yer 
alıyor. İkinci 
sırada ise İtalya 
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alırken, ABD 
37’nci, Türkiye 
ise 70’inci sırada 
yer alıyor.
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Öte yandan Covid-19’un en şiddetli yaşandı-
ğı bir diğer ülke İtalya’da sağlık sistemi Fransız 
sağlık modeline göre daha toplumcu bir nokta-
da yer alıyor. İtalyan sağlık sisteminin temelleri 
1861 yılında atılmış, günümüze kadar değişiklik 
ve eklemelerle devam ettirilmiştir. Faşist rejim 
döneminde herkes için zorunlu sağlık sigortası 
fonları kurulmuş, 1978 yılında bu fonlar ortadan 
kaldırılarak Ulusal Sağlık Hizmeti ( Servizio Sa-
nitario Nazionale ) kurulmuştur. SSN sistemi üç 
aşamada işlemektedir: Ulusal, bölgesel ve yerel. 
Bu sistemle beraber sağlık organları özerk bir ya-
pıya kavuşmuş sağlık sisteminin yerellere kadar 
işlemesi hedeflenmiştir. İtalyan sağlık sistemin-
de, sorumlu bölgesel yönetimler ve bu yönetim-
lerin alt organizasyonları bulunuyor. Bu bölgesel 
yönetimler merkezi hükümet tarafından ayrılan 
bütçenin yönetiminde söz sahibi olmakla bera-
ber kaynak yaratma ve politika üretmede özerk 
bir yapıya sahiptirler. İtalyan sağlık sisteminin 
yerelleşmesini somutlaştırmak adına bir örnek 
vermek istiyorum: İtalya’da yaşayan her vatan-
daş kendi Yerel Sağlık Birimi’ne ve belediyeye 
kayıtlıdır. Sağlık hizmeti almak isteyen vatan-
daş ilk adım olarak kayıtlı olduğu birime gide-
rek bu hizmeti almaktadır. İtalyan bir vatandaş 
burada sağlık sisteminden genel olarak ücretsiz 
faydalanmaktadır. Sağlık hizmetinin büyük ço-
ğunluğu ücretsizdir ancak uzmanlık hizmetleri 
ve özel hizmetler buna dahil değildir. İlaçların 
karşılanmasında devlet destek sunmaktadır. Re-
çeteli birçok ilaç ücretsiz temin edilebilmektedir. 
Ancak şunu da söylemek gerekir: İtalya’da ecza-
neler büyük oranda özellere aittir. Zaten ilaç pi-
yasasında bir tekelleşme söz konusudur. İtalya’da 
16 bin 250 adet özel eczane varken belediyelere 
ait eczane sayısı bin 129’dur.1

1-https://docplayer.biz.tr/6424945-A-erdal-sargutan-ita-
lya-saglik-sistemi-arastirma-yoneticisi-editor-doc-dr-a-erd-
al-sargutan.html#show_full_text

“Fransa’da 
sağlık sistemi 
vergiler ve 
sigorta üzerine 
kurulu. Özellikle 
vergiler sistemde 
önemli 
bir yerde 
durmakta 
sigortaların 
finansal kaynak 
kısmını 
oluşturmaktadır. 
Hükümet her 
sene hazırladığı 
bütçeyi 
parlamentoya 
sunuyor.
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Fransız sağlık sistemini ele alırken ideal bir sağlık 
sisteminin tedavi edici değil önleyici sağlık hiz-
metleri geliştirmesi gerektiğinden bahsetmiştik. 
Maalesef ki İtalyan sağlık sistemi de tedavi edi-
ci sağlık sistemi olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Bunda şüphesiz ülke içerisinde ki ilaç sermayesi-
nin çıkarları söz konusudur. Öte yandan İtalyan 
sağlık sisteminde de özelleşme yer almaktadır. 
Sağlık sistemi tümden kamucu değildir. Bu da 
sermayenin sağlık politikalarında etkileyici ol-
masında bir faktördür.

Yukarıda ele aldığımız iki ülke bugün korona vi-
rüsüyle en çok başı belada olan ülkeler arasında 
yer almaktadır. Bu sonuç elbette bir tesadüf değil, 
bugüne kadar yürütülen politikaların sonucu-
dur. Önleyici sağlık hizmetleri sermaye için her 
zaman karın düşmesi demektir. Bunun sebepleri 
arasında birçok ekonomik ilişki yer almaktadır. 
Örneğin toplumcu sağlık sisteminin işlemesiyle 
herkes temiz, sağlıklı gıdaya ulaşacaktır, bunun 
sonucunda beslenmeye bağlı hastalıklar azala-
caktır, bu da ülkede yer alan ilaç sermayesinin 
karını düşürecektir. Üstelik toplumcu sağlık hiz-
metinin temelinde ülke sermayesinin halk sağlı-
ğı için kullanması yer almaktadır, bu durum da 
sermayenin alanının darlaşmasına yol açacaktır.

Toplumcu sağlık sistemini uygulan bir ülke olan 
Küba’da bugün hastalıklar oldukça düşük düzey-
de seyretmektedir. Üstelik ABD ve birçok ülke-
nin ambargosu altında olan bu küçük ada ülkesi 
sağlık sistemiyle dünyaya adeta umut saçmakta-
dır. Peki bu durum nasıl ve hangi temeller üze-
rinden başarılmaktadır?

Küba sağlık sistemini incelemeden önce değin-
memiz gereken en önemli nokta Küba’nın Sos-
yalist bir ülke olduğudur. Bu durum sağlık, eği-
tim, çalışma vb. politikaları belirleyen en önemli 

“Öte yandan 
Covid-19’un en 
şiddetli yaşandığı 
bir diğer ülke 
İtalya’da sağlık 
sistemi Fransız 
sağlık modeline 
göre daha 
toplumcu bir 
noktada yer 
alıyor. İtalyan 
sağlık sisteminin 
temelleri 
1861 yılında 
atılmış, 
günümüze kadar 
değişiklik 
ve eklemelerle 
devam 
ettirilmiştir.



15

etmendir. Küba’da devrim gerçekleştirildikten 
sonra sağlık sistemi hızlıca toplumsallaştırıldı. 
Devrim öncesinde sağlık, parası olana varken 
yoksul olana yoktu. Ancak 1960’tan itibaren 
sağlık sistemi değiştirildi. Sağlık Bakanlığı’nın 
isminin ‘’Halk Sağlığı Bakanlığı’’ olarak değişti-
rildi ayrıca Çalışma Bakanlığı kurularak sosyal 
sigorta programlarıyla birleştirildi, böylelikle 
sağlık sistemiyle finansal sistem entegre edilmiş 
oldu. Daha sonrasında özel sağlık kurumları ka-
mulaştırıldı. Şunu söylemek gerekir Küba sağlık 
sisteminin en önemli ayağı bölgeselleştirmedir, 
bu bölgeselleştirme sağlığın ülkenin her yerine 
ulaşmasına ve en küçük yerel birimlerle toplum-
sallaşmasını sağlar. Bu bölgeselleştirmeyi şöyle 
açabiliriz: İl düzeyi (her 1 milyon kişi için), bölge 
düzeyi (her 250 bin kişi için), alan düzeyi (her 25 
bin kişi için), sektör düzeyi (her 4 bin kişi için). 
Tüm sağlık kaynakları bu bölgeselleştirilmiş ya-
pıya göre tahsis edildi.2 Bu uygulama hala sür-
mektedir. Öte yandan bölgeselleştirme sürecini, 
devam eden iki süreç izlemiştir: Bunlar yerel po-
likliniklerin oluşturulması ve toplum sağlığı sis-
teminin geliştirilmesidir. Son süreç olarak “Aile 
Hekimliği Sistemi” Fidel Castro’nun önerisiyle 
hayata geçirilmiştir.

Aile hekimliği sisteminde her aileye doktor ve 
hemşire tahsis edilir ve bu çalışanlar ailelerin ya-
şadığı bölgede yaşayarak ailelere sürekli kontrol, 
önleyici hizmetlerde bulunur. İşte bu uygula-
mayla Küba önleyici sağlık sistemini de kurarak 
sağlık sisteminde iyi bir noktaya gelmiştir. Bugün 
Küba’da hastalık ve ölüm oranlarının düşüklüğü 
buna bağlıdır. 2010 yılında yapılan değişikle sis-
tem daha da güçlendirilmiş ve geliştirilmiştir.

2-http://bilimveaydinlanma.org/kubanin-saglikta-ned-
en-ve-nasil-basarli-oldu/

“Toplumcu 
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küçük ada ülkesi 
sağlık sistemiyle 
dünyaya 
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saçmaktadır. Peki 
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üzerinden 
başarılmaktadır?
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Burada karşımıza çıkan en önemli noktalardan 
birinin ilaç sektörünün kamuya ait olmasıdır. 
Devrim öncesinde Küba’da 40 bin kadar ürün 
bulunmaktaydı. Ancak devrimle beraber bu sayı 
eritilerek ihtiyaç kadar üretim esas alınmış ve 
hekimlerin ilaç yazarken bunu esas alması sağ-
lanmıştır. Yani şöyle bir durum ortaya çıkmak-
tadır: Önleyici sağlık hizmeti ne kadar çok güçlü 
olursa hastalıklar engellenecek ve ilaç tüketimi 
o kadar azalacaktır, bu durumda da ilaç üretimi 
aynı oranda azalarak asgari seviyeye düşecektir. 
Küba ilaç sektörü kamuya ait olduğundan bir 
kâra dayalı üretim olmayacak, kamu kaynakla-
rı hastalıkların önlenmesi ve tedaviye etkin bi-
çimde ayrılabilecektir. İşte tam da bundan dolayı 
Küba bugün Covid-19’la mücadele için dünya-
nın bir çok yerine doktor gönderebilmektedir.

TÜRKİYE’DE SAĞLIK

Türkiye sağlık sitemini incelediğimizde maale-
sef ki durum pek iç açıcı değildir. Özellikle son 
süreçte yapılan şehir hastaneleri ve sağlık çalı-
şanlarının haklarının gasbı, durumu daha da kö-
tüleştirmiştir. Şimdi Türkiye’de sağlık sistemini 
inceleyelim.

Türkiye’de sağlık sistemini incelerken geçmişten 
bugüne farklı uygulamalarla karşılaşmaktayız. 
Özellikle 1980 sonrası süreç birçok alanda oldu-
ğu gibi sağlık sisteminin de neo-liberal politika-
larla şekillenmeye başladığı bir süreç olarak kar-
şımıza çıkar. Ancak bu yazıda AKP dönemiyle 
hayata geçirilen Sağlıkta Dönüşüm Programı’nı 
(2003) ele alacağız.

Sağlıkta Dönüşüm Programı (SDP) 2003 yılın-
da devreye koyulan ve Recep Akdağ tarafından 
2011 yılında yayınlanan raporda açıkça belir-
tildiği üzere ‘maliyet artışı ve kamu ödeme gü-

“Aile hekimliği 
sisteminde her 
aileye doktor ve 
hemşire tahsis 
edilir ve bu 
çalışanlar 
ailelerin 
yaşadığı bölgede 
yaşayarak 
ailelere sürekli 
kontrol, 
önleyici 
hizmetlerde 
bulunur.
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cünün zayıflığı’ sebebiyle tasarlanan bir sağlık 
programıdır. Yani SDP’nin doğuşu bütünüyle 
kâr oranlarının düzenlenmesi ve özel şirketlere 
sağlık alanında rant verilmesi üzerine kurulu-
dur. Bu programın devreye sokulabilmesi an-
cak herkesin hakkı olan sağlığa erişimin, sadece 
gücü olanların erişebildiği bir alan haline getiril-
mesiyle mümkün olacaktır. Öte yandan program 
başlatıldıktan sonra sağlık alanında bütçe gün 
geçtikçe kesintiye uğramış ve kamu hastaneleri 
dahil bütün kurumlar mali açıdan zor duruma 
sokulmuştur.

2005 yılında Ali Babacan IMF’ye gönderdiği 
mektupta “2006 yılına ilişkin kamu maliyesi prog-
ramı aynı zamanda gelir ve harcama kompozisyo-
nunu iyileştirmeyi hedefleyen bir takım adımlar 
içermektedir. …Harcamalar açısından (GSMH’ye 
oran olarak) 2006 yılı bütçesi (1) sağlık hizmet-
lerinin maliyetlerinin kontrol altına alınması ve 
tahsilatların iyileştirilmesi vasıtasıyla sosyal gü-
venlik transferlerini düşürecek(tir)…’’ ifadeleri 
yer almış ve Ali Babacan bu cümlelerle sağlıkta 
kesintinin yapılacağını açıkça belirtmiştir.

Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın en önemli ayak-
ları SSK ve diğer kamu hastanelerinin Sağlık Ba-
kanlığı’na bağlanmasıdır. Program çerçevesin-
de hedeflenen en önemli adımlardan biri sağlık 
kurumlarının bir kampüs alanında toplanması 
olacaktır. Bunun somut adımını Şehir Hastane-
leri’nde görüyoruz.

Şehir Hastaneleri’ni programın en önemli par-
çalarından hatta en önemli parçası olarak nitele-
yebiliriz. Bunu biraz daha açmak gerekirse; Tür-
kiye’de ilk Şehir Hastanesi 2017 yılında Yozgat’ta 
açıldı. Yozgat’ta açılan Şehir Hastanesi’nde göze 
çarpan ilk şey hastane binalarının- Şehir Hasta-

“Türkiye 
sağlık sitemini 
incelediğimizde 
maalesef ki 
durum pek iç 
açıcı değildir. 
Özellikle son 
süreçte yapılan 
şehir hastaneleri 
ve sağlık 
çalışanlarının 
haklarının gasbı, 
durumu daha da 
kötüleştirmiştir.
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neleri’nde birçok bina bulunur ve bu binalar bir 
biriyle entegre şekilde işlemektedir- devasa bü-
yüklükte olmasıydı. Bu büyüklük diğer hastane-
lerde de aynı şekilde devam etti. Bunun sebebi 
Şehir Hastanesi modelinde hastane binalarının 
aynı zamanda AVM, otel, restaurant vb. yapılarla 
desteklenmesidir. Ama daha temel bir noktaya 
dikkat çekmek gerekirse, Şehir Hastaneleri mo-
deli İngiltere’de ortaya çıkan bir modeldir. Has-
tane kamu-özel işbirliği modeli ile yapılmaktır. 
Bunun anlamı şehir hastanesi aslında ortak bir 
işletme alanıdır. İngiltere’de bu sistem iflas etmiş 
ve terk edilmiştir. Çünkü devlet anlaştığı firmaya 
hasta garantisi vermektedir. Yani devlet vatanda-
şının hasta olacağını garanti etmekte ve şirkete 
bunun güvencesini vermektedir.

Türkiye’de Şehir Hastaneleri’nin götürücüsü Rö-
nesans Holding’tir. Holdingin global cirosu 2018 
yılı itibariyle 4.9 milyar dolar olarak ölçülmüştür.3 
Peki bu bütçede Türkiye’nin katkısı ne kadardır? 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamasına 
göre Şehir Hastanesi’ne ayrılacak olan bütçe 2020 
yılında 10.2 milyar TL olacaktır. Bu bütçenin 
Sağlık Bakanlığı’nın genel bütçesi içindeki oranı 
yüzde 18’dir. Açıklamanın devamında 10.2 milyar 
TL’nin 5 milyar lirası hastaneyi yapan ortaklara 
kira bedeli olarak verileceği belirtilmektedir.

Yukarıda Şehir Hastaneleri’nin yol açtığı finansal 
krizin etkileri bugün Covid-19 sürecinde daha 
net hissedilmektedir. Bugün güncel olan verilere 
göre İtalya’da 195 bin üzerinde vaka ve toplam 26 
binin üzerinde ölüm yaşandı. Türkiye’de ise 107 
binin üzerinde vaka ve toplam 2 binin üzerinde 
ölüm gerçekleşti. Evrim Ağacı’na4 göre Türki-
ye’de iyileşme oranı yüzde 23.74 olarak belirtildi 
(4).

3-https://ronesans.com/biz-kimiz/
4-https://evrimagaci.org/covid19#turkey-statistics
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Yukarıdaki tabloda ortaya çıkan veriler uzman-
lara göre oldukça can sıkıcı düzeyde ilerlemek-
te. Bu verilerin ortaya çıkmasında birçok neden 
var elbette, ama bize göre bu verilerin en büyük 
sebebi kar üzerine kurulu olan sağlık sistemle-
ri ve onun etrafında gelişen rant politikalarıdır. 
Salgın hastalığa karşı tedbir alınırken düşünülen 
şey salgının önlenmesi değil, bu kâr düzeninin 
sürdürülmesi olmaktadır. Trump’ın “ekonomi 
kötüyse ölümler koronadan daha fazla olabilir” 
ve İbrahim Kalın’ın “sokağa çıkma yasağının 
maliyeti büyük olur” sözleri ve sokağa çıkma 
yasağından emekçilerin muaf tutulması aslında 
durumun ekonomik ve sınıfsal olduğunun üst 
düzey itiraflarıdır. Öte yandan Şehir Hastaneleri 
kirasına verilecek olan 5 milyar lira ile birçok ko-
rucu-önleyici sağlık tedbirleri alınabilir ve top-
lum büyük bir felaketten korunabilir. Covid-19’a 
karşı en büyük koz olan test kitleri sermayedar-
lar tarafından paket paket alınırken halk hasta-
ne kapılarında uzun kuyruklarda test sırasının 
gelmesini bekliyor. Toplumun her kesiminde 
ortaya çıkan yoksulluk insanları hastalığa karşı 
savunmasız bırakırken iktidar ekonomik paket-
lerle sermayedarların borcunu sıfırlıyor. İşte tüm 
bunlar içinde olduğumuz düzenin vahşiliğini ve 
hırsını gözler önüne koyuyor.

O zaman bizim de toplum olarak yapmamız ge-
reken şey: Kapitalizm’in bireyciliğini reddedip 
dayanışma bilincini yükseltmemiz gerekiyor. 
Şunu unutmayalım ki kar hırsına karşı ancak ve 
ancak ‘’biz’’ olarak korunabiliriz.

“Türkiye’de 
Şehir 
Hastaneleri’nin 
götürücüsü 
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kadardır?
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Bir metafor olarak 
antikahraman korona
Pandemi bize ulusal bazda bir sağlık sistemi 
kurgulamanın anlamsızlığını gösterdi. Almanya gibi 
yıllarca hazırlık yapmanız da salgınla etkili mücadele 
etmeyi sağlamıyor. Etkili, küresel çapta hazırlık 
ve planlara ihtiyacımız var. Küresel, adil bir sağlık 
sistemine ihtiyacımız var.

CEGERĞUN POLAT
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Yaygın kullanımı “korona virüsü” olarak devam 
eden pandemi etkeni virüs için Dünya Sağlık 
Örgütü’nün (DSÖ) “SARS-CoV-2”, ortaya çıkan 
hastalığın da Covid-19 (2019 yılına atıfla) olarak 
isimlendirdiğini hatırlatmış olalım. Zira öncesi 
yine bu virüs ailesinin görece sınırlı salgınlarını 
biliyoruz. Gelecek için korona virüsü ailesinin 
yeni salgınlara neden olacağını da öngörüyoruz. 
Komplo teorilerinin ve geleceğe dair “distopik” 
değerlendirmelerin nereye oturduğuna bakmaya 
çalışırken hayatımızda zaten var olan ancak ken-
dini bu kadar etkili kılmamış bir proteinden bah-
settiğimizi unutmayalım.

