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BİRİNCİ BASAMAK ÇALIŞTAYI (12-13 OCAK 2019)
1.Gün

10:00-10:30 AÇILIŞ:

• SES Eş Genel Başkanı: İbrahim Kara

• KESK Eş Genel Başkanı: Mehmet Bozgeyik

10:30-11:30 PANEL-FORUM: Kolaylaştırıcı: Selma Atabey

• Sağlık Sistemleri İçinde Birinci Basamak-Konuşmacı: Mehmet Zencir

11:30-11:45 Ara

11:45-13.00 PANEL: Kolaylaştırıcı: Ali Önal

• Türkiye’de Dünden Bugüne Birinci Basamak ve SDP -  

Nilay Etiler Lordoğlu

• Emek Gücündeki Dönüşüm- Cavit Işık Yavuz

• Birinci Basamakta Yaşanan Dönüşüm Ve Toplum Sağlığı- Zeliha Aslı Öcek

13:00-14:00 Öğle Yemeği

14:00-15:00 SUNUM:

• Dünden Bugüne Mücadele Hattımız:  Fikret Çalağan

• SES Birinci Basamak Anket Sonuçları Sunumu: Pınar İçel

15:00-18:30 ATÖLYELER

• Emekçilerin Durumu

• Kolaylaştırıcılar: Mehmet Zencir, Gönül Erden, Pınar İçel

• Sağlık Hizmetlerinin Durumu

• Kolaylaştırıcılar: Nilay Etiler Lordoğlu, İbrahim Kara, Fikret Çalağan

• Mevzuat ve Alt Yapı Sorunları

• Kolaylaştırıcılar: Öztürk Türkdoğan, Ali Önal, Aylin Akçay

• Halk Sağlığı Uygulamalarının Durumu 

Kolaylaştırıcılar: Zeliha Aslı Öcek, Selma Atabey

19:00 Akşam Yemeği

2.Gün

09:30-11:00 Atölye Sonuçları
Kolaylaştırıcı: Aylin Akçay

11:00-11:15 Ara

11:15-13:00 FORUM: Mücadele Programı

Kolaylaştırıcı: Pınar İçel

13:00-14:00 Öğle Yemeği

14:00-15:00 Sonuç Bildirgesi- Kapanış: Gönül Erden
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Sunuş

Sunuş

Yalnızca birinci basamak sağlık hizmetlerine bakarak o ülkenin 

sağlık sistemi hakkında genel bir fikir sahibi olmak mümkündür. 

Hükümetler uzun yıllardır koruyucu sağlık anlayışından vazgeçen 

ve tedavi ağırlıklı anlayışı geliştiren sağlık politikalarını halka ve 

sağlık örgütlerine rağmen uygulamaya koymuşlardır.

Öncesi olmakla birlikte AKP hükümeti tek parti iktidarı olmasının 

olanaklarını da kullanarak Sağlıkta Dönüşüm Programını hayata 

geçirdi. Bu programın önemli başlıklarından biri sağlık ocağı siste-

mine dayalı birinci basamak temel sağlık hizmetlerini aile hekim-

liği sistemine dönüştürmek oldu. 14 yıl önce başlatılan ve 8 yıl-

dır da tüm Türkiye’de uygulanmakta olan aile hekimliği sistemi ile 

“dönüştürülen” birinci basamak, toplum sağlığı açısından sürekli 

olarak sorunların birikmesine neden olurken aynı zamanda esnek 

ve performansa dayalı ücretlendirme sistemi ile de sağlık emekçi-

lerine yönelik sömürüyü derinleştirmektedir. Gelinen aşamada bi-

rinci basamak sağlık hizmetleri kötüye gitmekte, sağlık emekçileri 

daha fazla sömürülmektedir.

Kuruluşumuzdan itibaren var olanın yetersiz olduğunu ifade ede-

rek, olumsuz gördüğümüz noktaları sürekli olarak eleştirdik ve 

önerilerimizi iktidarlara ilettik, kamuoyu ile de paylaştık. Ancak 

AKP’nin sağlıkta dönüşümle birlikte oluşturmak istediği yeni sis-

tem toplum ve emekçiler yararına değil, sermayenin ihtiyaçlarına 

yönelik olduğu için ilk günden itibaren karşı çıktık, kamuoyu bilgi-

lendirmeleri yaptık, eylem ve etkinlikler yaptık. Durduramadık an-

cak bazı geri adımlar atılmasını sağladık, programın hayata geçiril-

mesini geciktirebildik.

