
Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri 

Kötüye Gitmekte 
Sağlık Emekçileri Daha Fazla

Sömürülmektedir!
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Siyasi iktidarın yürüttüğü Sağlıkta Dönüşüm Programıyla birlikte toplum 
yönelimli sağlık hizmetleri yerini artık tamamen sermaye yönelimine terk 
etmiştir.

Sağlık hizmetlerinin te-
meli olan birinci basa-
mak sağlık hizmetleri de 
bu dönüşümden nasibi-
ni alarak, koruyucu sağ-
lık hizmeti sunumundan 
uzaklaştırılarak, serma-
yenin ihtiyaçlarına göre 
tedavi merkezli sağlık 
hizmeti sunumuna yön-
lendirilmiştir.

SES olarak dünden 
bugüne sağlık alanında 
uygulanan neoliberal 
programlara karşı itiraz-
larımızı ve çözüm öne-
rilerimizi ifade ettik/ et-
meye devam ediyoruz. 

Birinci Basamak Alanında Çalışan  
Emekçiler Olarak Sorunlarımız Ortak

Çalışma koşullarımız kötü-
leşti, iş güvencemiz ortadan 
kalktı, iş yükümüz arttı, şid-
det tehdidi altında çalışı-
yoruz, kendimizi değersiz 
hissediyoruz, izin konusun-
da sıkıntılar yaşıyoruz. Öte 
yandan ücretlerimiz giderek 
eriyor ve sağlık alanında ya-
şanan parçalılık hali gerilim-
lere neden oluyor.
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Birinci Basamak Çalıştayımızı Yaptık
Sağlıkta Dönüşüm Programının birinci basamak sağlık hizmetlerine ve 
birinci basamakta çalışan emekçilere etkilerini kapsamlı olarak tartışmak, 
kısa ve uzun vadeli çözüm önerilerimizi üretmek için 12-13 Ocak 2019 
tarihlerinde Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Çalıştayı’nı gerçekleştirdik.

İllerden yoğun katılımın olduğu çalıştay iki gün sürdü.

Çalıştay hazırlık sürecinde hazırladığımız anketlerle ve işyerlerinde yapılan 
toplantılarla sorunlarımızı hep birlikte tespit etmeye çalıştık.

Çalıştayda birinci basamak sağlık hizmetlerinin sağlık sistemindeki yeri, 
dünden bugüne birinci basamak sağlık hizmetlerin durumu, sağlıkta dönü-
şüm programı ile birinci basamakta yaşanan dönüşümün sonuçları ve sağ-
lık emekçilerinin durumu ile ilgili sunumlar yapıldı, tartışmalar yürütüldü. 
Atölye çalışmaları ve yoğun tartışmalar sonunda birinci basamağa ilişkin 
önemli sonuçlar ortaya çıktı.
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Birinci Basamak Sağlık 
Hizmetleri Denilince 
Ne Anlıyoruz?

Toplumun sağlığını korumak ve 
geliştirmek, önlenebilir hastalıklar-
la mücadele etmek, erken tanı ve 
tedavi ile mortalite ve morbiditeyi 
en aza indirmek, toplumun sağlık 
düzeyini yükseltmek bir sağlık sis-
teminin temel hedefidir. Tüm bu 
özellikleri bünyesinde barındıran 
yegane kurum olarak birinci basa-
mak sağlık hizmetleri sağlık hizmet-
lerinin temelini teşkil eder. 

Toplumun sağlığını korumak ve 
geliştirmek ancak toplumsal yaşa-
mın demokratikleştirilmesi, birey 
ve toplumun özgürleşmesi ve eşit-
sizliklerin ortadan kaldırılması ile 
mümkündür. Her bir bireyin yeterli 
beslenebildiği, uygun koşullarda 
barınabildiği, temiz suya ulaşımı-
nın mümkün olduğu, havanın kir-

letilmediği koşulların sağlanması gerekir. Sağlık hizmetleri, ancak tüm bu 
sıralananlarla birlikte toplum sağlığının geliştirilmesine katkı sağlayabilir. 
Toplumsal eşitsizliklerin derin olduğu ülkelerde (Türkiye de bu kategoride-
dir) sağlık hizmetleri eşitsizliklerin en aza indirgenmesi hedefiyle de yapı-
landırılmak zorundadır. Bunun yaşama geçmesinin yolu da toplum yöne-
limli birinci basamak hizmetlerinden geçmektedir. 