Hem edebiyatta hem de gerçek hayatta uzun za-
mandır varlığını sürdürmekte olan “antikahra-
man” terimi alışılageldik kahramanların tam zıd-
dı baş karakterleri tanımlamada kullanılmaktadır. 
Kısaca olumsuz nitelikleri olan baş kahraman 
şeklinde de ifade edilebilir. Antikahraman gad-
darlık, acımasızlık, alaycılık, bencillik, bağnazlık, 
kötümserlik ve toplum değerlerini küçümseme 
gibi özellikleri barındırır. Bu deyim postmoder-
nizmden köken almış ve 20’nci yüzyıl sonlarına 
kadar da kullanılmamıştır. Daha eskilere bakıl-
dığında belki de en ünlüsü Dostoyevski’nin Ras-
kolnikov karakteridir. Edebiyat ya da sinema anti 
kahraman karakteri ile izleyici, kahraman karak-
terinde olduğu gibi kendini tam olarak ayıramaz. 
Anti kahramanın ortaya çıktığı vasat sorgulanır. 
Peki bu terminoloji ne işimize yarar? Bir metafor 
olarak anti kahraman korona virüsü için kapita-
lizmin form değiştiren yüzü neoliberal dünya, sal-
gının temel vasatıdır. İklim krizi, gıda krizi gibi 
içinde bulunduğumuz sorunların süre ve kapsam 
alanı olarak daha sınırlısı, daha büyük felaketlerin 
habercisidir. Sermayenin sınırsız piyasalaştırma 
hırsının tezahürüdür. Küreselleşmenin ekonomik 
ve demografik olarak aşırı nüfus hareketleri ile 
yüksek düzeyde bağlantılı dünyanın yan etkisidir.
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Noam Chomsky “Korona virüsünün iyi yanı, bel-
ki de insanları nasıl bir dünya istediğimiz konu-
sunda düşünmeye itmesi olacak” derken korona 
virüsüne anti kahraman rolü vermiş, neolibera-
lizmi asıl salgın olarak nitelemiştir. İyilik olarak 
olmasa da “vesile olma” hali diye nitelenecek ko-
şullar ilk pandemi şokunun hızla atlatılmasına 
bağlı görünmektedir. Pandemi kaynağı olarak 
Çin’in Wuhan kentinde bir pazarda ortaya çıktığı 
varsayımı ile konu doğal afet gibi gösterilmiştir. 
Yaşadığımız çevre, sıkışık kentler, iklim değişik-
likleri ve yarattığı çevresel değişiklikler gözardı 
edilmiştir. David Harvey “Kesin olmak gerekirse 
virüsler sürekli değişiyor ancak bir mutasyonun 
hayatı tehdit edici hale geldiği koşullar insan fa-
aliyetlerine bağlıdır.”diyor ve konuyu virüsten 
başka bir yere getirmeye çalışıyor. Harvey konu-
yu “antropomorfik ve metaforik olması istenirse 
Covid-19’un, şiddetli ve dizginsiz bir neoliberal 
talanın elinde kırk yılı aşkın bir süredir berbat ve 
istismarcı bir muameleye maruz kalan doğanın 
intikamı olduğu” şeklinde bağlamaktadır. Tüm 
bu iç içe girmiş krizler ve küresel kapitalist sis-
tem ilişkisi sistem yürütücüleri açısında tartışıl-
ması bile gereksiz bir mevzu olarak görmezden 
gelinebilir ancak bizler için daha büyük felaket-
lerin habercisi olarak değerlendirilip acilen bir 
şey yapmanın gerekçesi de olabilir.

Konu bu kadar sağlık odaklı olunca neoliberal 
politikalarla inşa edilen küresel kapitalist sistem-
de nasıl bir sağlık sistemi oluşturulduğunu ve ge-
lecekte neler yapılabileceğini konuşalım. Korona 
virüsü salgını, pandemi (DSÖ tarafından dünya-
nın her yerinde görülmesi ile beraber ilan edildi.) 
halini almamışken yani sadece Çin Cumhuriye-
ti’nin sorunuyken kaçımızın dikkatini çekmişti 
bilmiyorum. Aslında çoğumuz için Çin’in üste-
sinden geleceği, hızla ilaç bulacağı, konuya az 
biraz vakıf olanların da “1 aya kalmaz aşısını 

“Kısaca 
olumsuz 
nitelikleri olan 
baş kahraman 
şeklinde de 
ifade edilebilir. 
Antikahraman 
gaddarlık, 
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alaycılık, 
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bağnazlık, 
kötümserlik 
ve toplum 
değerlerini 
küçümseme 
gibi özellikleri 
barındırır.
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bulurlar” diye geçiştirdiği bir haber olarak kal-
mıştı. DSÖ’nün süreci yanlış yönetmesinin kat-
kısı ile ülkelerin alarma geçme reflekslerinin de 
ne kadar yavaş olduğunu görüldü. Asya ülkeleri 
ve daha önce salgın senaryolarını çalışmış ülke-
leri dışında tutarsak, bu salgının pandemi halini 
almasının altındaki “görmezden gelme” davranı-
şı çeşitli saiklerle ortaya çıktı. Ekonomik gerilim 
yaratmama ve masraflardan kaçınma bunların 
başında geliyordu. Gelinen aşamada salgın ön-
lemlerini azaltmaya çalışmaktaki gerekçelendir-
meler ise bunu bize net olarak gösterdi.

DSÖ, salgınla beraber yapılan-yapılmayan, de-
ğişen-değişmeyen şeylerin toplamının hayatla-
rımıza etkisini kavramsallaştırdı; “yeni normal”. 
Uzun süredir korona salgını ile beraber hayatla-
rımıza ne olacağı tartışılmaya başlanmıştı. Ne-
dendir bilinmez ancak tüm başarısızlığına rağ-
men DSÖ’nün dillendirmesi önemli bir referans 
olarak kayda geçti. Hayatımız eskisi gibi olma-
yacak bu netleşmiş oldu. Peki nasıl bir dünya? 
Bu soruya kendi mecrasından olumlu yorumlar 
katarak pek çok kesim, ideoloji sahiplendi. Baş-
rolde virüsün olduğu, korku türünde bu senar-
yoların birçoğunda “edilgen” pozisyonu ile biz 
insanlar duruyordu. Otoriter popülist liderlerin, 
daha baskıcı rejimlerin, sınırlı da olsa görece de-
mokratik liberal yönetimlerin ağırlıkta olduğu 
dünyamızda acaba bize ikinci bir şans yok muy-
du? Sosyal bilimcilerin dehşetle izlenen bu tar-
tışmalarına sosyalist cenahtan “tarihe müdahale 
edilebilecek” daha “etkin” pozisyon alabileceği-
mizi söyleyen farklı sesler de yükseldi. Biz çapa-
yı buraya atarak ilerlersek yanıbaşımızda devasa 
sağlık sistemini tartışmaya açabilir geleceğe dair 
bir projeksiyon yapabiliriz.

“DSÖ, salgınla 
beraber yapılan-
yapılmayan, 
değişen-
değişmeyen 
şeylerin 
toplamının 
hayatlarımıza 
etkisini 
kavramsallaştırdı; 
“yeni normal”.
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1970’lerin sonunda kapitalizmin yapısal krizi ile 
beraber sosyal devlet olgusu masraflı olmuş ve 
hizmet sektörünün (sağlık, eğitim başta olmak 
üzere) piyasalaşması gündemleşmiştir. Reagan’ın 
“Söz konusu sorun devlet, o zaman devletten 
kurtulalım” retoriği ile ABD ve İngiltere’nin ba-
şını çektiği bir sürece girilmiştir. Neoliberal po-
litikalar olarak şekillenen bu süreç kapitalizme 
başka bir veçhe katmış, insan ve hakları bağla-
mında koşulları daha da zorlaştırmıştır. Komü-
nist bloka karşı ortaya çıkan refah devletinin ipi 
çekilmiştir. Sağlık hizmetleri Dünya Bankası ve 
Uluslararası Para Fonu (IMF) eliyle desteklenen 
projeler ve yardımlarla dönüşüme uğratılmıştır. 
Sağlığın temel bir yaşam hakkı olmaktan çıka-
rıldığı bu süreç sonunda “sağlığın finansmanı” 
temel hedef alınmış özelleştirme politikaları 
ile bu yük hizmet alıcının sırtına bindirilmiş-
tir. Piyasalaşması sağlık hizmetini “tüketilebilir 
bir ürün” halinde algılanmasını sağlamıştır. Bu 
eşiğin geçilmesi ile beraber; kapitalizmin genel 
kurallarının uygulandığı, arz-talep dengesinin 
piyasa koşullarında şekillendiği, tıbbi uygulama-
lardaki yeniliklerin hızı ve kapsamının buradan 
ilham aldığı, aşırı medikalizasyonla daha fazla 
kârın hedeflendiği, kendi kurallarını oluşturan 
bir sektöre dönüşmüştür. Toplum sağlığı uygula-
malarının (hastalığa ilişkin koruyucu önlemler, 
gebe takibi, çocuk takibi, aşılama, çevre sağlığı, 
konut sağlığı vb) geri planda kaldığı, piyasa ko-
şullarında kişisel imkan ve tercihlerle şekillen-
diği bir sonuca ulaşılmıştır. Tüm bu modelleme 
sosyalist (tartışmaya açık) ülkeler dışında dün-
yanın genelinde ana hatlarıyla uygulanmıştır.

Ülkemiz de bunun dışında kalmamış, 2003’ten 
itibaren uygulamaya sokulan “sağlıkta dönüşüm 
programı” (SDP) ile önemli bir model haline gel-
miştir. Aile hekimliği sistemi ile aile sağlığı mer-
kezleri açılmış (ASM), ikamet edilen yerde, belir-
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li bir alanda ve o bölge nüfusunun toplum sağlığı 
uygulamalarını içerecek şekilde sorumluluğunu 
alan birinci basamak sağlık hizmetinin mekanla-
rı olan sağlık ocakları kapatılmıştır. ASM’ler kü-
çük birer işletme olarak kurgulanmıştır. İşletme-
nin patronu olan hekim, çoğu yerde dükkandan 
bozma mekanlarda kira ödeyen, personel çalıştı-
ran, piyasa koşullarının gereklerine göre hareket 
eden pozisyona indirgenmiştir. Birinci basamak 
sağlık hizmeti; hedef konulan nüfus, nüfus ba-
şına ödenen para, şehrin farklı yerlerinde otu-
ran hastalarıyla birçok uygulamanın telefonla 
yapıldığı bir sisteme dönüştürülmüştür. Sigorta 
fonları birleştirilmiş özel hastanelerden hizmet 
almanın önü açılmıştır. Başlarda sigorta fon-
larından yapılan yüksek ödemelerle özel sağlık 
hizmetlerinde sermaye oluşumu desteklenmiş, 
fiziksel koşulları yetersiz apartmandan bozma 
hastanelerin açılmasına izin verilmiştir. Tüm bu 
özendirme ve bol paraların döndüğü alan artık 
ticari olarak “sağlık sektörü” adını almıştır. Bu 
aşamadan sonra başka bir aşamaya geçilmiştir. 
özel sağlık sektörüne fonlardan yapılan ödemeler 
kısılmış, özel hastanelerde katkı-katılım payları 
tedavi giderlerinin ana kalemi haline getirilmiş-
tir. Kamu hastanelerinde ise performans sistemi 
ile daha fazla hasta, daha fazla işlem denklemi-
ne hekimler ve sağlık çalışanları sürüklenmiştir. 
Bu kısım önemli. Zira pandemi ile mücadelede 
“avantajlarımız” diye anlatılan şey talihsiz biçim-
de “fazla hasta görmek”, “uzun çalışma sürelerin-
de yoğun iş yükü ile antrenmanlı olmak” olarak 
sıralanmıştır. Üniversite hastaneleri önemli mali 
sıkıntılara sokularak “işletmecilik” açısından sı-
nıfta kalmanın bedelini tıp fakültesi olma özelli-
ğini yitirerek ödemiştir. İşte bu tarihsel hazırlık-
la pandemi sürecine girmiş durumdayız.

“Üniversite 
hastaneleri 
önemli mali 
sıkıntılara 
sokularak 
“işletmecilik” 
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yitirerek 
ödemiştir. İşte bu 
tarihsel hazırlıkla 
pandemi 
sürecine girmiş 
durumdayız.
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Sağlık alanında pandemi ile mücadelede yapıl-
ması gerekenleri sağlık çalışanlarının belirli etik 
ilkelerle büyük oranda yaptığını düşünebiliriz. 
Fakat bir taraftan da nasıl bir sağlık sistemi üzeri-
ne düşünmenin gerekliliği bir sorumluluk olarak 
üzerimizde. Pandemi bize ulusal bazda bir sağlık 
sistemi kurgulamanın anlamsızlığını gösterdi. 
Almanya gibi yıllarca hazırlık yapmanız da sal-
gınla etkili mücadele etmeyi sağlamıyor. Etkili, 
küresel çapta hazırlık ve planlara ihtiyacımız var. 
Küresel, adil bir sağlık sistemine ihtiyacımız var.

Otoriter rejimlerin gizlilik ve yalan kültürü bu-
gün yaşadığımız dünyanın esas sonunu getire-
cek gibi görünüyor. Dünyanın artık aynı devam 
etmeyeceğini, mevcut düzenin dengeleyici ku-
rumları (DSÖ’nün “yeni normal” söylemi) dahi 
söylemek durumunda kaldı. Ancak ”dünya ne-
reye gidecek” virajına girmiş durumdayız. Yeni 
normal dediğimiz durum toplumdan yana daha 
adil, doğayla uyumlu, yok etmeyen bir yaşamın 
ilk adımları mı olacak yoksa daha otoriter, bas-
kıcı, dengeyi kendi lehine çevirmek isteyen li-
derlerin fantezi dünyalarına mı evrilecek? Tarih 
mücadele etmeden, verili koşulları insanlık adı-
na kazanıma çevirmeden değişmiyor. Bir kahra-
mana ihtiyacımız yok…

“Otoriter 
rejimlerin 
gizlilik ve yalan 
kültürü bugün 
yaşadığımız 
dünyanın esas 
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Dünyanın artık 
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etmeyeceğini, 
mevcut düzenin 
dengeleyici 
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(DSÖ’nün “yeni 
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dahi 
söylemek 
durumunda kaldı.
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Sağlık sistemi tartışmaları 
(1): Recep Akdağ’dan 
eleştirilere yanıt
“Sağlıkta Dönüşüm Projesi”nin bir anlamda sahibi ve 
uygulayıcısı olan eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 
eleştirilere yanıt verdi. Akdağ’ın cevap hakkına, 
noktasına virgülüne dokunmadan yer veriyorum. Bu 
vesileyle köşemi bir süre Türkiye’deki sağlık sistemini 
tartışmaya ayıracağımı da konunun muhataplarına 
duyurmak isterim.

ÖZLEM AKARSU ÇELIK
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Korona virüsü salgını tüm dünyada sistem 
tartışmalarının fitilini ateşledi. Tartışmaların 
odağında ise neoliberal ekonomi politikaları 
ve onun uygulamalarından biri, kamucu sağlık 
anlayışının terki var.

Türkiye’de salgınla mücadele sürecinde, AK 
Parti iktidarının ilk hükümetinde gerçekleşti-
rilen “Sağlıkta Dönüşüm Programı”na yönelik 
eleştiriler öne çıkarken siyasi iktidar, Türki-
ye’nin birçok ülkeye göre salgınla mücadelede 
başarılı olduğunu söylüyor.

Türkiye sağlık sisteminin artılarını-eksilerini 
ortaya koymak, herkes için nitelikli ve ücretsiz 
sağlık hakkını savunmak biz gazetecilerin gö-
revi. Bu tartışmayı tüm unsurlarıyla gündeme 
taşımak da bizim sorumluluğumuz.

Bu sebeple DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Ba-
bacan’ı 13 Nisan 2020 Pazartesi günü KRT’de 
konuk ettiğim programda Babacan’a, kendisi-
nin de bakanlıklar yaptığı AK Parti hükümet-
lerinin özelleştirme politikalarına, “Sağlıkta 
Dönüşüm Programı”na ve sağlığın özelleştiril-
mesine dair sorular yönelttim. Babacan o soru-
lara özetle şu yanıtı verdi, “Özel sağlık sistemi 
bir opsiyondur. Esas, devletin sağlık hizmeti-
nin tüm vatandaşlara fırsat eşitliğiyle ulaşaca-
ğı ve yüksek kaliteli sağlık hizmeti alacağı bir 
sistemdir, Türkiye için doğrusu budur. Sağlıkta 
Dönüşüm bugün eleştirildiği kadar kötü değil-
di. Son 4-5 yıldır bozuldu. Türkiye başarılı oldu 
zamanında ama ne zaman ki iş merkezileşmeye 
başladı, ne zaman ki bu bir kadro hareketi değil 
daha farklı bir hareket haline geldi, bilim akıl 
ve istişare bir kenara konuldu, her alanda oldu-
ğu gibi sağlıkta da sorunlarımız büyüdü”.

“Türkiye 
sağlık sisteminin 
artılarını-
eksilerini 
ortaya koymak, 
herkes için 
nitelikli ve 
ücretsiz 
sağlık hakkını 
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gazetecilerin 
görevi. Bu 
tartışmayı tüm 
unsurlarıyla 
gündeme 
taşımak da bizim 
sorumluluğumuz.
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Programın ardından “Sağlıkta Dönüşüm Pro-
jesi”nin bir anlamda sahibi ve uygulayıcısı olan 
eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ aradı. Eleştiri-
lere yanıt vermek istediğini söyledi. Akdağ’ın ce-
vap hakkına, noktasına virgülüne dokunmadan 
yer veriyorum. Bu vesileyle köşemi bir süre Tür-
kiye’deki sağlık sistemini tartışmaya ayıracağımı 
da konunun muhataplarına duyurmak isterim.

8 YIL ÖNCEKİ ‘SAĞLIĞIN ÖZELLEŞTİRİL-
MESİ’ SORUSU VE YANITI

AK Parti Erzurum Milletvekili ve eski Sağlık Ba-
kanı Recep Akdağ ile 18 Ocak 2012 tarihinde 
Akşam gazetesi için yaptığım söyleşiye bir göz 
attım. Girişi şu cümleyle başlıyor, “Sağlık Bakanı 
Recep Akdağ sağlıkta dönüşüm sistemine yöne-
lik eleştirileri yanıtlamaya devam ediyor”… Ba-
kan Akdağ 8 yıl önce “Sağlık tamamen özelleşe-
cek mi?” soruma ise şu yanıtı vermiş:

Türkiye 10 yıl önce, feci halde piyasalaşmış, kötü 
bir durumdaydı. Şimdi ise vatandaşlar devletin 
şefkatli kolları arasındalar. Biz tamamen sosyal 
devlet anlayışıyla hizmet veriyoruz. Özel sektörü 
kullanıyoruz.