Gelinen aşamada birinci basamak sorun yumağına dönmüş durum-

dadır ve emekçilerin sorunları da her geçen gün artmaktadır. En 

başından beri yaptığımız ikazların haklı çıktığını üzülerek görmek-
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teyiz. Birinci basamak alanında derinleşen sorunları ve çözüm öne-

rilerimizi yeniden tartışmamız ve alanda çalışan tüm emekçilerle 

ve kamuoyuyla değerlendirmemiz gerektiğini düşünen 9.Dönem 

4. MTK’mız Birinci Basamak Çalıştayı’nın yapılmasını kararlaştırdı.

Çalıştayın hazırlıklarını yürütmek için çeşitli illerden üye ve yö-

neticilerimizin katılımı ile 14 Ekim 2018 tarihinde Çalıştay Hazırlık 

Komisyonu toplantısı yapıldı. Komisyonda alınan karar doğrul-

tusunda çalıştaya hazırlık kapsamında 2-21 Aralık 2019 tarihleri 

arasında birinci basamak çalışanlarının katıldığı anket çalışması 

yürütüldü. Ankete 721 kişi katıldı. Yerel toplantılar yapıldı. Ayrıca 

çalıştayı ve anketi duyurmak, çalıştaya katılımı sağlamak amacıyla 

15.000 bildiri ve 2.000 afiş basılarak işyerlerine gönderildi.

Ve 12-13 Ocak 2019 tarihlerinde güçlü bir katılımla çalıştayımızı yap-

tık. Çalıştayımıza katılarak emeğini esirgemeyen başta panelistler 

olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda 

bu çalışmayı güçlendirmek için işyerlerinde çalışma yürüten şube 

yöneticilerimize, işyeri temsilcilerimize ve üyelerimize, ayrıca an-

kete katılarak sorunlarını çalıştaya yansıtan tüm sağlık emekçile-

rine teşekkür ediyoruz. Bu kitapta yer alanlar hepimizin ortak ça-

lışmasının somutlaşmış ve yazıya dökülmüş halidir. Mücadelesini 

de geçmişten bu güne birlikte verdik, bundan sonra da vermeye 

devam edeceğiz.

Hepimizin yolu açık olsun.

Fikret Çalağan 

Genel Örgütlenme, 

Eğitim, Basın Yayın ve

Sosyal İşler Sekreteri



AÇILIŞ KONUŞMALARI

• Eş Genel Başkan İbrahim Kara

• KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik
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İbrahim Kara - Eş Genel Başkan

Dünya Sağlık Örgütü 

sağlığı, “sadece hasta-

lık ve sakatlığın olmayışı 

değil, bedence, ruhça ve 

sosyal yönden tam bir 

iyilik hali” olarak tanım-

lamıştır.

Bu tanımda bedenen ve 

ruhen iyilik hali sağlığın 

tedavi edici yönüne işa-

ret etmekte olup, sosyal 

yönden tam bir iyilik halinin ise sadece kişisel bir olgu olarak değil, 

toplumsal yönünün de ele alınması önem arz etmektedir.

Sosyal yönden tam bir iyilik halinin olabilmesi ise demokrasi, insan 

hak ve özgürlükleri ile çalışma ve yaşam hakkının güvence altına 

alınması, doğanın korunması, temiz su, sağlıklı beslenme ve ba-

rınma hakkına erişimin önündeki engellerin kaldırılması ile müm-

kündür.

O nedenle hastalık ve sakatlığın nedenlerini görmezden gelip, sağ-

lığı tek başına bireyin sorumluluğu olarak görmek de eksiktir.

Sağlık hizmetine erişim açısından en temel iki sorun eşitsizlik ve 

yoksulluktur. Bu eşitsizlikler toplumsal eşitsizliklerin yansıması ol-

duğundan giderilmeleri de ancak toplumsal eşitsizliklerin gideril-

mesi ile mümkün olacaktır. Bununla birlikte birinci basamak sağlık 

hizmetlerinin yaygın ve eşitlikçi bir biçimde sunulmasının sağlığın 

geliştirilmesinde ve sağlık eşitsizliklerinin azaltılmasında ne kadar 

önemli olduğu da bilinmektedir.
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Açılış Konuşmaları

Ancak küresel aktörler IMF ve Dünya Bankası’nın direktifleri doğ-

rultusunda ülkelere mali yaptırımlar, kemer sıkma politikaları daya-

tırken, kamu harcamalarından –sağlık başta olmak üzere- kesintiye 

gidilmiş, alanın özelleştirilmesinin önü açılmış, tüm toplumu kap-

sayacak ve sağlık eşitsizliklerini azaltacak politikalar tek tek rafa 

kaldırılmıştır.