İnsan sağlığı kar mantığından ve piyasa dinamiklerinden arındırılmış bir 
alan olmak zorundadır. Birinci basamak sağlık hizmetlerinde standartlaşma 
yerine hizmet sunulan bölgenin özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak 
bölge tabanlı sunulmalıdır, sağlık harcamalarının tamamı kamusal kaynak-
lardan karşılanmalı, sağlık emekçileri kadrolu, emekliliğe yansıyacak temel 
ücretle ve gereken hizmetin tamamını sunabilecek bir ekipten oluşacak şe-
kilde istihdam edilmelidir.
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Halk Sağlığı Uygulamalarında Neler Yaşanıyor?
Aşı reddi artık halk sağlığını tehdit eder boyutlara ulaşmış durumdadır ve 
kızamık salgınları ülkemiz için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Reddin yanı 
sıra liste temelli sistem nedeniyle sığınmacılar ve mevsimlik işçilerin tespiti 
zorlaşmıştır, üstelik negatif performansa ve cezaya dayalı sistem nedeniyle 
bu kişilerin sisteme kaydı da istenilmeyen bir durumdur. Aşı reddinin te-
melinde yatan nedenlerden biri de sağlık emekçileri ile toplum arasındaki 
güven ilişkisinin bilinçli olarak deforme edilmesidir.

Kadın sağlığı üreme sağlığından ibaret görülmekte, kadına şiddet gibi ko-
nular göz ardı edilmektedir. Oysa birinci basamak sağlık hizmetleri niteliği 
gereği şiddet gören kadınların en rahat ulaşabileceği kurumlardır. Ancak 
gerek birinci basamak hizmetlerinin şekillendirilişi, ev ziyaretleri ve izlemle-
rin ortadan kaldırılmış olması, gerek biz sağlık emekçilerinin konuyla ilgili 
yeterli bilgiye sahip olmamamız, gerekse güvenliğimizin sağlanmaması ne-
deniyle maalesef bu konudaki işlevini yerine getirememektedir. 

Çocuğa yönelik şiddet ve istismarın önlenmesi bütünlüklü bir çocuk ko-
ruma sistemini gerektirmektedir. Böyle bir koruma sistemi içerisinde ise 
birinci basamak sağlık hizmetleri çok kritik bir yere sahiptir. Özellikle tüm 
çocukların 6 yaşına kadar etkin izleminin yapılması, istismar risklerinin fark 
edilerek önlemeye ilişkin çalışmalar yapılabilmesi, çocuğun korunması, 
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istismarın erken tespit edilebilmesi gibi koruyucu faaliyetler birinci basama-
ğın kritik görevlerindendir. Ancak birinci basamak bugünkü koşullarda bu 
işlevini yerine getirememektedir.

20 yıl öncesine kadar musluktan akan suyu hepimiz kullanmaktayken bu-
gün su tamamen ticarileşmiş durumdadır. Çevre sağlığıyla ilgili konularda 
yaşanan çok başlılık, sağlık ocağı sisteminin ortadan kaldırılmış olması gıda 
ve su temizliğinde sorunlara sebep olmaktadır. 

Giderek artan sıklıkta sağlık otoritelerinin(!) basında yürüttüğü tartışmalar 
kamuoyunda aşı, taramalar gibi konular başta olmak üzere sağlık uygu-
lamaları ile ilgili kafa karışıklıklarına neden olmaktadır. Diğer taraftan son 
olarak check-up uygulaması örneğinde de yaşadığımız gibi sağlık uygula-
malarını popülist kaygılar şekillendirmektedir.

Flor uygulaması da bu kafa karışıklıklarına kurban edilmektedir. Flor uygu-
laması zaman zaman çürük diş bulunan ağızlara da uygulanabilmekte, flor 
uygulaması ile beraber yürütülen taramalarda saptanan diş çürüklerinin 
tedavisini sağlayacak bir sistem bulunmamaktadır.
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Sağlık Emekçileri Daha Fazla Sömürülmektedir

İş yükünün büyük bir kısmını prosedürlerin tamamlanması oluşturmaktadır.

Bir hekim ve bir aile sağlığı çalışanından ibaret olan ekip her geçen gün 
yenisi eklenen görevlerin yükü altında ezilmektedir. Üstelik hizmet verilen 
nüfusun 4000’i geçen kısmı ücretlendirilmemektedir.

Her türlü rapor düzenleme işinin ASM’lere verilmesi iş yükü artışının yanın-
da görev-yetki karmaşasına neden olmaktadır. 