Eski Sağlık Bakanı Akdağ 8 yıl sonra yaptığımız 
telefon görüşmesinde ise şunları söyledi:

‘BİZ GELDİĞİMİZDE TÜRKİYE’DEKİ SAĞ-
LIK SİSTEMİ KAMUCU MUYDU?’

“Sağlıkta Dönüşüm Projesi”nin Dünya Banka-
sı’nın desteklediği bir proje olduğu ve kamucu 
sağlık anlayışının terk edildiği iddiaları gerçek-
ten tamamen hayal mahsulü. Bu dönüşümün 
partim adına, Cumhurbaşkanımız ve milletimiz 
adına birinci derece yürütücüsü bendim. Kamu-
cu sağlık hizmeti kurulmadı diyenler insafsızlık 
yapmış olur ve ben buna şiddetle karşı çıkarım.
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kullanıyoruz.
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Biz geldiğimizde Türkiye’deki sağlık sistemi ka-
mucu muydu? Vatandaşın yüzde 60-65’inin bir 
kamu sağlık sigortası vardı, geri kalanının si-
gortası yoktu. “Yeşil kartlı” denilen vatandaşlar 
da bir sağlık sisteminden yarım yamalak hiz-
met alırdı. Bizim yaptığımız sağlık dönüşümü 
ile vatandaşımızın yüzde 99’u bir kamu sağlık 
sigortasına kavuştu. Bu o kadar önemlidir ki! 
İnsanların hizmete kavuşmaları da hakkani-
yetli hale geldi. Eskiden işçiye başka, memura 
başka, yeşil kartlıya başkaydı. Bu ülkenin tüm 
vatandaşları hür ve eşit olarak sağlık hizmetle-
rinden faydalanmaya başladı. Dünyada bu şe-
kilde kamu sağlık hizmeti oluşturmuş çok az 
ülke bulunur.

İşin hizmet tarafına gelince… Kırsala taşıma 
hizmeti verilmezdi, hamile olduğunuzda size 
ambulans gönderilmezdi. Türkiye’de ambulans 
sayısı 100 civarındaydı. Bugün on katı ambu-
lans var. Ücretsiz olarak taşınan insan sayımız 
(ambulanslarla) da neredeyse on katına çıktı. 
2008’lerde kurduğumuz hava ambulansı taşı-
ma sistemiyle de ihtiyaç halinde vatandaşları-
mızı yurt dışından getiriyoruz.

‘CHP’Lİ BİR MİLLETVEKİLİ, SİZİN BU 
YAPTIĞINIZ KOMÜNİST ÜLKELERDE 
OLUR, DEMİŞTİ’

AK Parti hükümetleri öncesinde ister emek-
li ister esnaf olun, muayenehaneye gitmeden 
hizmet alınamıyordu. Adına bıçak parası deni-
len bir para alınıyordu hastalardan. Allah razı 
olsun, Cumhurbaşkanımız bu işe çok kararlı 
biçimde destek verdi ve bunu kestik. Vatandaş 
cebinden çok ağır harcamalar yapıyordu, peri-
şan oluyor, yoksullaşıyordu. Bütün bunlar AK 
Parti’nin Sağlıkta Dönüşüm Programı ile orta-
dan kaldı.
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2008 yılında özellikle özel hastaneciliğin kısmen 
yaygın olduğu metropollerde yeni özel hastane-
ler yapılmasının önüne engeller getirdik. Bu has-
tanelerin doktor istihdamına ilişkin karar aldık. 
Doktorların kamudan hızla özel sektöre geçişleri 
durumunda kamuda sağlık hizmetlerinin aksa-
yacağını biliyorduk. Bunu yaptığımız için Meclis 
Plan Bütçe Komisyonu’nda bir CHP’li milletve-
kili arkadaşımız, “Sayın Bakanım, sizin bu yaptı-
ğınız komünist ülkelerde olur” dedi. Ben de gü-
lerek “Arkadaşlarınızın bazıları bizim neoliberal 
politikalar uyguladığımızı söylüyor, siz komünist 
diyorsunuz, bir karar verin” dedim.

‘ÖZEL SEKTÖRDEN HİZMET SATIN ALDIK 
AMA PATRON, DEVLET OLMAK KAYDIY-
LA’

Biz özel sektörden hizmet satın aldık ama pat-
ron devlet olmak kaydıyla. Kamu hastanelerinde 
toplam 18 tane MR vardı. Şimdi 400 tane var ve 
bugün inanın daha ucuz. Ben Harvard’da dersler 
verdim. dünyanın her yerinde konuşmalar yap-
tım, birçok yerde danışmanlık hizmeti verdim. 
MR’ı, tomografiyi ne kadar ucuza mal ettiğimizi 
anlattığımızda bana inanamıyorlardı. Bir Ameri-
kan ilaç firmasının CEO’su bana dedi ki, “Sayın 
Bakan, siz sadece bizim firmamıza yıllık 2 mil-
yon dolara mal oldunuz. Bizim yıllık ciromuz bu 
kadar azaldı”. Biz nasıl neoliberal politika üret-
miş olabiliriz ki!

‘BİRİNCİ BASAMAĞI ELEŞTİRENLER BANA 
GELSİN’

Sayın Akdağ, halk sağlığı uzmanları, birinci ba-
samak sağlık hizmetlerini eleştiriyor ve bunlar 
iyi olsaydı bugün salgınla daha iyi başa çıkılabi-
lirdi diyorlar?

“Sayın Akdağ, 
halk sağlığı 
uzmanları, birinci 
basamak sağlık 
hizmetlerini 
eleştiriyor ve 
bunlar 
iyi olsaydı bugün 
salgınla daha iyi 
başa çıkılabilirdi 
diyorlar?
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O halk sağlığı uzmanları kimse gelsin, onlarla 
konuşalım. Onlara AK Parti’den önce Türkiye’de 
sağlık hizmetleri nasıldı diye sormak lazım! Bi-
rinci basamak sağlık hizmetlerini örnek bir nok-
taya taşıdık. Herkesin tamamen ücretsiz hizmet 
aldığı bir aile hekimi oldu. Bizim dönemimiz-
de anne, bebek ölümleri hızla azaldı. Bu düşüş, 
özellikle birinci basamağın önemli göstergeleri-
dir. Bütün dünya bu başarıyı örnek gösteriyor.

‘KAMU HASTANELERİNİ TEMİZLEDİK AMA 
ÜNİVERSİTELERE GÜCÜMÜZ YETMEDİ’

Sizden önce çok iyiydi demiyor kimse ama sağlık 
sistemine dair eleştiriler var. Örneğin, AK Par-
ti iktidarı yıllardır, Türkiye’nin köklü üniversite 
hastaneleriyle husumet içindeymiş gibi bir algı 
yarattı. Bu hastaneler ekonomik açıdan zor du-
rumdalar ama gördük ki, salgınla mücadelede 
ilk organize olanlar da buralardı.

Üniversite hastanelerinin yapısal sorunları var. 
Kamuda hâlâ doktorların bir kısmının muaye-
nehanesi olan, bir kısmının vatandaştan özel 
ameliyat parası aldığı yegâne hastaneler üniver-
site hastaneleridir. Bugün devlet hastanelerinde 
vatandaştan bir kuruş para tahsil edilmez. “Hadi 
muayenehaneye gel!” denen bir yapı, Sağlık Ba-
kanlığı’na ait kamu hastanelerinin hiçbirinde 
yoktur. Bunu temizledik ama üniversitelere gü-
cümüz yetmedi. Bunun bir kısmı Anayasa Mah-
kemesi’nin kararlarıyla oldu, bir kısmı muhalefet 
partilerinin itirazlarıyla.

Bugün de Hükümetimizin ısrarla üniversite has-
tanelerini korumak için gayret ettiğinin ben şa-
hidiyim. Üniversite hastaneleri bizim olmazsa 
olmazımızdır. Ancak derhal hocaların muaye-
nehaneleri ortadan kaldırılmalıdır. Vatandaşla 
hocalar arasında para ilişkisini kesinlikle kabul 
edemem.

“O halk sağlığı 
uzmanları kimse 
gelsin, onlarla 
konuşalım. Onlara 
AK Parti’den 
önce Türkiye’de 
sağlık hizmetleri 
nasıldı diye 
sormak lazım!
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SALGINLA MÜCADELEDE TÜRKİYE AV-
RUPA ÜLKELERİNDEN İYİ DURUMDA’

Salgınla mücadelede Sağlık Bakanlığı’nın perfor-
mansını nasıl buluyorsunuz?

Türkiye bu işi, dünya ile, özellikle nüfusu bize 
yakın olan Avrupa ülkeleriyle kıyasladığımızda 
daha iyi götürüyor, bunu da ortadaki rakamlar-
dan görüyoruz. İngiltere, Fransa’yı bir düşünün! 
Avrupa ülkeleri içinde Almanya ile biz ayrıştık 
olumlu anlamda. Bu ülkelerin kişi başına düşen 
milli gelirleri Türkiye’nin 3-4 misli. Ancak birin-
ci basamak sağlık hizmetlerinde bizden çok geri-
ler. Bu yüzden COVID pozitif çıkan bir hastanın 
etrafının araştırılıp diğerlerinin izole edilmesin-
de de bizden çok gerideler. Bazı halk sağlıkçıla-
rın iddiasının aksine, aile hekimleri pandemide 
önemli hizmetler veriyor. Koskoca bir sağlık or-
dusu, toplum sağlığı hizmeti yürütüyor.

‘ŞEHİR HASTANELERİNE ZAMANINDA 
KARŞI ÇIKANLAR, BUGÜN SUSUYOR’

Biz zamanında mükemmel eğitimler yaptık, pan-
demi konusunda temeli çok sağlam kurduk. Bu-
gün Türkiye’nin Avrupa ülkelerinden ayrışma-
sında en önemli sebeplerden biri, toplum sağlığı 
hizmetlerimizin çok güçlü olmasıdır. İkincisi, 
bizim hastane alt yapımız çok çok iyi.

Biz şehir hastanelerini yaparken bunlara karşı 
çıkanlar, şimdi yaptığımız işin ne kadar doğru 
olduğunu görüp susuyor. Ankara Şehir Hasta-
nesi’ndeki uzman arkadaşlar beni arayıp, “Sayın 
Bakanım, Allah sizden razı olsun, ne kadar ileri 
görüşlü bir iş yapmışsınız. O kadar geniş mekân-
larımız var ki, bu mekânlar olmasa bu salgını na-
sıl karşılayacaktık!” diyor.

“Türkiye bu 
işi, dünya ile, 
özellikle nüfusu 
bize 
yakın olan 
Avrupa 
ülkeleriyle 
kıyasladığımızda 
daha iyi 
götürüyor, bunu 
da ortadaki 
rakamlardan 
görüyoruz.
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‘SALGINI, NUMUNE HASTANESİNDE KAR-
ŞILAŞSAYDIK ÖLÜMLER BİRKAÇ MİSLİ 
OLURDU’

Bir asırlık, bin yataklı Ankara Numune Hasta-
nesi’ni Şehir Hastanesine taşımamış olsaydık, 6 
kişinin bir koğuşta yattığı ve katlarda ortak tuva-
letin olduğu bu hastanede Korona virüsünü nasıl 
karşılayacaktık? O zaman ölümler birkaç misline 
çıkardı.

Yoğun bakım yataklarımız 2 bin 200 yataktan 30 
bine çıkmamış olsaydı biz bu salgını nasıl karşı-
layacaktık? Yoğun bakım yatağı hazırlamak öyle 
kolay iş değildir. Başına konulan solunum ciha-
zından, özel yetişmiş personeline kadar…

‘KUŞ GRİBİ PANDEMİSİNDE BUGÜNLERİ 
GÖRÜP HAZIRLANMIŞTIK’

Biz bu hazırlıkları kuş gribi pandemisinden son-
ra başlattık çünkü dünyanın bunu göreceğini 
biliyorduk. Cumhurbaşkanımızın da takdiri ve 
desteğiyle Türkiye’nin sağlık sistemini buralara 
getirdik. Türkiye Korona virüs salgınına karşı 
birçok Avrupa ülkesinin yapamadığını yapıyor. 
Bakanlığımız ve Hükümetimiz de elinden geleni 
yapmaktadır.

Türkiye’de TÜİK tarafından yaşam memnuniyet 
anketleri yapılıyor kamu hizmetlerine dair. 2003 
yılında yüzde 39 olan memnuniyet 2013’te ben 
sağlık bakanlığını bıraktığımda yüzde 75’lere 
çıkmıştı. Biz bunları anlatıyoruz ama vatandaşın 
takdiri ve verdiği not önemlidir.

“Bir asırlık, 
bin yataklı 
Ankara Numune 
Hastanesi’ni 
Şehir 
Hastanesine 
taşımamış 
olsaydık, 6 
kişinin bir 
koğuşta yattığı 
ve katlarda ortak 
tuvaletin olduğu 
bu hastanede 
Korona virüsünü 
nasıl 
karşılayacaktık? 
O zaman ölümler 
birkaç misline 
çıkardı.
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Sağlık sistemi tartışmaları 
(2): Temaslılara hâlâ test 
yapılmıyor
Türk Tabipleri Birliği COVID-19 İzleme Kurulu Üyesi Prof. 
Dr. Kayıhan Pala, “Bizim gözlemlerimize göre, Türkiye’de 
COVID-19 pandemisinin hem olgular hem de ölümler 
üzerinden değerlendirilmesinde sorunlar var. Açıklanan 
ölüm sayıları epidemiyolojik dağılımlara uyum 
göstermiyor; doğrulanmış olgu sayıları artış gösterirken, 
ölüm sayıları buna paralel bir artış göstermiyor. 
Ayrıca temaslılara tarama testi yapılmamış olması da 
filyasyonun tam olarak yapılamadığının bir göstergesi” 
dedi.

ÖZLEM AKARSU ÇELIK
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“Sağlık Sistemi Tartışmaları! yazı dizimize Bur-
sa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı 
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Tabipleri 
Birliği (TTB) COVID-19 İzleme Kurulu Üyesi 
Prof. Dr. Kayıhan Pala ile devam ediyoruz.

TTB’nin Şehir Hastaneleri İzleme Grubu’nun ça-
lışması olan “Türkiye’de Sağlıkta Kamu-Özel Or-
taklığı: Şehir Hastaneleri” kitabını derleyen Prof. 
Dr. Pala aynı zamanda “Birinci Basamakta Kamu 
Sağlık Yönetimi El Kitabı”nın da editörü…

Prof. Dr. Kayıhan Pala, yazı dizimizin 18 Nisan 
Cumartesi günü yayınlanan ilk bölümünde yer 
alan eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın açıklama-
larına detaylı yanıtlar verdi. AK Parti iktidarında 
gerçekleştirilen “Sağlıkta Dönüşüm Programı”-
nı, sağlık sisteminin bugününü ve COVID-19 
salgınıyla mücadeleyi konuştuğumuz Prof. Dr. 
Kayıhan Pala, “Sağlık Bakanlığı doğrulanmış ol-
guların ve ölümlerin özelliklerini ve dağılımları-
nı açıklamaktan kaçınıyor. Klinik ve epidemiyo-
lojik olarak tanı konulanlar ile olası ve kuşkulu 
olgular ve ölümler için hiçbir veri açıklayamıyor. 
Türkiye sağlık sistemi pandeminin durumunu 
ve alınan önlemlerin etkinliğini değerlendirmek 
için kullanılan ölçütleri bile henüz hesaplayıp 
açıklayabilmiş değil” dedi. Pala, “Bilim Kurulu, 
kararlarına uyulmadığı halde referans gösterili-
yorsa üyeleri istifa etmelidir” diye konuştu. Sözü 
uzatmadan işin uzmanına bırakalım…

COVID 19 salgını, tüm dünyada kamucu sağ-
lık anlayışının önemini bir kez daha ortaya 
koydu. Türkiye bu salgınla nasıl yüzleşti? Siya-
si iktidar, birçok ülkeyle kıyaslandığında Tür-
kiye’nin sağlık sisteminin salgınla mücadelede 
başarılı olduğunu savunuyor. Gerçek böyle 
mi?

“Prof. Dr. 
Kayıhan Pala, 
yazı dizimizin 18 
Nisan 
Cumartesi günü 
yayınlanan ilk 
bölümünde yer 
alan eski 
Sağlık Bakanı 
Recep Akdağ’ın 
açıklamalarına 
detaylı yanıtlar 
verdi.
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COVID-19 pandemisi bir yandan güçlü bir sos-
yal devlete duyulan gereksinimi çok açık biçim-
de ortaya koyarken diğer yandan da kamucu bir 
sağlık sisteminin ne kadar önemli olduğunu göz-
ler önüne serdi. Bizim yıllardır dile getirdiğimiz 
sağlık sistemlerinin kamu tarafından finanse 
edilmesi ve sağlık hizmetinin kamu tarafından 
sunulmasının önemi artık toplumun büyük bir 
kesimi tarafından benimsenmektedir.

HASTALIĞIN HIZLI YAYILMASININ NE-
DENLERİ…

Türkiye hazırlık bağlamında başlangıçta bu salgı-
na yanıt vermek üzere bir çaba içerisinde görün-
dü. Ocak ayında Bilim Kurulu’nun oluşturulması 
ve sağlık çalışanlarına yönelik rehberin hazırlan-
ması önemli bir girişimdi. Ancak iki açıdan ek-
sikti. Sağlık Bakanlığı hastalığın hızlı yayılımını 
öngöremeyerek, bütün Türkiye için test merkezi 
olarak yalnızca Ankara’daki Halk Sağlığı Genel 
Müdürlüğü Ulusal Viroloji Laboratuvarını belir-
ledi. Düşünün, örneğin Ardahan’da COVID-19 
hastalığı ön tanısı konulan hastadan alınan ör-
nek 72 saat içerisinde laboratuvara ulaştırılacak, 
laboratuvarda işlem gördükten sonra test sonu-
cu hastanın önce kurumuna ardından da heki-
mine bildirilecekti. İlk zamanlarda test sonucu 
bir hafta içinde bile ulaştırılamayan birçok hasta 
oldu. Özellikle Sağlık Bakanlığı’nın ilk doğru-
lanmış olguyu duyurduğu gün, 11 Mart 2020 ta-
rihli COVID-19 Rehberi’nde temaslı takibi için 
‘Olası olgunun test sonucu çıkana kadar yakın 
temaslılara yönelik herhangi bir önlem alınmaz’ 
yazmış olması, test süresinin uzaması nedeniy-
le özellikle İstanbul’da hastalığın öngörülenden 
hızlı yayılmasına yol açtı. İkinci eksiklik ise Ba-
kanlığın tıp fakültelerini anlayamadığımız bi-
çimde, pandemi mücadelesine katmaması oldu. 
Ocak ayında yayınlanan ilk rehberde Bakanlığın 

“COVID-19 
pandemisi bir 
yandan güçlü 
bir sosyal 
devlete duyulan 
gereksinimi çok 
açık biçimde 
ortaya koyarken 
diğer yandan da 
kamucu bir 
sağlık sisteminin 
ne kadar önemli 
olduğunu gözler 
önüne serdi.
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kendi Sağlık Bilimleri Üniversitesi dışında re-
ferans hastane olarak hiçbir tıp fakültesi yer al-
madı. Oysa ülkemizde hem insan gücü hem de 
laboratuvar donanımı açısından uzun yıllardır 
virüslerle çalışan çok sayıda köklü tıp fakültesi 
var; Bakanlığın bu fakülteleri uzun zaman pan-
demi savaşımının dışında tutmak için çaba gös-
termesi gerçekten anlaşılır gibi değil.