AKP ile hızlanan bu piyasalaştırma süreci, “Sağlıkta Dönüşüm 

Programı” adı altında sağlık hizmeti sunumunun “paran kadar sağ-

lık” anlayışına terkedilmesine, sağlık emekçilerinin ise düşük üc-

retle, iş güvencesinden yoksun esnek ve kuralsız çalıştırılmasına 

dönük adımları hızlandırılmıştır.

“Herkes için sağlık” prensibinin bir kenara atıldığı, hastalıkların 

kökenindeki sınıfsal nedenlerin görmez gelindiği ve eşitlikçi sağ-

lık hizmeti sunumunun kırıntılarının bile ortadan kalktığı bu dönü-

şümü en erken ve keskin bir biçimde yaşayan birinci basamak alanı 

olmuştur. Aile hekimliği sistemi ile birinci basamakta özelleştirme-

nin önü açılmış, koruyucu sağlık hizmetleri tasfiye edilmiş, hekim-

ler işletmeciye, sağlık emekçileri iş güvencesiz işçilere, hastalar da 

müşteriye dönüştürülmüştür.

Bugün pek çok aile hekimi sadece poliklinik hizmeti vermekle 

uğraşmakta, koruyucu sağlık hizmetlerine katılamamaktadır. Aile 

sağlığı merkezinde çalışan diğer tüm sağlık emekçilerinin de iş gü-

cünü arttıran, hemen bütün hizmetleri tek başına vermesine neden 

olan bu sistem, aynı zamanda bölge tabanlı olmaması nedeniyle 

hastalar açısından da pek çok soruna yol açmaktadır. Üstelik sorun 

sadece ASM’lerde yaşanmamaktadır, Toplum Sağlığı Merkezleri 

başta olmak üzere bütün birinci basamak kurumları ciddi bir belir-

sizlik içerisindedir.

Siyasi iktidarın “kervan yolda düzülür” mantığının sonucu, her gün 

değiştirilen mevzuat, kişilerin iş güvenliğinin ve iş güvencesinin ol-
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maması, ekip anlayışının dağıtılmış olması pek çok başka problemi 

de beraberinde getirmiştir.

Yap-boz tahtasına dönüştürülen, sağlık hizmeti sunumu olumsuz 

yönde etkilemiştir.

Bugüne kadar birinci basamak alanında uygulanan piyasacı politi-

kaların karşısında bu alanda örgütlü emek ve meslek örgütleri ile 

birlikte bir dizi eylem ve etkinlikler gerçekleştirdik.

Bazen hukuksuz uygulamaların iptal edilmesi, bazen ertelenmesi 

gibi kazanımlarımız oldu ancak bir bütün olarak bu süreci sağlık 

emekçilerinin ve yoksul halkın lehine maalesef çeviremedik.

Bugün başlayan ve yarın da devam edecek olan Birinci Basamak 

Çalıştayı’nda sağlık sisteminin en temel ve vazgeçilmez parça-

sında, birinci basamak sağlık hizmetleri alanında yaşanmakta olan 

sorunları, eksiklikleri, aksayan yanları bir bütün olarak (sağlık hiz-

meti alanlar ve emekçiler açısından) hep birlikte tartışıp, sorunları 

tespit edip taleplerimizi belirleyeceğiz.

Ve tabi bu talepleri elde etmek için de bu dönemin ihtiyacına yanıt 

verecek bir mücadele programı oluşturacağımıza olan inancımla 

Merkez Yönetim Kurulu adına çalıştayımıza başarılar dilerken, bu 

çalıştaya katılan emek ve meslek örgütlerinin temsilcilerine, çalış-

tayın hazırlık aşamasından bugüne kadar katkılarını esirgemeyen 

sevgili akademisyen arkadaşlarımıza, çalıştayın gerçekleşmesine 

katkı sunan komisyon üyelerine ve burada olan, buraya gelemeyen 

ancak yüreği bizimle atan tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçile-

rine de Merkez Yönetim Kurulumuz adına teşekkür ediyorum.