İşyükü yoğunluğu nedeniyle koruyucu sağlık hizmetleriyle ilgili görevlerin 
tümü aile sağlığı çalışanı tarafından yürütülmektedir. Görev tanımlarının 
net olmaması sağlık emekçilerinin meslekleri dışında çalıştırılmasına yol aç-
makta, mesleğin değersizleşmesine, az kişiyle çok işin kotarılmasına neden 
olmaktadır. Yine iş yükünün fazlalığı ve görev tanımlarındaki belirsizlikler 
çalışma barışını bozmakta, TSM ile ASM arasında, aile hekimi ile aile sağ-
lığı çalışanı arasında gerilimlere sebep olmaktadır. 
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Denetim gibi yönetsel işlemlerin eğitim değil cezalandırma temelli olması, 
cezaların iş güvencesini belirlemesi bu gerilimleri beslemektedir. Mobbing 
birinci basamak alanında bu gerilimlerin sonucu olarak yaygın yaşanan bir 
durum haline gelmiştir.

Sağlık emekçilerinin karar mekanizmalarına katılımı söz konusu değildir. 
Bu durum mesleğe, işe yabancılaşmayı getirmektedir.

TSM’lerde çalışan emekçilerin sürekli farklı işlerde görevlendirilmesi, “açık 
kapayan personel” olma hali de mesleğin sevilerek yapılmasına engel ol-
maktadır.

Tüm kamu alanında yaygınlaştırılan yeni personel rejimi güvencesiz ve es-
nek çalışmayı dayatmaktadır. Birinci basamak alanı güvencesizliğin en so-
mut yaşandığı yerdir. Ceza puanına bağlı sözleşme feshi ciddi bir tehdittir. 
Yine kamu dışı sağlık emekçisi istihdamı bu kişilerin hemen her durumda 
işinden olma kaygısı yaşamasına sebep olmaktadır. Öyle ki hastalık ve do-
ğum izni kullanmaktan bile imtina edilir hale gelinmiştir. 

İzin kullanımı ASM’lerin tümünde ancak özellikle tek birimli olanlarda ciddi 
bir sorun oluşturmaktadır.

Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri 
Her Geçen Gün Kötüye Gitmektedir

Performans değerlendirmesi dışında kalan hizmetlerde aksaklıklar yaşan-
maktadır.

Liste temelli hizmet sunumu göçmenler ve mevsimlik işçiler başta olmak 
üzere pek çok kişinin kayıt dışı kalmasına yol açmakta, tatil dönemleri gibi 
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kayıt dışı nüfus başvurusunun çok olduğu zamanlarda iş yükünde artış ya-
şanmakta, kayıtlı nüfusa göre edinilmiş olan sarf malzemelerde yetersizlik 
sorunu yaşanmaktadır. 

ASM’lere başvuranlar dışındaki kayıtlı nüfusun büyük bir kesimi ile temas 
kurulamamakta, nüfus tanınmamaktadır. E-nabız sisteminden aile hekimi-
ni değiştirmek de mümkün olduğundan nüfusu tanımak mümkün değildir.

Aile planlaması hizmetleri talep odaklı yürütülmekte, AÇSAP’ların işlevsiz-
leştirilmesi bu konuda yetersizliklere neden olmaktadır.

Evde Sağlık Hizmet Birimleri ilaç yazmaktan ibaret halde yürümeye devam 
etmekte, TSM ile ASM arasında entegrasyonun olmaması sorun oluştur-
maktadır.

Birinci Basamakta Alt Yapı Sorunları Çoğalmakta, 
Mevzuatta Yapılan Sürekli Değişikliklerle 
Çözüm Yerine Belirsizlikler Artmaktadır 

Ekonomik krizin kendini iyiden iyiye hissettirdiği günümüzde kamuya ait 
olmayan ASM’lerin kiralarında dudak uçuklatan yükselmeler olmasının ya-
nında sarf malzemelerde de yine enflasyon oranında artış söz konusuyken 
cari ödemelerdeki artış memur maaş zammıyla aynı orandadır, hatta sık sık 
geç ödenmesi/ödenmemesi sorunu yaşanmaya başlanmıştır. Özel mülkler 
için talep edilen yüksek kira ücretleri sağlık hizmeti sunumuna elverişsiz, 
personel dinlenme alanına sahip olmayan yerlerin kiralanmasına neden 
olmaktadır. 

Sıfır nüfuslu, mobil hizmetin yoğun olduğu ve kamu binası olmayan 
ASM’ler tercih edilmemekte, boş kalmaktadır. Buralarda sağlık hizmeti 
sunumunun sağlanabilmesi için mecburi hizmet kurasına dahil edilmeleri 
soruna çözüm getirmemektedir. 
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Kırsalda sağlık hizmetlerinin sunumunun sağlanması için bulunması gere-
ken sağlık evleri çoğu yerde bulunmamakta, cami/okul gibi yerlerde sağlık 
hizmeti sunulmaya çalışılmaktadır. Bulunan yerlerdeki sağlık evleri ise ço-
ğunlukla metruk, sağlık emekçisi ataması yapılmamış veya atama yapıldıy-
sa da emekçinin güvenliği sağlanmadığı için boş kalmış durumdadır. 