Sağlık Bakanlığı ilk zamanlarda hastalığın ülke-
mize girişini geciktirmek için örneğin İran’dan 
uçakla getirilen yolcuların uçuş görevlileriyle 
birlikte karantinaya alınması gibi önlemler al-
dıysa da Umre’den dönenler de içinde olmak 
üzere yurt dışından gelenlerin toplumdan ay-
rılmasını (izolasyon) sağlayamayarak hastalığın 
hem İstanbul’a hem de Anadolu’ya geçiş yolunu 
açmış oldu. Hemen ardından da Türkiye bu sal-
gınla yüzleşti.

‘BAKANLIK, OLGU VE ÖLÜMLERİN ÖZEL-
LİKLERİNİ, DAĞILIMLARINI AÇIKLA-
MAKTAN KAÇINIYOR’

Doğrusu hangi veriye dayanarak birçok ülkeyle 
kıyaslandığında Türkiye sağlık sisteminin başa-
rılı olduğu savunuluyor anlamak olanaklı değil. 
Sağlık Bakanlığı doğrulanmış olguların ve ölüm-
lerin özelliklerini ve dağılımlarını açıklamaktan 
kaçınıyor. Klinik ve epidemiyolojik olarak tanı 
konulanlar ile olası ve kuşkulu olgular ve ölüm-
ler için hiçbir veri açıklayamıyor. Türkiye sağlık 
sistemi pandeminin durumunu ve alınan önlem-
lerin etkinliğini değerlendirmek için kullanılan 
ölçütleri bile henüz hesaplayıp açıklayabilmiş 
değil. Örneğin bulaşıcı hastalıklar epidemiyo-
lojisinde en temel göstergelerden biri kabul edi-
len Temel Üreme Katsayısı (Basic Reproduction 
Number, R0) hakkında resmi bir açıklama yapı-
labilmiş değil.

“Doğrusu hangi 
veriye dayanarak 
birçok ülkeyle 
kıyaslandığında 
Türkiye sağlık 
sisteminin 
başarılı olduğu 
savunuluyor 
anlamak olanaklı 
değil. 
Sağlık Bakanlığı 
doğrulanmış 
olguların ve 
ölümlerin 
özelliklerini ve 
dağılımlarını 
açıklamaktan 
kaçınıyor.
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‘KAMU HASTANELERİ, HASTALIĞIN TE-
DAVİ SÜRECİNDE BAŞARILI BİR SINAV 
VERİYOR’

Türkiye’de salgınla mücadelede hastalığın tedavi 
edilmesi sürecinde ve ağırlıklı olarak kamu has-
tanelerinde (Sağlık Bakanlığı ve kamu üniversite 
hastaneleri) başarılı bir sınav verilmektedir. İlk 
olgunun duyurulduğu günlerde özel hastane-
ler adına yapılan açıklamaları inceleyecek olur-
sanız, sürekli olarak paradan söz edildiğini ve 
pandemi hastanesi olarak değerlendirilmekten 
duydukları rahatsızlığı göreceksiniz.

‘HASTALIĞA DAİR AYRINTILAR BİLİN-
MEZSE ÖNLEM ALMAKTA GECİKİLİR’

TTB, Sağlık Bakanlığı’nı şeffaf olmamakla 
eleştiriyor. Şehir verileri ilk günden kamuoyu 
ile paylaşılsaydı ne değişirdi? ABD’de siyah-
ların bu virüse daha fazla yakalandığı veri-
lerle tartışılıyor. Bizde yoksullar, dezavantajlı 
gruplar, mültecilere yönelik bir veri paylaşımı 
neden yapılmıyor?

Bir bulaşıcı hastalık salgınına karşı başarıyla 
mücadele etmek için, hastalığın epidemiyolojik 
özelliklerini (kişi, yer, zaman vb.) bilmek zorun-
dasınız. Biz COVID-19 hastalığının kimleri has-
ta ettiğini, hastalığın kimlerde ağır seyrettiğini 
ve kimlerin ölmesine yol açtığını ayrıntılı ola-
rak bilmiyoruz. Bilmediğiniz durumlara karşı 
önlem almakta gecikeceğiniz gibi, spekülasyon 
üretilmesine de engel olamazsınız. Pandeminin 
en başında hiç olmazsa İstanbul için bir açıkla-
ma yapılsa, İstanbul kapatılsa ve eş zamanlı ola-
rak kentler arası ulaşım kısıtlansa, hastalığın İs-
tanbul’daki yükü bu kadar ağır olmayabilirdi.

“Türkiye’de 
salgınla 
mücadelede 
hastalığın tedavi 
edilmesi sürecinde 
ve ağırlıklı 
olarak kamu 
hastanelerinde 
(Sağlık Bakanlığı ve 
kamu üniversite 
hastaneleri) 
başarılı bir sınav 
verilmektedir.
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Hastalananların ve yaşamını yitirenlerin sınıfsal 
özelliklerini de bilmiyoruz. Varsılların virüsün 
bulaşmasına engel olacak olanakları var olduğu 
ve sağlık hizmetine çok daha kolay erişebildik-
leri için büyük çoğunluğunun hastalıktan daha 
az etkilenmiş olabileceklerini tahmin ediyoruz. 
Gözlemlerimiz yoksullar, yoksunlar, göçmenler, 
sığınmacılar ve dezavantajlı grupların pandemi-
den daha fazla etkilendiği biçimindedir.
Verileri, ısrarla belirtmemize karşın neden pay-
laşmadığını Sağlık Bakanlığı’na sormak gerek. 
Çekindikleri konular olduğu anlaşılıyor.

‘BİLİM KURULU, KARARLARINA UYUL-
MADIĞI HALDE REFERANS GÖSTERİLİ-
YORSA ÜYELERİ İSTİFA ETMELİ’

Cumhurbaşkanından bakanlara, tüm yetkili-
ler açıklamalarında Bilim Kurulu’na atıf yapı-
yorlar. Bu süreç Bilim Kurulu’nun uyarılarıy-
la yürütülseydi, geçen cuma günü yaşanan o 
manzara cereyan eder miydi?

Bu soruyu Bilim Kurulu üyelerinin yanıtlaması 
gerekir. Hatta eğer Kurulun kararlarına uyulma-
dığı halde, referans olarak Bilim Kurulu göste-
riliyorsa, Kurul üyelerinin istifa etmesi gerekir. 
Ben hiçbir bilim insanının önceden duyurul-
maksızın, iki saat önce sokağa çıkma yasağı ilan 
edilmesini önerdiğine ihtimal vermiyorum.

‘DSÖ KODLARININ KULLANILMAMASI, 
ÖLÜM SAYILARININ AZ GÖSTERİLMESİ-
NE YOL AÇIYOR OLABİLİR’

TTB olarak, Sağlık Bakanlığı’nın, Dünya Sağ-
lık Örgütü’nün kodlama sistemini uygulama-
dığını açıkladınız. Bunun önemi nedir?

“Hastalananların 
ve yaşamını 
yitirenlerin sınıfsal 
özelliklerini 
de bilmiyoruz. 
Varsılların virüsün 
bulaşmasına engel 
olacak olanakları 
var olduğu 
ve sağlık hizmetine 
çok daha kolay 
erişebildikleri 
için büyük 
çoğunluğunun 
hastalıktan daha 
az etkilenmiş 
olabileceklerini 
tahmin ediyoruz.
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Türk Tabipleri Birliği COVID-19 İzleme Ku-
rulu olarak bizim gözlemlerimize göre, Tür-
kiye’de COVID-19 pandemisinin hem olgular 
hem de ölümler üzerinden değerlendirilme-
sinde sorunlar var. Açıklanan ölüm sayıları 
epidemiyolojik dağılımlara uyum göstermiyor; 
doğrulanmış olgu sayıları artış gösterirken, 
ölüm sayıları buna paralel bir artış göstermi-
yor. Ölüm sayılarının beklenen artışı göster-
memesi memnuniyet verici bir durum olmakla 
birlikte, dünyanın diğer ülkelerinde gözlenen 
örüntü ile örtüşmemesi dikkat çekiyor.

Yalnızca Türk Tabipleri Birliği değil, Halk Sağ-
lığı Uzmanları Derneği de 9 Nisan 2020 günü 
yaptığı açıklamada bu konuya değindi ve ‘bu-
gün hastalık kodlama, COVID-19 hasta ve 
ölüm bildirimlerindeki sorunların şeffaflıkla 
tartışılmaması ve gerekli iyileştirmelerin yapıl-
maması pandemi yönetimi sırasında en önemli 
gereksinim olan güven ortamının zedelenmesi 
ve bu konudaki kazanımların da kaybedilmesi 
ile sonuçlanabilir’ vurgusu yaptı.

Türk Toraks Derneği de COVID-19’a bağlı 
ölümlerin yüksekliğinden endişe duyuyor. 17 
Nisan’da yaptığı açıklamada, sağlık istatistikle-
rine yönelik incelemeleri sırasında İstanbul ve 
Trabzon’da ölüm sayılarında daha önceki yıl-
lara kıyasla önemli artışlar saptandığı, bu ar-
tışların COVID-19 ile ilişkili olabileceğinden 
endişe duyulduğu belirtildi.

Gözlemlerimiz bilgisayarlı tomografisi ve/
veya klinik bulguları hastalığı desteklediği 
halde, laboratuvar testi (PCR) pozitif olmayan 
hastaların yaşamlarını yitirdiklerinde kayıtla-
ra COVID-19 olarak geçmediği, bunun yerine 
ağırlıklı olarak ‘viral pnömoni’, ‘Doğal ölüm’ 
veya ‘bulaşıcı hastalık’ olarak geçebildiği biçi-
mindedir.

“Türk Tabipleri 
Birliği COVID-19 
İzleme Kurulu olarak 
bizim gözlemlerimize 
göre, Türkiye’de 
COVID-19 
pandemisinin hem 
olgular hem de 
ölümler üzerinden 
değerlendirilmesinde 
sorunlar var.
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Oysa Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), mart ayında 
yaptığı açıklamayla bütün ülkelere COVID-19 
pandemisi sırasında ölüm kayıtları için iki farklı 
uluslararası kod önermektedir. Bu kodlar;

• U07.1: COVID-19, virüs tanımlanmış (labora-
tuvar testi (PCR) ile kesinleştirilmiş olgular) ve
• U07.2: COVID-19, virüs tanımlanmamış şek-
lindedir.

DSÖ, (U07.2) kodunun, klinik ve epidemiyolojik 
olarak COVID-19 tanısı konulan ancak, labora-
tuvar testi ile kesinleştirilmemiş olası/kuşkulu 
olgular için kullanılması gerektiğini belirtmek-
tedir (https://www.who.int/classifications/icd/
covid19/en/). Ölüm bildirimlerinde de bu kod-
ların kullanılması önerilmektedir (https://www.
who.int/classifications/icd/COVID-19-coding-
icd10.pdf?ua=1).

Sağlık Bakanlığı’nın DSÖ tarafından önerilen 
kodları neden kullanmadığı merak konusudur. 
Söz konusu kodların kullanılmaması COVID-19 
pandemisi sırasında olgu sayılarının ve ölüm sa-
yılarının az gösterilmesine yol açıyor olabilir.

Halkların, pandemide ülkelerinin resmi ku-
rumlarından Dünya Sağlık Örgütü gibi ulus-
lararası kuruluşlara kadar pek çok kurum ve 
kuruluşa güven duymaması şaşırtıcı mı?

Devlet aygıtının genel olarak sermaye yararı-
na düzenlemeler yaptığı biliniyor. Bu bağlamda 
halkın ‘resmi’ kurumların açıklamalarına güven 
duymaması şaşırtıcı değil. Dünya Sağlık Örgütü 
(DSÖ) ‘özerk’ bir örgüt olarak tanımlanmasına 
karşın, tarihsel olarak karar vericilerle yakın ça-
lışır: Sağlık bakanlıkları, devlet kurumları, ulu-
sal düzeydeki diğer devlet daireleri. Dolayısıyla 
bir tür devletlerin resmi dairesi gibi işlev görür. 
Özellikle son yıllarda, DSÖ’nün halk sağlığı teh-

“Sağlık 
Bakanlığı’nın 
DSÖ tarafından 
önerilen 
kodları neden 
kullanmadığı 
merak konusudur. 
Söz konusu 
kodların 
kullanılmaması 
COVID-19 
pandemisi 
sırasında olgu 
sayılarının ve 
ölüm sayılarının 
az gösterilmesine 
yol açıyor olabilir.
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ditlerini yönetme becerisi ve örgütün bağımsız-
lığı tartışılmaktadır.

‘SERMAYE, ‘ETKİSİNİ AZALTMAYA ÇALIŞ-
MAK’ STRATEJİSİNİ BENİMSEMİŞ GÖRÜ-
NÜYOR’

Küresel kapitalizmin, çarkların dönmesi için 
“sürü bağışıklığı” olarak ifade edilen yöntemi 
tüm ülkelere dayatacağını savunanlar var. Si-
zin öngörünüz nedir?

Üç yöntem var: toplum bağışıklığı (yani hiçbir 
şey yapmamak), baskılamak (bunun için çok 
etkili karantinalar uygulamak) ya da etkisini 
azaltmaya çalışmak. Sermayenin şu anda “etki-
sini azaltmaya çalışma” stratejisini benimsemiş 
olduğu görünüyor ki, Türkiye’nin yaptığı da bu 
aslında. Örneğin, özel sektörde çalışmayı orta-
dan kaldıracak bir yaklaşım benimsenmedi.

Küresel kapitalizm, sermayenin çıkarı doğrultu-
sunda her şeyi yapabilmek için uğraş verecektir, 
bu şaşırtıcı değil. Dilimize ‘Sürü bağışıklığı’ ola-
rak çevrilen (Herd immunity) toplum bağışıklı-
ğı ise -şimdilik- temel olarak iki açıdan serma-
yenin ısrarla savunabileceği bir yaklaşım olarak 
görünmüyor kanımca. İlki, aşısı ve ilacı henüz 
olmadığı için sermaye sahiplerini ve yakınları-
nı da etkileme potansiyeli var, nitekim az sayıda 
da olsa, yaşamını yitiren varsıllar da var. İkinci 
olarak da hem aşı hem de ilaç satarak yeni bir 
sermaye birikimi yaratabilecek bir alanla karşı 
karşıyayız. Küresel kapitalizm birkaç milyar doz 
aşı ve ilacı kolaylıkla satabileceği bir hastalığın 
toplum bağışıklığı yoluyla etkisini kısa sürede 
kaybetmesini istemeyebilir. Bu nedenle ‘çarkla-
rın dönmesini sağlayabilecek’ bir yaklaşım, bir 
başka deyişle salgının etkisini azaltmak stratejisi 
sermaye sınıfı açısından da daha uygun görünü-
yor.

“Üç yöntem var: 
toplum bağışıklığı 
(yani hiçbir 
şey yapmamak), 
baskılamak 
(bunun için çok 
etkili karantinalar 
uygulamak) ya da 
etkisini 
azaltmaya 
çalışmak.
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‘SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI, DÜN-
YA BANKASI PROJESİDİR’

Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, kendi döne-
minde gerçekleştirilen Sağlıkta Dönüşüm Prog-
ramı (SDP)’nın tüm vatandaşları kaliteli sağlık 
hizmetine kavuşturduğunu, dünyada böyle bir 
kamu sağlık hizmeti oluşturmuş az sayıda ülke 
olduğunu söyledi. TTB ise SDP’ye başından bu 
yana eleştiriyor. Siyasi iktidara göre TTB’nin 
karşı çıkışları tamamen “siyasi” gerekçelere da-
yanıyor. Peki bu yeni sistemde iyi olan bir uygu-
lama yok mu?

Sayın Akdağ’ın halen Sağlıkta Dönüşüm Progra-
mını (SDP) savunuyor olması hazin ama şaşırtıcı 
değil. Sayın Akdağ söylediğinin aksine, kendisi 
SDP’yi büyük ölçüde ‘siyasi’ gerekçelerle savunu-
yor. TTB ise kanıta dayalı olarak SDP’nin yarattı-
ğı tahribatı ortaya koyuyor.

Sayın Akdağ ‘Sağlıkta Dönüşüm Projesi’nin 
Dünya Bankası’nın desteklediği bir proje olduğu 
ve kamucu sağlık anlayışının terk edildiği iddi-
aları gerçekten tamamen hayal mahsulü’ demiş.

Sağlıkta Dönüşüm Projesi Dünya Bankası di-
rektifleri doğrultusunda biçimlendirilmiştir. 
Bunu kanıtlamak için Dünya Bankası tarafın-
dan genel seçimlerden yaklaşık beş ay önce Ha-
ziran 2002’de yayınlanan ‘Türkiye: Yaygınlığı ve 
Verimliliği İyileştirmek Amacıyla Sağlık Sektö-
ründe Yapılan Reformlar’ adlı rapora göz atmak 
yeterlidir. Biz 2003 yılından bu yana Dünya Ban-
kası’nın söz konusu kitabını kaynak vererek, Sağ-
lıkta Dönüşüm Programı’nın bir Dünya Bankası 
projesi olduğunu kanıta dayalı olarak gösterdik, 
çok sayıda makale yazdık. Sağlık Bakanlığı bu-
güne kadar makalelerimizin hiçbirine bilim-
sel bir yanıt veremedi. Ek olarak, 2012’de DSÖ 

“DSayın 
Akdağ’ın halen 
Sağlıkta Dönüşüm 
Programını 
(SDP) savunuyor 
olması hazin ama 
şaşırtıcı 
değil. Sayın Akdağ 
söylediğinin 
aksine, kendisi 
SDP’yi büyük 
ölçüde ‘siyasi’ 
gerekçelerle 
savunuyor. TTB 
ise kanıta dayalı 
olarak SDP’nin 
yarattığı tahribatı 
ortaya koyuyor



45

SDP’nin Dünya Bankası tarafından finanse edi-
len bir program olduğunu açık olarak yayınladı 
-The Health Transformation Program, a health 
system reform programme funded by the World 
Bank, has been in place since 2003 and consists 
of two phases (2003-2009 and 2010-2013)-. Bu 
kitaplar ortadayken ‘hayal mahsulü’ nitelemesi-
ni yorumlamayı okura bırakalım.

‘2002-2028 ARASINDA, BAKANLIĞIN HAS-
TANE SAYISI YÜZDE 15, ÖZEL HASTANE 
SAYISI YÜZDE 113 ARTTI’

SDP’nin kamucu sağlık anlayışını terk ettiğine 
ilişkin çok sayıda kanıt bulunmaktadır. Ben yal-
nızca iki kanıt sunmakla yetineceğim, isterseniz 
kanıtları çoğaltabiliriz.