Hepimize kolay gelsin.
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Açılış Konuşmaları

Mehmet Bozgeyik- KESK Eş Genel Başkanı

Birinci basamak sağlık hiz-

metleri toplumun ve bireyin 

sağlığının korunması ve ge-

liştirilmesini esas alan, top-

lumun içine gömülü bir hiz-

met üretimidir. Hastalıklar 

olmasın diye uğraşır. Sağlıklı 

iken toplum ve bireyle bulu-

şulur, sağlıksızlık yaratan 

ortamlar-faktörler toplumla 

birlikte ortaya konur ve nasıl korunacağı belirlenir. Sağlık eğitimi 

denilen, tek yönlü olmayan bir sağlıkta bilgi paylaşımı ile toplumun 

ve bireyin sağlıkta öz savunmasının güçlendirilmesi esastır.

Toplumsal sağlık mücadelenin birikimidir. İşçi sınıfı ve halkların mü-

cadelesi (Sosyalist devrimler, sömürge ülkelerin kurtuluş mücade-

leleri, sendikal mücadeleler vb.) ile sağlık örgütlenmesinin ilkeleri 

belirlenmiştir. Toplumun olduğu her yerde birinci basamak sağlık 

hizmeti de vardır. Yaşam alanlarında, işyerlerinde, okullarda vb. En 

yakın yerde ve ulaşılabilirdir. Öncelik toplumsal olarak dezavantajlı 

gruplaradır. Kaynaklar bu grupların lehine kullanılır. Ücretsizdir. 

Kamu tarafından, kamu emekçileri eliyle üretilir. Sağlığın korunması 

ve geliştirilmesi esastır. Hastalıkların erken tanınması, komplikas-

yonlara neden olmaması adına yapılacaklar da önemlidir. Koruyucu 

hizmetler bir bütündür. Kişisel ve toplumsal koruyucu hizmetler 

birbirinden ayrılamaz ve bir arada verilmelidir. Kişisel koruyucu 

hizmet dediğimiz izlemler, aile planlaması, aşı vb. çalışmalar iken 

toplumsal koruyucu hizmetlere örnek su, hava, atıklar, gıda dene-

timi, yaşam alanlarının ve işyerlerinin hijyeni vb.dir. Vatandaşlar için 

sağlıkla ilgili her türlü gereksinim için ilk başvurulacak yerdir. İlk 

başvuru basamağı olması sadece tedavi ile ilgili değildir. Her türlü 

sağlıkla ilgili konular için ana başvuru kaynağıdır. Vatandaşları ve 
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toplumu sürekli olarak izler. Onların sağlık durumunu ve sağlıksız-

lık yaratan durumlarını saptamaya ve gidermeye çalışır. İnsanlara 

gider. Onların yaşam alanlarını, çalışma çevrelerini inceler, tanır. 

Vatandaşa olan önerileri sosyal gerçekliğine uygun olur. İnsanlar 

anne karnına düşmeden izlemeye başlar, yaşamın sonuna kadar bu 

izlemi sürekli kılar. Burada hedef hasta olmadan, sağlıklı bir şekilde 

yaşamayı olanaklı kılmaktır. Tüm bu nedenlerle ücretsiz bir hizmet-

tir. Geniş bir sağlık ekibi ile yürütülür. Hepsi kendi alanlarında öz-

gün çalışmalar yapan ebe, hemşire, çevre sağlık teknisyeni, tıbbi 

sekreter, sosyal hizmet uzmanı, psikolog, fizyoterapist, diyetisyen, 

diş hekimi, hekim, hizmetli, şoför vb. geniş bir ekibe sahiptir. Bu 

emekçilerin hiçbiri birbirinin yerine ikame edilemez, herhangi biri 

diğerinden üstün değildir. Birinci basamak sağlık hizmeti için nü-

fus ve bölge esaslı örgütlenme esastır. Sağlık emekçisi sayısı da 

önemlidir. Çok geniş yelpazeli bu hizmet için genellikle 1500-2000 

nüfusa bir hekim, bir hemşire şeklinde planlanır. Sosyo-ekonomik 

açıdan dezavantajlı yerlerde nüfus daha da azalır. Sağlık hizmeti-

nin demokratik bir şekilde yürütülmesi de önemlidir. Toplum ka-

tılımı diye adlandırılan bu kavram için mekanizmalar kurulmalıdır. 