Sağlık hizmetlerinin kiralık ve uygunsuz donanımlı araçlarla göstermelik 
sunumu sorunları çözmekten uzaktır. 

Birinci basamak alanında yumak haline gelmiş sorunları yapılan her mev-
zuat değişikliği çözmek bir yana daha da içinden çıkılmaz hale getirmek-
tedir. 

Aile hekimliği sistemi bireysel sözleşmeye dayanması, emekçilerin ücret-
lerinin karşılandığı kalem ve işleyiş tarzı göz önüne alındığında yarı özel, 
yarı kamu, yarı özerk oluşuyla karmaşık bir yapıdır. Aile hekimlerine hem 
çalışan hem de işveren ve işletmeci rolü biçilmektedir.

Mevzuatlarda her gün değişikliğe gidilerek, yeni mevzuatlar yayınlanarak 
birikmiş sorunların çözümü mümkün değildir.
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Yanlıştan dönülmeli, birinci basamak alanını aşağıdaki 
önerilerimiz doğrultusunda yeniden düzenleyen adımlar 
atılmalıdır:

• Birinci basamak sağlık hizmetleri toplum yönelimli ve bölge tabanlı 
sunulmalıdır.

• Koruyucu sağlık hizmetlerinin tüm giderleri kamudan karşılanmalıdır. 

• ASM giderleri cari hesaplar kaleminden değil genel bütçeden kar-
şılanmalıdır.

• ASM’lerin tümü uygun standartlarda ve donanımda kamu binası 
olarak yapılmalıdır.

• Mobil hizmetler için kamu tarafından mekan ve araç temin edil-
melidir.

• Yaz-boz tahtasına dönüşmüş olan Aile Hekimliği Kanunu ve ilgili 
mevzuatlar tartışmaya açılmalı, toplumun ve sağlık emekçilerinin 
örgütlerinin görüşleri bu tartışmalarda önemsenmelidir. Mevzuat 
yeniden düzenlenmelidir.

• Emekçilerin kadrolu (4A), iş güvenceli istihdamı sağlanmalı, kamu 
dışı emekçiler kadroya alınmalıdır.

• Birinci basamak ekibi genişletilmeli, bölge ve nüfusun özelliklerine 
göre belirlenen sayıda sağlık emekçisi istihdam edilmelidir.

• Nüfus ve performansa dayalı ücretlendirme yerine emekliliğe yan-
sıyacak temel ücret uygulaması hayata geçirilmelidir.

• Birinci basamak sağlık emekçilerinin taleplerine yönelik toplu söz-
leşme hazırlanmalı, tüm sağlık ve sosyal hizmet alanı için yapılan 
toplu iş sözleşmede birinci basamağa özgün yer verilmelidir.

• Denetim ve izlemelerin birincil amacı hizmet içi eğitim olmalıdır.

• Sağlık emekçilerinin karar mekanizmalarına katılımı sağlanmalıdır.

• Toplumun sağlık hizmetlerinde söz ve karar sahibi olmasına yöne-
lik toplum katılımı mekanizmaları oluşturulmalıdır.

Birinci Basamak Sağlık  Hizmetleri Kötüye Gitmekte, 

Sağlık Emekçileri Daha FazlaSömürülmektedir



Aile hekimliği uygulaması, Sağlıkta Dönüşüm Programı olarak bi-
linen neoliberal sağlık reformlarının bir parçasıdır. Sağlıktan para 
kazanmayı önceleyen bu sistemin içinde sadece aile hekimliğinde 
dönüşüm sağlamak elbette mümkün değildir. Sağlık alanının tü-
münde kar amaçlı, toplum yararına olmayan ve emek sömürüsünü 
derinleştiren mevcut sistem yerine toplum yönelimli sağlık hizmeti 
anlayışı doğrultusunda adımlar atılmalıdır. 

SES Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Adına Sahibi: Gönül ERDEN Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Fikret ÇALAĞAN
Yönetim ve Yazışma Adresi : Necatibey Cad. No: 82/4 Kızılay - Ankara - Tel: (0312) 232 61 22 pbx - Faks: (0312) 230 21 93
Teknik Hazırlık : OnAda Tanıtım Ltd. Şti. www.onada.com.tr   -  Basım Yeri: Atalay Matbaa 7.000 Adet Mart 2019

Bireysel sözleşmeye dayalı, esnek, performans esaslı ve 
güvencesiz çalışma biçimine, nüfusa dayalı ücretlendirmeye karşı 

mücadelemizi büyütmek için, 
birinci basamak alanında çalışan tüm emekçileri 

sendikamıza üye olmaya davet ediyoruz.

www.ses.org.tr