İlk olarak, Sağlık Bakanlığı istatistiklerine göre, 
SDP ile birlikte Sağlık Bakanlığı hastane sayı-
sı 2002-2018 yılları arasında yalnızca yüzde 15 
artış gösterirken; özel hastane sayısı yüzde 113 
artış göstermiştir. Aynı yıllar arasında Sağlık 
Bakanlığı hastanelerindeki yatak sayısı yüzde 30 
artış gösterirken, özel hastanelerdeki yatak sayı-
sı yüzde 305 artış göstermiştir.

İkinci olarak, 2018 yılında devlet ikinci basa-
mak sağlık tesislerinde müracaat başına ortala-
ma maliyet 52,26 TL iken, Sosyal Güvenlik Ku-
rumu Genel Sağlık Sigortası özel ikinci basamak 
sağlık tesislerine müracaat başına 115,18 TL ( 
yüzde 120 daha pahalı) ödeme yapmıştır. Bir 
başka deyişle, 2018 yılında özel sektörden alınan 
hizmetlerin devlet hastanelerinden karşılanma-
sı durumunda Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 5,1 
milyar TL tasarrufu söz konusu olabilirdi. Bu 
arada, 2010-2018 yılları arasında müracaat ba-
şına Sosyal Güvenlik Kurumu’na ortalama ma-
liyetin devlet ikinci basamak tesislerinde yüzde 

“SDP’nin 
kamucu sağlık 
anlayışını terk 
ettiğine 
ilişkin çok 
sayıda kanıt 
bulunmaktadır. 
Ben yalnızca iki 
kanıt sunmakla 
yetineceğim, 
isterseniz 
kanıtları 
çoğaltabiliriz.



46

21, özel ikinci basamak sağlık tesislerinde ise 
yüzde 63 artış gösterdiğini de ekleyelim.

Eski Sağlık Bakanı “Bizim yaptığımız sağlık dö-
nüşümü ile vatandaşımızın yüzde 99’u bir kamu 
sağlık sigortasına kavuştu” demiş. Sayın Bakan 
ülkemizin istatistiklerini ve yapılan düzenleme-
leri izlemiyor anlaşılan.

‘SGK 2017 RAPORUNA GÖRE 7,2 MİLYON 
KİŞİNİN GSS PRİM BORCU VAR’

Genel Sağlık Sigortası kurulduğundan bu yana 
hiçbir zaman nüfusun yüzde 99’unu kapsamı 
içerisine alamadı. Alamayacağını yıllardır ge-
rekçelerini açıklayarak söylüyoruz, yazıyoruz. 
Örneğin Sayıştay’ın 2017 yılı SGK Denetim Ra-
poruna göre 7,2 milyon kişinin GSS prim borcu 
bulunmaktadır. Prim borcu bulunanlar her ne 
kadar ‘resmi’ istatistiklerde Genel Sağlık Sigor-
tası içerisinde gösterilseler de bilindiği gibi, sağ-
lık hizmeti alamamaktadırlar. Sosyal güvenlik 
kapsamı dışında kalan nüfusla birlikte Türkiye 
nüfusunun yüzde 10,2’si GSS kapsamı içerisine 
alınamamıştır.
‘2008 yılında özellikle özel hastaneciliğin kısmen 
yaygın olduğu metropollerde yeni özel hastane-
ler yapılmasının önüne engeller getirdik’ sözü de 
gerçeklerle bağdaşmıyor. Sağlık Bakanlığı istatis-
tiklerine göre 2008’de 400 olan özel hastane sayı-
sı yüzde 44,3 artışla 2018’de 577’ye çıkmıştır ve 
bunlar ağırlıklı olarak metropollerde açılmıştır.

Eski Bakanın “Biz özel sektörden hizmet satın 
aldık ama patron devlet olmak kaydıyla. Kamu 
hastanelerinde toplam 18 tane MR vardı. Şimdi 
400 tane var ve bugün inanın daha ucuz” sözleri 
de sağlık sistemine bakışını göstermesi bakımın-
dan önemlidir.

“Genel 
Sağlık Sigortası 
kurulduğundan bu 
yana hiçbir zaman 
nüfusun yüzde 
99’unu kapsamı 
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gerekçelerini 
açıklayarak 
söylüyoruz, 
yazıyoruz.
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‘ÖZEL SEKTÖRDEN HİZMET ALIMI YO-
LUYLA BİR ÖZELLEŞTİRME YAKLAŞIMI’

‘Patron devlet’ dediği Bakanın, özel sektörden 
hizmet alımı yoluyla bir özelleştirme yaklaşımı-
dır. Bu yaklaşımın taşeronlaştırma ile birlikte 
sermaye için bir kâr maksimizasyonu aracı ol-
duğu bilinmektedir. Kamu hastanelerinde özel 
sektörden hizmet alımının yaygınlaştırılması 
da bir Dünya Bankası önerisidir ve neoliberal 
sağlık reformlarının bir parçasıdır. MR ve BT 
sayısının yüksekliği de sağlık hizmetlerinde bir 
kalite göstergesi değildir. Aksine maalesef ülke-
mizde bir kötü kullanım göstergesi olarak gün-
demdedir. Örneğin 2017 yılında OECD ülkele-
rinde 1000 kişi başına 148 BT çekimi düşerken, 
Türkiye’de 207 çekim düşmektedir. Gereksiz çe-
kilen her BT kanser açısından risk oluşturmak-
tadır. Türkiye’de tıbbi cihaz sayıları özel sektörde 
yoğunlaşmaktadır.

“Birinci basamak sağlık hizmetlerini örnek bir 
noktaya taşıdık. Herkesin tamamen ücretsiz 
hizmet aldığı bir aile hekimi oldu. Bizim döne-
mimizde anne, bebek ölümleri hızla azaldı. Bu 
düşüş, özellikle birinci basamağın önemli gös-
tergeleridir” demiş eski Bakan.

Kendisine, 2009’da Bakan olduğu sırada birlik-
te katıldığımız bir toplantıda birinci basamakla 
ilgili eleştirilerimizi söyledikten sonra SDP ile 
övünüp ‘bir daha bu ülkede 100 vakanın üze-
rinde kızamık göremeyeceksiniz’ dediği günleri 
anımsatmak isterim. Bilindiği gibi 2013’te ül-
kemizde büyük bir kızamık salgını (7404 olgu) 
ortaya çıktı. Kızamık olgu sayıları son yıllarda 
binlerle açıklanıyor.

Ülkemizde bebek ölüm hızı gelişmiş ülkelere 
göre çok yüksektir. 2018’de Avrupa Birliği’ne 
üye ülkelerde ortalama bebek ölüm hızı binde 
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3,3 iken Türkiye’de binde 9,2’dir. SDP ‘sağlık oca-
ğı’ ile simgeleşmiş 224 Sayılı Sağlık Hizmetleri-
nin Sosyalleştirilmesine İlişkin Yasa ile getirilen 
ve çağdaş sağlık hizmetlerinin sunulması için 
önemli bir ilke olarak kabul edilen coğrafi bölge 
ve nüfus temelli örgütlenme yapısını ortadan kal-
dırmıştır. Koruyucu ve birinci basamak iyileşti-
rici hizmetlerin bütünleşik bir biçimde bir arada 
sunulduğu ve sağlık hizmetine bütüncül bakan 
bir anlayışın hizmet birimi olan ‘sağlık ocağı’ ka-
patılarak, bunun yerine ‘aile sağlığı merkezi’ ve 
‘toplum sağlığı merkezi’ adıyla iki kurum orta-
ya çıkartılmış; kişiye ve topluma yönelik sağlık 
hizmetleri birbirinden ayrılmıştır. SDP ile birin-
ci basamak sağlık hizmetlerinin temel özellikleri 
olan erişilebilirlik, kapsayıcılık, eş güdüm ve sü-
reklilik zayıflamıştır.

‘SDP’NİN BİRİNCİ BASAMAKTAKİ TAHRİ-
BATININ KANITI, AŞILI ÇOCUK ORANIN-
DAKİ AZALMADIR’

SDP’nin birinci basamakta yarattığı tahribatın 
en önemli kanıtlarından birisi tam aşılı çocuk-
ların oranındaki azalmadır. Türkiye Nüfus ve 
Sağlık Araştırması sonuçlarına göre 15-26 aylık 
çocukların 15 aya kadar tam aşılı olanların ora-
nı 2008’de yüzde 80,5 iken 2013’te yüzde 74,1’e 
gerilemiştir. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 
2018 yılı sonuçlarına göre ise 12-23 aylık çocuk-
ların yaşa uygun tüm aşılarının oranı yalnızca 
yüzde 67’dir.

Sayın Bakan’ın “Üniversite hastanelerinin yapı-
sal sorunları var” saptamasına katılıyorum, an-
cak bu saptama on beş yılı aşkın süredir yapıl-
masına karşın neden sorunların giderilmediğini 
tartışmak gerekiyor. Bir üniversite hastanesinde 
iki kez başhekimlik yapmış bir akademisyen ola-
rak söylüyorum, istenseydi, bir yıl içerisinde, ya-
pılacak yasal düzenlemeler ile yapısal sorunların 
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büyük bir bölümü giderilebilirdi. Ancak yapısal 
sorunların büyüyerek sürdürülmesi benimsenerek 
üniversite hastanelerinin Sağlık Bakanlığı’na dev-
redilmesi sağlanmaya çalışıldığı için sorunların 
çözülmesi yoluna gidilmediğini de söylememiz 
gerekir.

Sayın Bakan, muayenehaneler aracılığıyla vatan-
daşla bazı öğretim üyeleri arasında para ilişkisi 
sağlanmasının yanı sıra öğretim üyelerinin özel 
hastanelerde çalışmasına olanak yaratılarak kendi 
fakültelerinde eğitim, araştırma ve hizmet sunu-
muna daha az zaman ve enerji ayırabildiklerinin 
farkında değil mi? Bu düzenlemeleri kim yapıyor?

‘SAĞLIK OCAKLARI KAPATILMAMIŞ OL-
SAYDI PANDEMİYLE MÜCADELE ÇOK 
DAHA ETKİLİ OLABİLİRDİ’

“Koskoca bir sağlık ordusu, toplum sağlığı hiz-
meti yürütüyor” demiş eski Bakan. Evet, SDP’nin 
bütün olumsuzluklarına karşın, aile sağlığı mer-
kezlerinde, toplum sağlığı merkezlerinde, sağlıklı 
hayat merkezlerinde, ilçe ve il sağlık müdürlükle-
rinde çalışan başta halk sağlığı uzmanları olmak 
üzere aile hekimleri ve tüm sağlık çalışanları öz-
veriyle pandemiye karşı mücadele yürütüyor.

Ancak bilindiği gibi, SDP ile Türkiye’nin göz be-
beği sağlık ocakları kapatıldı ve yerine ‘liste’ te-
melli bir aile hekimliği modeli getirdi. Aynı aile 
içerisindeki bireylerin bile farklı aile hekimle-
rinin listesinde yer alabilmesi yüzünden, sağlık 
sisteminin bir salgın durumunda aynı sokakta 
hatta aynı apartmanda yaşayan hastalardan bile 
habersiz kalabileceği göz ardı edildi. Eğer SDP ile 
coğrafi bölge temelli örgütlenme yapısı ortadan 
kaldırılmamış ve sağlık hizmetine bütüncül ba-
kan bir anlayışın hizmet birimi olan ‘sağlık oca-
ğı’ kapatılmamış olsaydı, bugün pandemiye karşı 
verilen mücadele çok daha etkili olabilirdi.
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PANDEMİDE ŞEHİR HASTANELERİNİN 
DURUMU

“Şehir hastanelerine zamanında karşı çıkanlar, 
bugün susuyor” demiş Sayın Akdağ. Yeri gelmiş-
ken söyleyelim, yeni kamu hastanelerinin ‘Ka-
mu-Özel Ortaklığı’ yöntemiyle finansmanının 
sağlanması, yapılması ve işletilmesi önerisi de 
neoliberal sağlık reformlarının bir parçası olarak 
Dünya Bankası’na aittir. Ülkemizde SDP’nin bir 
bileşeni olarak uygulamaya konmuş, ancak çok 
yüksek maliyeti TTB tarafından topluma deşif-
re edilince, bu yılın başında vazgeçilmek zorun-
da kalındığı açıklanmıştır. Şehir hastanelerine 
karşı çıkmamızın gerekçelerini ayrıntılı olarak 
paylaştığımız kitabımızı Sayın eski Bakan henüz 
okumamış anlaşılan. Bugün şehir hastaneleri ko-
nusunu gündeme getirmek için -pandemi mü-
cadelesine vermiş olduğumuz önem nedeniyle- 
özel bir çaba harcamadığımız doğrudur. Ancak 
Sayın eski Bakan konuyu gündeme getirdiğine 
göre birkaç şey söylemekte yarar var.
İlk olarak şehir hastanelerinin kapatılan hasta-
neler nedeniyle ek yatak sağlamadığını vurgula-
yalım. Örneğin 513,4 milyon euro yatırım bedeli 
olduğu açıklanan 1355 yataklı Bursa Şehir Has-
tanesi geçen yıl 1155 fiili yatak ile açılırken (Fizik 
Tedavi ve Rehabilitasyonun 100 yatağı açılmadı, 
100 yataklı Adli Psikiyatri açılmadı), daha önce-
ki yıllarda toplam 1074 yatak ile hizmet sunan üç 
devlet hastanesi (Bursa Devlet Hastanesi 711 Ya-
tak, Prof. Dr. Türkan Akyol Göğüs Hastalıkları 
Hastanesi 200 Yatak, Zübeyde Hanım Doğumevi 
163 Yatak) kapatıldı.

İkinci olarak, şehir hastaneleri adı verilen hasta-
nelerin şehir dışında açılmış olmaları nedeniyle 
hastaların ulaşımında büyük sıkıntı yaşandığını 
ekleyelim. Üstelik kent merkezlerindeki devlet 
hastaneleri kapatıldığından, COVID-19 hasta-
ları için referans hastane olarak ilan edilmele-
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rinden sonra bu hastanelere gitmekten çekinen 
diğer hastalar zorunlu olarak kent merkezlerin-
deki özel hastanelerin yolunu tuttular.

Üçüncü olarak, bu kadar yüksek yatırım bedel-
leri olan şehir hastaneleri salgının duyurulma-
sından sonra üç ayı aşkın zaman geçtiği halde 
COVID-19 hastaları için referans hastane ola-
rak gösterilmelerine rağmen PCR testi yapama-
dılar, hastaların örneklerini başka laboratuvar-
lara göndermek zorunda kaldılar (Örnek Bursa 
Şehir Hastanesi).

Sayın eski Bakan eğer şehir hastaneleri konusu-
nu tartışmak isterse, dile getirebileceğimiz daha 
pek çok sorun var, ancak pandemi gündemi ne-
deniyle şimdilik burada bırakalım.

Eski Bakanın “Salgını, Numune Hastanesinde 
karşılasaydık ölümler birkaç misli olurdu” sözü-
nü ise hem Ankara Numune Hastanesi’ni kuran-
lara hem de özveri ile hizmet sunanlara hürmet-
sizlik olarak gördüğümü söylemeliyim.

Merkez Mülkiye Hastanesi olarak da bilinen 
ve Ankara’nın en eski sağlık kuruluşu olan Nu-
mune Hastanesi, ilk olarak 1881 yılında Cebeci 
Namazgah Tepesi’nde Gureba Hastanesi olarak 
hizmete girmiş, Kurtuluş Savaşı sırasında cep-
hede yaralanan birçok asker burada tedavi edil-
miştir. 1924 yılında çıkarılan bir yasa ile “Anka-
ra Numune Hastanesi” ismini almıştır.

Ankara Numune Hastanesi ve kapatılan birçok 
devlet hastanesi yapılacak iyileştirmeler ve ye-
nilemelerle daha çok uzun yıllar nitelikli hiz-
met sunmayı sürdürebilirdi. Kaldı ki, kapatılan 
hastanelerin pandemi sürecinde Sağlık Bakan-
lığı tarafından kullanılmak zorunda kalınması, 
kapatılma kararlarının yanlış olduğunu gözler 
önüne sermesi bakımından önem taşımaktadır.
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Geçtiğimiz yıl influenza için hazırlanan Ulusal 
Hazırlık Planının COVID-19 için değişiklik ya-
pılarak uygulamaya konulamadığı bilinmesine 
karşın, Sayın Bakanın “Kuş gribi pandemisinde 
bugünleri görüp hazırlanmıştık” demesi inandı-
rıcı olmaktan uzaktır.

‘TÜRKİYE’DE SAĞLIK HİZMETLERİNİN 
KALİTESİYLE İLGİLİ BÜYÜK SORUNLAR 
MEVCUT’

Son olarak Sayın Akdağ, TÜİK yaşam memnu-
niyet anketlerinde 2003 yılında yüzde 39 olan 
memnuniyetin 2013’te yüzde 75’lere çıktığından 
söz ediyor (2019’da yüzde 67). Bir kez şunu vur-
gulamakta yarar var, ‘Memnuniyet’ sağlık hiz-
meti sunumunda bir kalite göstergesi değildir. 
Buna ek olarak, bağımsız araştırmacılar ve başka 
kurumlar tarafından yürütülen araştırmalarda 
bulunan memnuniyet oranları çok daha düşük-
tür. Örneğin Avrupa Komisyonu tarafından 2015 
yılında yürütülen araştırmada İstanbul’da sağlık 
hizmetlerinden memnuniyet yüzde 57 olarak 
bulunmuştur.

Türkiye’de sağlık hizmetlerinin kalitesi ile ilgi-
li büyük sorunlar mevcuttur. OECD tarafından 
2014 yılının sonunda yayınlanan Türkiye’de sağ-
lık hizmetlerinin kalitesi ile ilgili rapora göre; 
kalp krizi (akut miyokart enfarktüsü) nedeniy-
le hastane başvurularından sonraki 30 gün içe-
risinde hayatını kaybedenlerin oranı Türkiye’de 
yüzde 10,7 iken bu ölümlerin OECD ortalaması 
yüzde 7,9’dur ve Türkiye verisi OECD ortalama-
sından yüzde 35 daha yüksektir. Benzer biçimde 
ani inme (felç) sonrasındaki 30 gün içerisindeki 
ölüm oranı yüzde 11,8’dir ve bu oran ile Türki-
ye bütün OECD ülkeleri içerisinde Meksika ve 
Slovenya’dan sonra en kötü üçüncü orana sahip-
tir. Kontrol altına alınamayan diyabet olguları-
nın oranı OECD ortalamasından yaklaşık on kat 
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daha yüksek, astım nedeniyle hastaneye yapılan 
başvuru hızı OECD ortalamasından dört kattan 
fazla yüksektir.

Bugün özel hastanelerde pandemiyle mücade-
le nasıl yürütülüyor?

Biliyorsunuz bazı özel hastanelerin COVID-19 
kuşkusuyla başvuranlardan yüksek ücretler ta-
lep etmesi nedeniyle yeni düzenlemeler yapıl-
mak zorunda kalındı. Özellikle İstanbul’da yo-
ğun bakım yataklarının yaklaşık yüzde 40’ının 
özel hastanelerde olması nedeniyle pandeminin 
ilk zamanlarında hastaların hizmete ulaşması 
sırasında zorluklar yaşandığı basına da yansı-
dı, yüksek ödemelere ilişkin belgeler paylaşıldı. 
Özel hastaneler doğası gereği daha fazla kazanç 
için uğraş verdiğinden hem COVID-19 hastala-
rının tedavi sürecinde hem de özel hastanelerde 
çalışan sağlık emekçilerinin özlük haklarında 
sorunlar yaşandığı biliniyor. Sağlık Bakanlı-
ğı ayrıntılı istatistikler yayınlamadığından özel 
hastanelerdeki süreci de kapsamlı olarak değer-
lendiremiyoruz.

‘SALGINA KARŞI ASIL MÜCADELE, HAS-
TALIĞIN YAYILMASI ÖNLENEREK SAHA-
DA KAZANILIR!’

Birinci basamak sağlık hizmetleri başarılı olsay-
dı salgınla mücadele nasıl yürütülürdü? Salgın-
la mücadelede en kötü örneklerden biri olarak 
gösterilen İtalya’da özellikle aile hekimlerinde 
ve pratisyen hekimlerde enfekte olma oranının 
çok yüksek olduğu yazıldı. Türkiye’de de böyle 
bir tehlike var mı?

Zonguldak Valisi tarafından 18 Nisan’da yapı-
lan açıklamaya göre, Zonguldak’ta enfekte olan 
sağlık çalışanlarının oranı (567 pozitif vakadan 
137’si sağlık çalışanı, %24,2) dünyanın en yük-
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sek oranlarından birisi. Türkiye’ye ilişkin güncel 
veriler Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanmadı-
ğı için bilemiyoruz. Ancak tabip odaları tarafın-
dan açıklanan veriler çok sayıda sağlık çalışanı-
nın enfekte olduğunu ortaya çıkarıyor.

COVID-19 pandemisine karşı temel yaklaşım, 
insanların birbirleriyle temas oranlarını azalta-
rak virüsün hasta kişiden sağlıklı kişiye bulaş-
masını azaltmak olmalıdır. Salgını kontrol altı-
na alabilmek için olguların saptanması ve tedavi 
edilmesinin yanı sıra, hastalığın daha fazla ya-
yılmasının önlenmesi için etkili önlemlerin alın-
ması gerekir. Bu nedenle şunu söylemekte yarar 
var; hastanelerde verilen mücadele hastaların 
yaşamalarının sağlanmasıdır; salgına karşı asıl 
mücadele hastalığın yayılması önlenerek sahada 
kazanılır!

Salgının sahada kazanılabilmesi için aktif sürve-
yans sisteminin (Sürekli ve sistematik kayıtlarla 
ve taramalarla hasta kişilerin bulunması) kurul-
ması ve sistematik bir biçimde filyasyon (Bulaşıcı 
hastalık salgınlarında ilk olgunun ve bu olguyla 
temas eden kişilerin veya başka olguların bulun-
masına yönelik çalışmalar) uygulanması esastır.

‘FİLYASYON UYGULAMASI EKSİK KALI-
YOR’

Sağlık Bakanı’nın ilk olgunun duyurulmasın-
dan bir ay geçtikten sonra ülkemizdeki filyasyon 
uygulamalarından gecikmeli de olsa ilk kez söz 
etmesi memnuniyet vericidir. Aktif sürveyans 
sistemine ilişkin herhangi bir bilgilendirme ise 
henüz söz konusu değildir.

Filyasyonun yaygın bir biçimde yurt çapında uy-
gulanmasına -önceden hazırlıklı olarak- ilk olgu 
ortaya çıktığı gün başlanmalı ve filyasyon bulgu-
ları toplumla paylaşılmalıydı. Ancak anlaşılabil-
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diği kadarıyla, yeni filyasyon ekipleri kurularak 
yaygın bir biçimde hasta ve temaslı taranmasına 
başlanması mart ayının sonuna doğru gerçekle-
şebilmiştir (Sağlık Bakanlığı’nın ‘Temaslı Takibi’ 
yazısı 26 Mart tarihlidir). Zaten bu röportajın 
başında sözü edildiği gibi, Sağlık Bakanlığı 11 
Mart 2020 tarihli COVID-19 Rehberi’nde te-
maslı takibi için ‘Olası olgunun test sonucu çı-
kana kadar yakın temaslılara yönelik herhangi 
bir önlem alınmaz’ yaklaşımını benimsemiş bu-
lunmaktaydı.

Ayrıca temaslı takiplerinin nasıl yapıldığı da 
tartışmaya açıktır. Pozitif tanı konulan hastala-
rın son üç gün içinde temas ettiği kişilere ula-
şıp onların taranmaya çalışıldığı, filyasyon uy-
gulamalarında temaslı kişilere rutin olarak test 
yapılmadığı, bu kişilere bir onam formu imza-
latılarak 14 gün boyunca evlerinde kendileri-
ni ayırmalarının (izolasyon) istendiği, bundan 
sonraki takiplerinin de aile hekimleri tarafından 
telefonla yapılacağının bildirildiği anlaşılmakta-
dır.

Pozitif tanı konulanlara hastalığın hangi aşama-
sında tanı konduğu belirsiz olduğundan, son üç 
günün referans olarak alınması COVID-19 has-
talığı için (En uzun kuluçka süresinin 14 gün 
olduğu bilindiğinden) yetersiz kalabilir. Ayrıca 
temaslılara tarama testi yapılmamış olması da 
filyasyonun tam olarak yapılamadığının bir gös-
tergesidir. Hastalığın dünyaya duyurulmasın-
dan sonra üç buçuk ayı aşkın zaman geçtiği hal-
de ülkemizde halen herhangi bir tarama testinin 
uygulanamadığı anlaşılmaktadır. Türkiye’de te-
maslılara test uygulanmıyor. Bu durumda da fil-
yasyon uygulaması eksik kalmış görünüyor.
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Sağlık sistemi tartışmaları 
(3): ‘Sağlıkta dönüşüm 
programından vazgeçilmeli’
Prof. Dr. Gülbiye Yenimahalleli Yaşar, 2002-2018 
döneminde özel hastane sayısının yüzde 112,9, özel 
hastane yatağı sayısının da yüzde 305 oranında arttığı 
bilgisini vererek “Sağlıkta Dönüşüm Programı’ndan 
vazgeçilmeli, sağlık sistemi örgütlenmeden finansmana, 
hizmet sunumundan sağlık personelinin planlanmasına 
kadar tümüyle kamusal bir karaktere kavuşturulmalıdır. 
Temel insan haklarından biri olarak sağlık hakkının 
sağlanabilmesi için eşit, ücretsiz ve ulaşılabilir bir 
sağlık sistemi kurulmalıdır,” diye konuştu.

ÖZLEM AKARSU ÇELIK
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“Sağlık Sistemi Tartışmaları”nda bugün Ankara 
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim 
üyesi Prof. Dr. Gülbiye Yenimahalleli Yaşar’a 
kulak vereceğiz. Sağlığın ekonomi politiği, sos-
yal güvenlik, sosyal politika alanlarında çalışan 
Prof. Yaşar’a, Asuman Göksel ve Ömür Birler ile 
birlikte derlediği “Türkiye’de Sağlık Siyaset ve 
Piyasa” ile “Türkiye’de Sağlık ve Sosyal Güvenlik: 
İnsana Karşı Piyasa” kitaplarında ve sayısız ça-
lışmasında ele aldığı, “sağlığın piyasalaşması”nı 
sorduk.

Prof. Yaşar, kamucu bir sağlık sistemi için “Sağ-
lıkta Dönüşüm Programı’ndan vazgeçilmeli, sağ-
lık sistemi örgütlenmeden finansmana, hizmet 
sunumundan sağlık personelinin planlanmasına 
kadar tümüyle kamusal bir karaktere kavuştu-
rulmalıdır. Temel insan haklarından biri olarak 
sağlık hakkının sağlanabilmesi için eşit, ücret-
siz ve ulaşılabilir bir sağlık sistemi kurulmalıdır. 
Covid-19 salgını ile önemi ortaya konulan ve 
adımları atılan yerli aşı ve ilaç üretimi çalışma-
ları da desteklenmelidir” dedi. Söz Prof. Gülbiye 
Yenimahalleli Yaşar’da…

‘SALGINDAN EN KÖTÜ ETKİLENEN ÜLKE-
LERİN ABD, İTALYA, İSPANYA OLMASI TE-
SADÜF DEĞİL’

Covid-19 salgını tüm dünyada neoliberal po-
litikaları ve özellikle kamucu sağlık anlayışı-
nın terk edilmiş olmasını tartışmaya açtı. Bu 
salgın neoliberal politikaların uygulayıcıları-
nın sesini keser mi yoksa salgınla eşitsizlikler 
daha da derinleşir, yoksullar daha da yoksulla-
şır mı?

Salgının neoliberal politikaların uygulayıcıları-
nın sesini kesmesini beklemek imkansız dene-
cek kadar zordur. Bu fırtına atlatıldığında birin-
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ci basamak sağlık hizmetlerini veya hastane afet 
planlarını güçlendirmeye dönük bazı çalışmala-
rın başlaması olasıdır, ancak birçok ülkede tıp-
kı 42 yıl önceki Alma-Ata Bildirgesi’nde olduğu 
gibi bu çabaların büyük oranda kâğıt üzerinde 
kalacağı ve sistemin genel karakterini önemli 
ölçüde değiştirmeyeceği kanısındayım. Çünkü 
henüz bu değişimi talep eden güçlü bir öznenin 
varlığını göremiyoruz ne yazık ki.

Salgının önemli bir ekonomik faturası olacağı ve 
bu faturayı da geniş halk kesimlerinin ödeyece-
ğini, 2008 krizinin faturasını kimin ödediğine 
bakarak söyleyebiliriz. Bugün salgından hem 
vaka sayısı hem de ölüm sayısı bakımından en 
çok etkilenen ilk üç ülkenin ABD, İspanya ve 
İtalya olması tesadüf değildir. Neoliberal poli-
tikaların temsilcisi niteliğindeki ABD’de sağlık 
sistemi önemli oranda özel sektördedir ve yakın 
dönemdeki sağlık reformu (ObamaCare) kamu-
sal girişimlere ABD’nin büyük dirençler göster-
diğini ortaya koymaktadır. Ayrıca diğer nedenler 
saklı kalmakla birlikte, salgında oldukça yüksek 
vaka ve ölüm sayılarına sahip İspanya ve İtal-
ya’nın 2008 krizinden en çok etkilenen Avrupa 
ülkelerinden olmaları, krizin sağlık harcamaları-
nı da gerileterek sağlık sistemine yeterince kay-
nak ayırılamamış olması ve bu nedenle sağlık alt 
yapısının kırılganlığı ile de ilişkili olduğu açıktır.

RAKAMLARLA SAĞLIKTA KAMU-ÖZEL 
KARŞILAŞTIRMASI

Sağlıkta Dönüşüm Programı, Türkiye’nin sağ-
lık sistemini nereden nereye getirdi? Kitapla-
rınızda bahsettiğiniz, “sağlığın piyasalaşması” 
ne anlama geliyor?

Türkiye’de 1980’li yıllara uzanan özelleştirme 
girişimleri Sağlıkta Dönüşüm Programı (SDP) 
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ile en üst düzeyde hayata geçirilmiştir. Hizmet 
sunumu, finansman ve sağlık personelinin is-
tihdam biçimlerinde önemli dönüşümler yaşan-
mıştır. Bu dönüşümler ya doğrudan özel sektö-
re devretme veya özel sektör anlayışını kamuya 
taşıma biçiminde gerçekleşmiştir. Bu çerçevede 
SDP hizmet sunumunun önemli bir bölümünü 
özel sektöre devretmekle kalmamış, yeni kamu 
işletmeciliği anlayışı doğrultusunda kamuyu da 
ticari işletme zihniyeti ile yönetmeye başlamış-
tır. Bu durum kamuda kârlılık, döner sermaye 
gelirlerini artırmak için kısıtlı personel ile daha 
fazla hizmet sunma yarışı, artan taşeronlaşma, 
performans ve sözleşmeli çalışma ile finansman 
yükünün bir kısmını cepten ödemeler yoluyla 
bireylere aktararak bireysel sorumluluğu artır-
mayı beraberinde getirmiştir.

Türkiye’de hizmet sunumunda özel sektörün 
payının artışını; hastane, hastane yatakları ve 
bu salgın günlerinde önemi artan yoğun bakım 
yatağı sayısı ile bilgisayarlı tomografi (BT) gibi 
cihazların sayısına bakarak rahatlıkla görebili-
riz. Türkiye’de 2002 yılında 271 hastane ile top-
lam hastanelerin yüzde 23,4’ünü oluşturan özel 
hastaneler, 2018 yılında 577 hastane ile toplam 
hastanelerin yüzde 37,6’sını içerir hale gelmiştir. 
2002-2018 döneminde özel hastane sayısı yüzde 
112,9 artmıştır. Yine 2002 yılında 12.387 has-
tane yatağı ile toplam yatakların yüzde 7,7’sini 
oluşturan özel hastane yatağı sayısı, 2018 yılında 
50.196 ile toplam yatakların yüzde 21,6’sını oluş-
turur hale gelmiş, yüzde 305 artış göstermiştir. 
2018 yılında toplam 38.098 adet yoğun bakım 
yatağı sayısının yüzde 41,9’u (15.970 adet), sa-
dece erişkin yoğun bakım yatağı sayısı açısından 
bakıldığında ise yüzde 55,4’ü (11.171 adet) özel 
sektörün elindedir. BT sayıları açısından bakıldı-
ğında ise, özel sektörün sahip olduğu cihaz sayısı 
Sağlık Bakanlığı(SB)’ndakilerden sadece 10 adet 
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azdır. 2018 yılında özel sektörde 529 BT cihazı 
varken, SB’nda 539 adet bulunmaktadır.

Sağlığın piyasalaşması, hayatımıza yeni kav-
ramları da soktu, örneğin: sağlık turizmi… 
Türkiye’de sağlık ekonomisinin büyüklüğü ne-
dir?

Türkiye’de sağlıkta ticarileşme ve kamu sektö-
rünün işletmeci yönetim anlayışı, sağlık hizme-
ti sunumu yoluyla elde edilecek gelirler bakı-
mından dış talebe de yönelmiş, sağlık turizmini 
önemli bir stratejik hedef haline getirmiştir. Bu 
çerçevede Sağlık Bakanlığı, özel sektör ve şehir 
hastaneleri yoluyla, büyük oranda düşük ücretle-
re dayalı düşük maliyetli üretim avantajını kulla-
narak sağlık turizmi kapsamında yüksek getiriler 
beklemektedir. Türkiye 2023 Turizm Stratejisi’n-
de 2023 yılı sağlık turizmi hedefini 1,5 milyon 
sağlık turisti, 10 milyar dolar gelir olarak belirle-
miştir. Öte yandan Covd-19 salgını ile mücadele 
için kurulacakları açıklanan ve 45 günde tamam-
lanması beklenen İstanbul Yeşilköy ve Sancakte-
pe’deki yaklaşık 1000’er yataklı iki hastanenin de 
sonradan sağlık turizmi için faaliyet gösterecek-
leri açıkça dile getirilmiştir.

‘SAĞLIK HARCAMALARININ, KAMU HAR-
CAMALARI İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 10’

Bütçede sağlık harcamalarının büyüklüğü ne-
dir? Bu oran yıldan yıla nasıl değişti?

Türkiye’de sağlık harcamaları uluslararası kıyas-
lamalara göre hep düşük olagelmiştir. 2018 veri-
lerine bakıldığında toplam sağlık harcamalarının 
GSYH içindeki payı yüzde 4,2 ile yüzde 8,8 olan 
OECD ortalamasının yarısı kadardır. Satın alım 
gücü paritesi bakımından kişi başı sağlık harca-
ması 1.227 ABD Doları ile 3.994 olan OECD or-
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talamasının dörtte biri civarındadır. Öte yandan 
sağlık harcamalarının kamusal karakteri OECD 
ülkelerinden daha fazladır. OECD ülkelerinde 
yüzde 73 olan toplam sağlık harcamaları içeri-
sinde vergiler ve sosyal sigorta primleri yoluyla 
elde edilen finansmanın ağırlığı Türkiye’de yüz-
de 78’dir. Bu ağırlık Genel Sağlık Sigortası (GSS) 
sistemi ile artan prim ağırlığının bir sonucudur. 
2008-2018 döneminde toplam sağlık harcamala-
rı içerisinde vergilerin ağırlığında yüzde 29,1’den 
yüzde 25,4’e gerileyen bir azalma görülürken, 
primlerin ağırlığının yüzde 43,9’dan yüzde 52,1’e 
çıktığı gözlenmektedir.

Türkiye’de sağlık harcamalarının kamu harcama-
ları içerisindeki payı da düşüktür. OECD ülke-
lerinde ortalama yüzde 15 olan oran, Türkiye’de 
yüzde 10’dur. Son dönemdeki sağlık yatırımla-
rının kamu kaynakları yerine şehir hastaneleri 
örneğinde olduğu gibi kamu özel işbirliği ile ya-
pılmasının tercih edilmesi, özel sektörün artan 
varlığı ve yatırımı sağlığa kamudan ayrılan kay-
nakların da düşük kalmasına neden olmaktadır.

‘PRİM BORCU OLANLAR SAĞLIK HİZMET-
LERİNE ERİŞEMİYOR’

Siyasi iktidar, AK Parti iktidarının ilk yılların-
da gerçekleştirilen Sağlıkta Dönüşüm Progra-
mı ile herkesin sigorta sahibi yapıldığını ifa-
de ediyor. Türkiye’de sağlığın finansmanı için 
oluşturulan Genel Sağlık Sigortası(GSS) nasıl 
işliyor? Herkes eşit biçimde kaliteli sağlık hiz-
metinden yararlanabiliyor mu?

Sağlık sisteminin kamusal karakterinin 1980’li 
yıllardan itibaren aşındırıldığı doğrudur. Ancak 
bu aşınmadaki en büyük payı SDP’ye vermek 
gerekir. GSS sistemi ile önemli bir adım atılarak 
kamu sağlık güvencesinin kapsamını istihdam 
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ile sınırlandıran sisteme son verilmiş, vatandaş-
lık hatta belli koşullar altında ikamet ile ilişki-
lendiren (örneğin bir yıldan uzun süre ikamet 
eden yabancılar için) bir yapı oluşturulmuştur. 
Bu yapı tüm nüfusun kamu sağlık güvencesi-
ne erişebilmesinin önünü açmıştır. Ancak GSS 
sisteminde, evrensel sağlık kapsamının üç bo-
yutunda da (kapsanan nüfus, güvence kapsa-
mındaki hizmetler ve bu hizmetler için yapı-
lan cepten ödemeler) sorunlar bulunmaktadır. 
Bunlardan ilki istihdam dışında olup priminin 
tümünü kendileri ödemek durumunda olanlar 
ile ilişkilidir. Başlangıçta gelir ile ilişkilendirilip 
ödenecek prim tutarının gelir testi sonrası belir-
lenmesi yolu tercih edilmiş ise de bu yolla prim 
toplanamayınca 1 Nisan 2017 tarihinden itiba-
ren gelir ile ilişkisi kesilerek aylık brüt asgari üc-
retin yüzde üçü oranında (2020 Nisan itibariyle 
88,29TL) sabit bir prim belirlenmiştir. 2018 yılı 
itibariyle 70 milyon 196 bin 504 kişi sosyal gü-
venlik kapsamında, 8 milyon 262 bin 402 kişinin 
primi devlet tarafından ödeniyor, 2 milyon 322 
bin 684 kişi de primini aylık 88,29 TL üzerinden 
kendisi ödemek durumundadır.

GSS’deki ikinci önemli sorun hizmete erişebil-
mek için prim ve cepten ödeme gibi bazı ko-
şulların öngörülmesi ve bu koşulların da hiz-
mete erişimi ciddi bir biçimde engellemesidir. 
Bağ-Kur’lular ve GSS primini kendisi ödeyen-
lerin sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu ta-
rihte 60 günden fazla prim ve prime ilişkin her 
türlü borcunun bulunmaması şartı aranmak-
tadır. SGK uzunca bir süredir prim borcu olan 
Bağ-Kurluları (4/1-b’lileri) açıklamadığı için ve-
rilere erişmek ne yazık mümkün olamamakta-
dır. Ancak geçmiş yıllardaki veriler bu kategori-
de yer alanların yaklaşık yarısının düzenli prim 
öde(ye)mediğini (örneğin Ocak 2011 tarihinde 
prim borcu olan Bağ-Kur’luların yüzde 50’yi aş-
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tığını) göstermektedir. Benzer bir durumun ge-
çerli olduğu varsayıldığında, yaklaşık 3 milyon 
olan aktif 4/1-b’lilerin yarısı ile 2 katına ulaşan 
bağımlı sayıları dikkate alındığında, yaklaşık 
4,5 milyon kişinin sigortalı görünmelerine rağ-
men hizmete erişemedikleri söylenebilir. Prim 
borcu nedeniyle sağlık hizmetlerine erişememe 
sorununun yarattığı kamuoyu tepkisi birkaç yıl 
aralarla çıkarılan aflar ile yeniden yapılandırılan 
borçlarla çözülmeye çalışılmıştır. Yeniden yapı-
landırılan borçların düzenli ödenememesi baş-
ka bazı tedbirleri de gündeme getirmiştir. 2019 
yılında çıkarılan bir Cumhurbaşkanı Kararı 31 
Aralık 2019 tarihine kadar Bağ-Kur’lular ve GSS 
primini kendisi ödeyen kişilerin SGK’ya 60 gün-
den fazla prim borçları olsa dahi sağlık hizmetle-
ri alabilmelerini ön görmüştür. 2020 Ocak ayın-
da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı bu 
uygulamanın 2020 yılı için de devam edeceğini 
açıklamış, açıklamayı da web sitelerinde duyur-
muştur.

Üçüncü olarak GSS ile gündeme gelen katılım 
ücretleri, fark ücretleri ve ilave ücretler ile kap-
sam dışındaki hizmetler için yapılan cepten har-
camaların gelir düzeyi düşük bireylerin sağlık 
hizmetlerine erişimini olumsuz yönde etkiledi-
ğine ve finansmanda adaleti zedelediğine ilişkin 
birçok ampirik çalışma bulunmaktadır.

Bir önceki yazınızda sağlık hizmetleri kalitesin-
deki sorunlara değinen Prof. Dr. Kayıhan Pa-
la’nın verilerini tekrarlamamak için kaliteli sağ-
lık hizmeti sunumu konusuna değinmiyorum.

Siyasi iktidar, sosyal devletin görevi olan “sos-
yal yardım”ın, “sosyal sigorta”nın vb. güvence-
lerin yerine “yardımları” koydu. Bu, toplumun 
devlete ve yurttaşa bakışını nasıl değiştirdi?
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Bu soruya en iyi örnek, GSS kapsamında prim 
borçlusu olan Bağ-Kur’lular ve primini kendisi 
ödemek durumunda olanların sigortalılıklarına 
ilişkin kalıcı çözümler getirmek yerine, onla-
rın borçlarına rağmen hizmete erişebilmelerini 
“bahşetmek” anlayışının benimsenmesi ve sür-
dürülmesidir. Sosyal devletin asli görevlerinden 
olan vatandaşların sosyal güvenlik haklarını 
sağlama ödevini adil, makul ve ölçüsüzce sınır-
landıran prim borçları bulunmaması koşuluna 
ilişkin düzenlemenin ortadan kaldırılması ko-
nusunda gerekli adımların atılması yerine Cum-
hurbaşkanının veya Bakanın lütfuna bırakılma-
sı, sosyal devlet, demokratik toplum düzeninin 
gereklerine uygunluk ve ölçülülük ilkeleri ile 
bağdaşmamaktadır.

ÖZEL HASTANELER İLE KAMU HASTANE-
LERİ KARŞILAŞTIRMASI

Türkiye’de kaç kişi özel sağlık sigortasına sa-
hip? Özel ve kamu hastanelerinden yararlan-
ma oranı nedir?

Türkiye’de tamamlayıcı ve özel sağlık sigortalı 
sayısı 2018 yılında 3,1 milyon kişi (920 bini ta-
mamlayıcı) olup nüfusun yüzde 3,8’ine karşılık 
gelmektedir. Basına yansıyan veriler bu rakamın 
2019 yılında 3,7 milyona çıktığını göstermek-
tedir. Türkiye’de nüfusun küçük bir bölümü-
nün özel sağlık sigortasını tercih etmesinin bir-
çok nedeni bulunmaktadır. Bu nedenlerden en 
önemlisinin GSS’nin sağladığı kamu güvencesi 
olduğu söylenebilir. Ancak GSS’den çok sonra 
uygulamaya geçen tamamlayıcı sigortalı sayı-
larının 1 milyona yaklaşmış olması, Sosyal Gü-
venlik Kurumu (SGK)’nun karşılamadığı ya da 
ücret limitlerini aşan tedavi giderlerinin cepten 
ödemelerle karşılanmasının her geçen gün zor-
laştığını göstermesi bakımından önemlidir.
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SDP ile gözlenen önemli değişikliklerden biri de 
sağlık hizmetleri kullanımındaki artıştır. 2002 
yılında 3,1 olan kişi başına yıllık hekime başvu-
ru sayısı 2018 yılında 9,5’e çıkmıştır. Bu başvu-
ruların 2/3’ü hastanelere yapılan başvurulardır. 
OECD ve AB ülkelerinde sırasıyla 6,8 ve 6,9 olan 
bu rakam birçok neden ile ilişkilendirilebilir. Bu 
nedenlerin bazıları GSS’nin genişlettiği kamu 
güvencesi kapsamı, işletmeci bir anlayışla daha 
çok hastaya hizmet sunup daha fazla döner ser-
maye getirisi elde etme çabası, özel sektörün 
artan hizmet sunum kapasitesi, kamuda perfor-
mansa dayalı ek ödeme vb. uygulamalardır. Sek-
törlere göre hastanelere yapılan kişi başı başvuru 
sayısı 2018 yılında 6,1’dir ve başvuruların 0,9’u 
özel sektör hastanelerine yapılmıştır. 2002 yılın-
da yalnızca 0,1 olan özel hastane başvuru sayısı 
SDP döneminde 9 kat artmıştır. Aynı dönemde 
üniversite hastanelerine yapılan başvurulardaki 
artış 5 kat iken (0,1’den 0,5’e), SB hastanelerine 
yapılan başvurular ise sadece 2,7 kat artmıştır 
(1,7’den 4,6’ya). Sektörlere göre yatan hasta sayı-
larındaki artış çok daha çarpıcıdır. Özel sektör-
de yatan hasta sayısı 2002-2018 arasında 7,2 kat 
artmışken, SB hastanelerinde yatan hasta sayısı 
sadece 1,8 kat artmıştır. Benzer artışlar hastane-
lerde yatılan gün sayısı için de geçerlidir.

Artan oranda özel sektörden hizmet kullanımı, 
özel sektörün daha pahalı hizmet sunması ba-
kımından önem taşımaktadır. 2018 yılında özel 
sektör ikinci basamak sağlık tesislerine yapılan 
bir başvurunun SGK’ya maliyeti 115 TL iken, 
devlet ikinci basamak sağlık tesislerinin başvu-
ru başına maliyeti yalnızca 52 TL’dir. Özel sek-
törün SGK’nın ödediği miktarın yüzde 200’üne 
kadarını hastalardan talep edebilmesi de ayrı bir 
durumdur.
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‘BİRÇOK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU KISA 
ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE BAŞVURDU’

Salgınla mücadele sırasında bir kez daha gör-
dük ki, sağlık çalışanları da tüm emekçiler 
gibi güvencesizlikten, taşeronlaşmadan, pi-
yasalaşmadan ve kendilerine yönelen şiddet-
ten muzdaripler. Bir yandan sağlık çalışanları 
alkışlanıyor, diğer yandan Zonguldak Valisi 
örneğindeki gibi hedef haline geliyor. Sağlık 
çalışanları bu salgından nasıl ve hangi tartış-
malarla çıkacak?

Özel sektörün hizmet kapasitesinin artışı ile bir-
likte özel sektörde istihdam edilen personel sa-
yısı da artmıştır. 2002 yılında toplam sağlık per-
sonelinin yüzde 16,7’si özel sektörde çalışırken, 
2018 yılı itibarıyla yüzde 23,8’i (242.240 perso-
nel) özel sektörde çalışmaktadır, özel sektörde 
çalışan personel sayısı dönem içinde yüzde 262 
artış göstermiştir. Özel sektördeki personelin 
güvencesizliğinin en önemli kanıtı Covid-19 sal-
gını sürecinde birçok özel sağlık kuruluşunun 
kısa çalışma ödeneğine başvurmasıdır.

Türkiye’de sağlık personeli nicel olarak yetersiz-
dir. OECD ülkelerinde binö kişi başına düşen 
3,5 doktora karşılık Türkiye’de 1,9 doktorun, 8,8 
hemşireye karşılık Türkiye’de 2,1 hemşirenin 
düştüğü görülmektedir. Nicel yetersizliği çöz-
mek amacıyla alt yapı sorunlarını dikkate alma-
dan açılan yeni fakülteler ve artan öğrenci sayı-
ları bu kez nitel yetersizlik kaygılarını gündeme 
getirmiştir. Bunların üzerine coğrafik dağılım 
sorunları eklenmektedir. Nicel, nitel ve dağılım 
sorunları hekime başvuru sayısındaki yüksek 
artış ile birlikte değerlendirildiğinde, sağlık per-
sonelinin çok sıkıntılı çalışma ortamı ve koşul-
larına sahip olduğu görülmektedir. SDP’nin va-
tandaşın beklentisini artırmış olması bu sıkıntıyı 
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artırmakta, en küçük bir gerilim şiddete dönüş-
mekte, SDP’nin hesabı sağlık personeline sorul-
maktadır.

Bu salgın dönemi personelin çalışma yoğunlu-
ğunu daha da artırmış, tüm gözlerin sağlık sis-
temine çevrilmiş olması nedeni ile personelin 
olağanüstü çabası daha görünür olmuştur. Zon-
guldak Valisi’nin sağlık personeli için dile getir-
diği talihsiz açıklamalar, yani “sağlıkçıların sos-
yal mesafeyi korumadıkları için korona virüsüne 
yakalanarak ek yük getirdikleri” söylemi, aslın-
da alışılmış bir suçlama anlayışının, sağlıkçıların 
alkışlandığı bir dönemde bile kontrolsüz bir bi-
çimde tekrarlanması ile de açıklanabilir.

‘EŞİT, ÜCRETSİZ, ULAŞILABİLİR SAĞLIK 
SİSTEMİ KURULMALI’

Kamucu bir sağlık sistemi için yapılması gere-
kenler nelerdir?

Sağlıkta Dönüşüm Programı’ndan vazgeçilmeli, 
sağlık sistemi örgütlenmeden finansmana, hiz-
met sunumundan sağlık personelinin planlan-
masına kadar tümüyle kamusal bir karaktere 
kavuşturulmalıdır. Temel insan haklarından biri 
olarak sağlık hakkının sağlanabilmesi için eşit, 
ücretsiz ve ulaşılabilir bir sağlık sistemi kurul-
malıdır. Covid-19 salgını ile önemi ortaya ko-
nulan ve adımları atılan yerli aşı ve ilaç üretimi 
çalışmaları da desteklenmelidir.
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Siyasal bir alegori, mekânsal 
bir trajedi: Şehir hastaneleri
Şehir hastanesi gibi büyük ölçekli projelerin 
kentlerin üst ölçekli planlama süreçleriyle birlikte 
ele alınmaması, ulaşım ana planları ve kentin sosyal, 
ekonomik faaliyetlerine ve demografik öngörülere 
içerilmemesi bunun yerine plan değişikliği ya da 
tadilat şeklinde kolajcı bir anlayışla kent planlarına 
monte edilmesi de yine oldukça önemli bir sorundur.

PINAR YURDADÖN
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Malum Covid-19 salgını, iktidarca iyi yönetildi-
ği varsayılan bir sanrıyla kamuoyunda kendine 
yer bulurken, paradigmanın iflası da çok gecik-
meden gerçekleşti. Üstelik bu gündemi ekonomi 
politiğin penceresinden açıklama girişimleri, her 
zamanki “şimdi sırası mı” retoriğiyle çarpışadur-
sun, iktidar bir yandan da doğa koruma alanla-
rının, korunan alanların yapılaşma kriterlerinin 
değiştirilmesi gibi hayati konuları da gündeme 
kurban etmedi (!). Evet, şimdi tam sırası… “Sal-
gın zengin fakir ayırmıyor”, “Evde kal Türkiye” 
ve olmazsa olmaz milli şiarımız “Hepimiz aynı 
gemideyiz” yaklaşımının sahiciliği de samimiye-
ti de tartışılır. O zaman koroya şu soloyla cevap 
verelim, filler ve karıncalar da aynı ormanda; 
fakat filler sultanı ‘artık filsiniz’ deyince karın-
calar fil olmadı. Karıncalar fil olmadığı gibi sa-
kalını boyayan sarı sakallı karıncalar da kırmızı 
sakallı… Ve devamla bunların işbirlikçi hüdhüd 
kuşundan da dost olmadı… Ne ki kırmızı sakal-
lı karıncaların bunu anlamaları için ironi bu ya 
önce fil olmaları gerekmekteydi.

Meseleyi mikro bir alana sıkıştırarak birey ve çev-
resinde örgütlü kurumlarla kısıtlamak yurdum 
insanı için bir miktar self-oryantalist bağlamıyla 
“yok Almanlar şöyle, İsviçreliler böyle” mottosu-
nun seküler bir tekrarı ya da tersinden yandaşva-
tandaş sendromunun tezahürü de olsa, sanıldığı 
kadar zararsız ve tutarsız değil. Siyasal iktidar ve 
mekanizmalarının “evde kal”manın koşullarını 
oluşturmadığı, sosyal hizmetlerle -burjuvai olan-
ları bile arar olmuşken- bunu desteklemediği bir 
ortamda her söylem sloganlaşmaya mahkumdur. 
Salgın zengin fakir ayırmıyor diyenlere, Hacı Sa-
bancı’nın sosyal medyada epeyce gündem olan 
kondisyon bisikletli paylaşımına bakmalarını 
öneririm. CEO’lar, Ar-ge çalışanları, akademis-
yenler ve hatta küçük memurlar dahi evde ça-
lışma koşullarına sahipken (CEO’ları çıkarırsak 
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diğer sayılanlar bunun sorumlusu olarak görüle-
mezler elbette) fabrika işçileri, madenciler, AVM 
çalışanları, çağrı merkezi çalışanları, kasiyerler 
ve benzeri emekçiler sokakta olmak, sokaktan 
yaşamak zorunda.

Sermaye birikimi, sokakla, semtle, kentle ve ni-
hayetinde mekanla mümkün. İşbu sosyo-mekan-
sal içerimin en billur ifadelerini tarihsel-coğrafi 
materyalizmin ufuk açıcı bağlamında buluruz. 
Bir taşınmaz olarak mekân, o meşhur pastoral 
ve dekoratif çerçeve anlayışında gizil arkaik oku-
masının aksine gayet de ilişkisel ve devinimsel 
bir üretim aracı ve üretimdir (product). Böyle 
bakıldığında toplumsal siyasalar, toplumsal iliş-
kiler, toplumsal mücadele ve toplumsala dair ne 
varsa mekânda, mekanla zuhur eder. Devamla, 
gündemimiz olan toplumsal sağlık da bir top-
lumsal mekân sorunudur. Sağlık hizmetinin 
hakça ve adilce verilmesi mekânsal eşitsizlikler-
den yol almadan ve bu hizmetin yeni eşitsizlik-
lere yol açmadan gerçekleştirilmesiyle de para-
leldir. Neoliberal kapitalist devletin bu minvalde 
aksini eylemesi mümkün olmamakta, tümden 
de gidilse tüme de varılsa netice değişmemekte-
dir. Haddizatında bu yönde bir gayesi olmayan 
iktidarın böylesi bir ufkunun olması da beklen-
memektedir. Diğer yandan, bu durum yazının 
eşiğini de oluşturan sağlık hizmetlerinin mekân-
sallığını tartışmaya herhangi bir engel de teşkil 
etmemektedir.

Corona salgınıyla birlikte test uygulanan ya da 
enfekte olanların tedavisinin yapıldığı hastane-
ler Sağlık Bakanlığı’nca açıklanmakta ve konu-
ya ilişkin güncel bilgiler paylaşılmakta; ancak 
konunun önemli bir yönünü de iktidarın mega 
projelerinden olan şehir hastanelerinin bu sal-
gınla mücadeledeki rolü ve bu rol hasebiyle sal-
gın öncesi pozisyonunun da yeniden gündeme 
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gelmesi oluşturmaktadır. Şehir hastaneleri, 
basitçe ifade edilirse hem bir kentsel politika 
biçeminin cisme gelmesi hem de ilişkisel bir 
gözlükle bahse konu politikanın sürdürülebi-
lirlik koşullarının ön safında yer tutması anla-
mına gelmekte. Dağınık ve kentin farklı yerle-
rinde bulunan hastanelerin yığılması, dikeyde 
bütünleşmesi olarak da ifade edilebilecek bu 
hizmet sunumu, dolayısıyla yeni bir hastane ve 
yatak imkanından çok bir nevi yer değiştirme-
den fazlası değil. Ancak dikeydeki bu bütün-
leşme sadece şekil ve şemail meselesi olmayıp, 
aynı zamanda içerikle de örtüşmekte. Modern 
ve terk edilmiş bir anlayışın ürünü olan böy-
lesi bir formun seçimi, coğrafi tartışmaları 
da beraberinde getirmektedir. Merkeziyetçi 
yerleşme anlayışı, hastanelerin yönetim anla-
yışıyla karşılıklı beslenmektedir. Hastaneler 
kamu-özel yatırım ortaklığı ürünü olup, hem 
Sağlık Bakanlığı’nın atadığı başhekim hem de 
ilgili firmanın atadığı müdür aracılığıyla yö-
netilmektedir. Dolayısıyla şehir hastanelerinin 
kamusal hizmet vasfı tartışılırken şehir planla-
ması bağlamında yer seçiminin sorunsal haline 
gelmemesi pek de mümkün görünmemektedir. 
Hastaneler ya kentin oldukça uzağında (Bursa) 
ya orman vasıflı arazide (Ankara-Bilkent) ya 
da askeri alanda (Kocaeli) inşa edilmiş, erişile-
bilirlik gibi önemli bir ilke hele de söz konusu 
sağlık hizmeti iken anlaşılmaz biçimde kolayca 
yadsınmıştır. Üstelik neredeyse hepimizin bil-
diği o meşhur özel hastaneler, otopark ihtiya-
cı ya da acil servis giriş çıkışını adeta yerle bir 
edercesine kent merkezlerinde yükselirken… 
Sağlık sisteminin özelleştirilmesi, çeşitli hol-
ding ve gruplara devredilmesi, metalaştırılıp 
hastanelerin işletme, hastaların müşteri haline 
gelmesi bir kentsel siyasa olduğu kadar kentsel 
mekân meselesidir de.
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Başka bir sorun ise corona hastalarının ayrı bir 
hastanede tedavi edilmesi yerine, karma şehir 
hastanelerine alınmasına ilişkin. Bu durum has-
talığın yayılma riskini arttırırken aynı zamanda 
farklı sorunlarla hastanelere ulaşmak isteyen in-
sanların salgına maruz kalma riskiyle tedavi sü-
reçlerini ertelemeleri, hastaneye gitmemeleri so-
nucunu da doğurmakta. Merkezileşmiş hastane 
sistemi salgının tedavisinde veya önlenmesinde 
ciddi bir engele dönüşmekte.

Şehir hastanesi gibi büyük ölçekli projelerin 
kentlerin üst ölçekli planlama süreçleriyle birlik-
te ele alınmaması, ulaşım ana planları ve kentin 
sosyal, ekonomik faaliyetlerine ve demografik 
öngörülere içerilmemesi bunun yerine plan de-
ğişikliği ya da tadilat şeklinde kolajcı bir anla-
yışla kent planlarına monte edilmesi de yine ol-
dukça önemli bir sorundur. Hele ki küresel bir 
salgınla karşı karşıya gelindiği bu gibi durumlar-
da mevcut sağlık sisteminin mekânsal organizas-
yonunun işlevselliği daha yakıcı bir hal almak-
tadır. Üstelik bu hastanelerin büyükşehirlerde 
konumlandırıldığı düşünüldüğünde, yerellerde 
hasta olan ya da hastalık şüphesi taşıyan kişile-
rin büyükşehirlere davet edilmesi söz konusu ol-
maktadır. Bu durum ise salgının büyükşehirlere 
yayılması riskini arttırmaktadır.

Özetle, kâr amacı güden bir şirket gibi çalışan 
şehir hastaneleri şimdiden Rem Koolhaas’ın 
“junkspace” olarak ifade ettiği atık mekanla-
ra dönüşme sürecinde. Hastane fonksiyonuyla 
kamusal (toplumsal anlamıyla) mekân niteliği 
hiç olmadan neredeyse tüketime odaklanan bu 
mekân, bu ahvaliyle tartışmasız bir becerisizlik, 
modernizmin anakronik bir temsili olmasından 
hareketle de imkânsız bir beceri (?) halini yansıt-
maktadır.
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Covid-19 pandemisi ile 
mücadelede aile hekimliği
Aile hekimlerinin hastaları ile mesafeli görüşmeleri 
belirli ölçüde hastaların sağlık gereksinimlerini 
giderecektir. Öte yandan, doğrudan temasta bulunarak 
verecekleri hizmet hala vazgeçilmezdir. Bu çerçevede 
sağlık sistemimizi ciddi oranda tehdit eden Covid-19 
bulaşma riski çok ciddiye alınmalıdır. Şu anda 
ülkemizde normalleşme çalışmaları başlamış olsa da bu 
pandemi daha aylar sürecektir.

HAKAN YAMAN
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“Salgın 
sırasında birçok 
ülke salgını 
kontrol etmek ve 
sağlık sistemini 
yeterli kılmak 
için halk 
sağlığı 
tedbirlerine yer 
vermişlerdir.

Aile hekimleri Covid-19 pandemisi ile olan mü-
cadelede bütüncül ve kapsamlı bakım ve hasta 
odaklı hizmet yaklaşımları ile önemli hizmet-
ler sunmaktadırlar. Covid-19 hastalarının yüzde 
80’inin asemptomatik olduklarını kabul edecek 
olursak, bu hastaların çoğu ağırlıklı olarak aile 
sağlığı merkezlerine farklı gereksinimlerle baş-
vuracaklardır. Hastaların sadece yüzde 15’i has-
talanarak hastaneye ve yüzde 5’i yoğun bakıma 
yatırılmaktadırlar. Covid-19 salgını nedeniyle 
kronik hastalıkları ve multimorbideteleri olan 
hastaların da hastanelere gitmekten çekinmeleri 
nedeniyle temel sağlık hizmetlerinin karşılan-
ması konusunda aile sağlığı merkezlerinin etkin 
rolleri olmaktadır.

Salgın sırasında birçok ülke salgını kontrol et-
mek ve sağlık sistemini yeterli kılmak için halk 
sağlığı tedbirlerine yer vermişlerdir. Sosyal me-
safe, sokağa çıkma yasağı ya da potansiyel risk 
gruplarının taranması gibi tedbirler salgının 
reprodüktif hızını birin altına düşürmede yararlı 
olmuştur. Bu kompleks sağlık sisteminin içeri-
sinde aile sağlığı hizmetlerinin de önemli katkı-
ları olmuştur.

Aile hekimlerinin katkıları, hastaları sağlık so-
runlarına angaje etmek (hastanın sağlığını ko-
ruma ve geliştirme yolunda bilgi, beceri, yeti ve 
isteğini harekete geçirme), bakımı koordine et-
mek, aile sağlığı merkezine uygun teknoloji ile 
bireye uygun hale getirilmiş sağlık bakımı sun-
maktır.

Sosyal izolasyonun uzun erimli olması, hasta-
lıklara bağlı mortaliteyi üçte bir oranında artır-
maktadır. Sosyoekonomik olarak dezavantajlı, 
engelli ya da ruhsal hastalığı olanlar mortalite 
bakımından daha yüksek risk altındadırlar. Bu 
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nedenle özellikle bu hassas grupların hastane-
lerden doğrudan bakım almaları zor olacaktır. 
Kayıtlı hastalarının her birini tanıyan ve yılda en 
az bir kez muayene eden, hatta gerekirse evinde 
ziyaret eden aile hekiminin bu risk gruplarının 
yönetiminde ve korunmalarında önemli rolleri 
olacaktır. Yine Covid-19 bulaşma riskini azalt-
mak için video ve telefon görüşmelerinin olum-
lu etkileri göz ardı edilmemelidir.

Aile hekimlerinin hastaları ile mesafeli görüşme-
leri belirli ölçüde hastaların sağlık gereksinimle-
rini giderecektir. Öte yandan, doğrudan temasta 
bulunarak verecekleri hizmet hala vazgeçilmez-
dir. Bu çerçevede sağlık sistemimizi ciddi oranda 
tehdit eden Covid-19 bulaşma riski çok ciddiye 
alınmalıdır. Şu anda ülkemizde normalleşme ça-
lışmaları başlamış olsa da bu pandemi daha aylar 
sürecektir. Bu nedenle aile hekimlerinin koruyu-
cu malzeme ve ekipmanının düzenli sağlanması, 
kendilerine düzenli aralıklarla test yapılması, ru-
hen destek almaları, çalışma düzenlerinin ken-
di lehlerinde yeniden düzenlenmesi, yeterince 
izin verilmesi, maddi kayıplarının karşılanması, 
maddi ve manevi teşviklerin sağlanması, mal-
zeme kısıtlılıklarının ve kurumlar arası iletişim 
sorunlarının giderilmesi, etkin triyaj yapmaları 
için uygun ve yeterli koşulların sağlanması ve 
idarenin iletişim dilinin uygun hale getirilmesi 
gibi durumların önemsenmesi gerekmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi’nin Co-
vid-19 ile mücadele ederken sağlık sistemlerini 
güçlendirmek için yapmış olduğu ve yerelde bazı 
kurumların ve uzmanların önerileri aile hekim-
liğini ilgilendiren boyutu ile aşağıda sunulmuş-
tur:

-Risk iletişimini desteklemek için halka Co-
vid-19 ile ilgili net bir mesaj iletilmelidir. Sağlık 
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otoriteleri medya ile olan ilişkilerinde bu konuya 
ne derece uygun davranırlarsa, sağlık sistemine 
ve özellikle ilk temas noktası olan aile hekimli-
ğine yansımaları o derece olumlu olacaktır. Bu 
konuda sergilenen olumsuz mesajlar, aile hekim-
lerine bunları gidermek için ek yük getirecektir.

-Halk sağlığı alt yapısı donanımı ve birikimi ile 
aile sağlığı merkezlerine bilimsel ve kanıta dayalı 
bilgi sunmalıdır.

-Hastalar, hasta yakınları ve endişeli kişilere yö-
nelik olarak, bilgi almak için 184 numaralı hat-
tı aramaları olanağı verilmiştir. Bunun yanı sıra 
aile sağlığı merkezleri de önemli bir başvuru 
merkezi haline gelmişlerdir. Bireylerin triyajı ya 
da ev karantinasına alınan hastaların takibin-
de aile hekimlerine görev verilmiştir. Bu olanak 
sağlık personeline ve diğer bireylere Covid-19 
bulaşmasını önleyecektir.

-Covid-19 hastalarına yönelik hazırlanmış olan 
ilk başvuru noktalarına hastaların tamamının 
başvurması sözkonusu olmayabilir. Hastalığını 
bilmeden diğer sağlık kurumlarına da başvur-
maları olasıdır. Aile sağlığı merkezleri de hasta-
neler kadar risk altındadır. Bu çerçevede aile sağ-
lığı merkezlerinin de olası, şüpheli ya da gerçek 
temas konusunda hazırlanmaları gerekmektedir.

-Şüpheli ya da hafif Covid-19 hastalarının evde 
izlenmeleri mümkündür. Bu hastaların telefon 
ya da video görüşmeleri ile izlenmeleri öneril-
mektedir. Aile hekimleri bu süreçte etkin bir rol 
üstlenmektedir. Hastaların sağlık bilgileri konu-
sunda ise aile hekiminin hastasıyla kurmuş oldu-
ğu uzun erimli ilişkisi eşsizdir. Hastanın sağlık 
geçmişi konusunda hasta ve yakınları yeterince 
bilgi sağlayamadıkları takdirde aile hekimliği 
kayıtları yol gösterici olacaktır.
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-Sürekli kullanılması gereken ilaç, araç ve gereç-
lerin doğrudan eczanelerden temini konusunda 
kolaylaştırmalar sözkonusu olmuştur. Bu aile he-
kimlerinin ve kronik hastalarının Covid-19 bu-
laşma risklerini azaltmıştır.

 
-Aile sağlığı merkezleri merkez bazında Co-
vid-19 enfeksiyonu konusunda hazırlanmalı ve 
desteklenmelidir. Covid-19 vakalarının hastane 
sevklerinde ayrı bir yol ağı oluşturulması gerek-
mektedir. Mümkün olan durumlarda hasta gö-
rüşmelerinin video ya da telefon üzerinden ya-
pılması önerilmektedir. Zorunlu ve acil olmayan 
müdahaleler ertelenmelidir. Bu durum ülkemiz-
de sağlanmıştır.

-Aşı gibi hizmetler ise hastayı ve hekimi riske 
sokmayacak şekilde sürdürülmelidir.

-Sağlık personelinin Covid-19 ile mücadele ko-
nusunda eğitilmeleri önerilmektedir. Bu durum 
aile sağlığı merkezleri için de geçerlidir. Ayrıca 
eğitimin sürekliliği de sağlanmalıdır.

-Sağlık çalışanlarına yeteri kadar koruyucu mal-
zeme ve bu malzemelerin uygun ortamda sak-
lanmaları sağlanmalıdır. Stokların yönetimi uy-
gun olmalıdır.

-Aile sağlığı çalışanlarına ruhsal destek için ola-
naklar sağlanmalıdır. Psikolojik destek alabile-
cekleri bir çağrı hattının kurulması, kendilerine 
eğitim verilmesi, duygusal tükenmişlik ve acil 
psikiyatrik durumlara yönelik il bazında özel 
ekiplerin kurulması gereklidir. Bu hizmetin top-
lum düzeyine yaygınlaştırılması da önemlidir. 
Toplumda liderlik özellikleri taşıyan birey ve gö-
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revliler de acil psikolojik müdahale konusunda 
eğitilmelidirler (örn. Öğretmenler, emniyet güç-
leri, eczacılar, gönüllüler vb).

-Aile hekimliğinde kullanılan temel ilaçlar ve 
tıbbi araç ve gereçlerin tedariki konusundaki ak-
samalar önlenmelidir.

-Sağlık hizmetlerine erişimi önleyecek maddi 
engellerin kaldırılması önerilmektedir. Aile he-
kimliğinde katkı payı hastanelere göre daha dü-
şük olsa da yine de hastaların başvuru niyetlerini 
etkileyecek niteliktedir. Bu bağlamda bu pande-
mi sürecinde katkı paylarının tamamıyla kaldı-
rılmaları yararlı olacaktır. Her ne kadar seçilmiş 
hastaların sağlık sistemine başvurmalarını iste-
sek de yine de herhangi bir maddi kaygı hasta-
ların sağlık kurumlarına başvurularını engelle-
memelidir. Ülkemizde şüpheli vakaların özel bir 
ambulans ile alınıyor olmaları ve pandemi hasta-
nelerine sevk edilmeleri fiziki erişimi kolaylaştı-
rıcı hizmetler arasında yer almaktadır.

-Özel risk gruplarının (örn. Yaşlılar, ruh hasta-
lığı olanlar, mülteciler, engelliler, okur yazar ol-
mayanlar, ücra yerlerde yaşayanlar, bakım evle-
rinde yaşayanlar, yoksullar, evsizler, mahkumlar, 
sosyal güvencesi olmayanlar, telefon erişimi ol-
mayanlar vb.) hizmet almaları sağlanmalıdır. Bu 
hastaların tespitinde ve takibinde aile hekimleri-
nin katkıları mümkündür.

-Salgın nedeniyle uygulanacak izolasyon tedbir-
leri çerçevesinde bireylerin maddi gereksinim-
leri karşılanmalıdır. Ücretli izinler vb. bu kap-
samdadır. Maddi destek sağlanmadığı takdirde 
bireylerin sağlıklı kalmaları zor olacaktır.

-Zedelenebilir ailelerde sosyal hizmet ve destek-
lerin sürdürülmeleri gerekmektedir. Risk grup-
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larının belirlenmesinde ve destek sağlanmasın-
da aile hekimliği merkezlerinin önemli katkıları 
olacaktır.

-Covid-19 pandemisi sırasında süreci yönetecek 
olanlar, yetki alanlarını baştan belirleyip, sağlık 
sistemini olası yetki karmaşasında sıkıntıdan 
kurtarmalıdırlar. Aile hekimleri de iyi koordine 
edilmiş, yetkilerin belirlenmiş ve iyi ilişkilerin 
kurulduğu bir süreçte daha verimli çalışacaklar-
dır.

-Covid-19’un yoğun olarak görüldüğü merkez-
lerde ise aile hekimlerinin de dahil olduğu birin-
cil bakım mükemmeliyet merkezleri ile nitelikli 
sağlık hizmetleri sunulmaya çalışılmalıdır. Bazı 
ülkelerde buna yönelik girişimler mevcuttur.

-Sağlık alt yapısının gelişmiş olduğu kent mer-
kezlerinden, yerleşik nüfusu az olan tatil belde-
lerinde bulunan yazlıklara taşınılması önerilme-
mektedir. Bu bölgede aile hekimliği alt yapısı da 
yeterli olmayacağı için, gereksinim durumunda 
sağlık hizmeti alınamayacaktır. Mevcut nüfusa 
göre planlanmış ilaç, araç ve gereç stokları ise 
gereksinim durumunda yetersiz kalacaktır. Bu 
nedenle ülkemizde salgının başından beri tatil 
beldeleri yöneticileri yazlıkçıların beldelerine 
gelmemeleri konusunda uyarılarda bulunmakta-
dırlar.

-Yerelde ise aile sağlığı merkezlerinin komşu aile 
sağlığı merkezleri ile bağlantı kurup, karşılıklı 
bu süreci atlatma konusunda işbirliği yapmaları 
önerilmektedir. Bu işbirliği mesai, personel, ilaç, 
araç, gereç ve deneyim paylaşımı konularında 
olabilir.

-Bağlı bulunulan toplum sağlığı merkezi ve hiz-
met birimleri ile işbirliğinin artırılması öneril-



80

“Covid-19’un 
yoğun olarak 
görüldüğü 
merkezlerde ise 
aile hekimlerinin 
de dahil olduğu 
birincil bakım 
mükemmeliyet 
merkezleri ile 
nitelikli 
sağlık hizmetleri 
sunulmaya 
çalışılmalıdır. 
Bazı 
ülkelerde buna 
yönelik girişimler 
mevcuttur.

mektedir. Sosyal hizmetler ve psikolojik danış-
manlık birimleri ile ilgili işbirliği özellikle yararlı 
olacaktır.

-Diğer aile sağlığı merkezleri ile ortak bir “kır-
mızı alan” aracı hazırlanıp, hasta popülasyonuna 
mobil hizmet ya da ev ziyaretleri sunulabilir. Pal-
yatif bakım alan hastalara yönelik hazır reçete-
ler hazırlanabilir ve ihtiyaç duydukları hizmet ve 
bakım sağlanabilir.

-Aile sağlığı merkezlerinin içine Covid-19’a yö-
nelik bir “kırmızı alanının” hazırlanması tavsiye 
edilmektedir.

-Aile hekimleri bölgelerinde bulunan huzur ve 
bakım evleri ile temasa geçip, yardım teklif ede-
bilir.

Covid-19 pandemisinde hastalar çoğunlukla 
hastanelerde tedavi edileceklerdir, ancak salgı-
nın kontrolü aile hekimliği ile mümkün olacak-
tır. Salgın öncesinde de aile hekimliği uygulama-
sından ümit ve beklentiler zaten çok yüksekti ve 
aile hekimleri bunları yerine getirmek için yoğun 
bir mesai harcamakta ve kısıtlı imkanlarla en iyi 
hizmeti sunmakta idiler. Şimdi ise ek olarak, glo-
bal dev bir sağlık sorunu karşılarına çıkmıştır. 
Bu bağlamda yüksek nitelikli aile hekimliği hiz-
metinin sunulabilmesi için bu alan rahatlatılma-
lı ve desteklenmelidir. Bu sağlanmadığı takdirde 
mevcut yoğun iş yüküne yenileri eklenecek ve 
mesleki tükenmeler artacaktır