Sağlık kurulları, konseyler, sağlık meclisleri vb. Bu yapılarla toplum 

kendi sağlığına ve birinci basamak sağlık hizmetine sahip çıkacak-

tır. Hizmetlerin planlanması, denetlenmesi, değerlendirilmesi ve iz-

lenmesi süreçlerinin tümünde toplum söz sahibi olacaktır. Birinci 

basamakta çalışan emekçiler toplumun kültürü ile de uyumlu ol-

malıdır. Dilini bilmelidir. Başka türlü nitelikli bir hizmet mümkün 

değildir. Yukarıda özetlemeye çalıştığım bu hizmetler ne yazık ki 

piyasaya devredilmek, metalaştırılmak istenmektedir. Sağlık hiz-

metlerinin metalaşmasının izleri birinci basamak sağlık hizmetine 

yansımıştır. Sağlık emekçileri güvencesizleştirilmiş, sözleşmeli hale 

getirilmiştir. Ekip dağıtılmış, hekim esaslı bir hizmete evrilmiştir. 

Hekim dışında kalan sağlık emekçileri, hekim tarafından seçilir 

hale getirilmiştir. Bölge kavramı ortadan kaldırılmıştır. Kişisel ve 

toplumsal koruyucu hizmetler ayrılmıştır. Ücretler, çalışma saatleri, 

mekanlar esnetilmiştir. Tedavi esaslı olmuştur. Korunma ikincillen-
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Açılış Konuşmaları

miştir. Hizmet, polikliniğe daralmış ev ziyaretleri ortadan kalkmış-

tır. Hizmet mekanikleşmiştir. Sağlık emekçileri toplumu tanıyamaz 

hale getirilmiştir. Çalışma barışı bozulmuş, rekabet ve çatışma ön 

plana geçmiştir.

Sendikamız SES’in iki günlük çalıştayında birinci basamak sağlık 

tartışmalarının yoğun olacağı açıktır. Çalıştayın toplumsal müca-

deleye ve sağlık emekçilerinin sömürüye karşı mücadelesine katkı 

vereceğine olan inancımla hepinizi selamlıyorum.



PANEL-FORUM:

Sağlık Sistemleri İçinde Birinci Basamak

• Kolaylaştırıcı: Selma Atabey

• Konuşmacı: Mehmet Zencir
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Forum

Sağlık Sistemleri & Birinci Basamak

Mehmet Zencir - SES Sendika Okulu

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ve TTB her 

zaman birinci basamağa sahip çıkmıştır, çıkmaya da devam edi-

yor. Benden istenen sahip çıktığımız birinci basamak nedir, sağlık 

sistemleri bağlamında hangi zeminde birinci basamağı tartışıyo-

ruz sorularının yanıtlarını ile birlikte Birinci Basamak ile ilgili temel 

kavramları özetlenmesi. Devam eden sunumlarda da birinci basa-

makta dönüşüm ele alınacak.

Sunumunda büyük oranda şu kaynaklardan yararlandım. İlki 

Türkiye’de Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Birikimimiz: 2000-

2004 Türkiye Fotoğrafı. Ata Soyer’in Zeliha Aslı Öcek ile birlikte 

hazırladığı bir kitap, erken dönem birinci basamak kazanımları-

mızın yer aldığı güzel bir çalışma. İkincisi Ege Halk Sağlığı’ndan 

arkadaşlarımız Meltem Çiçeklioğlu, Şafak Taner, Zeliha Aslı Öcek 

ve arkadaşları tarafından yapılan bir araştırmanın raporlaştırılması: 

Aile Hekimliği Birinci Basamak Sağlik Ortamını Nasıl Dönüştürdü? 

Üçüncü kitap ise TTB tarafından gerçekleştirilen bir çalıştayın ki-

tapları: Kentlerde Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri, Çok Sektörlü 

Yaklaşım ve Aile Hekimliği Neden Türkiye’ye Uygun Bir Model 

Değildir. Sonuncusu ile Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu 
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tarafından gerçekleştirilen Birinci Aile Hekimleri Buluşması’nın ra-

porlaştırıldığı kitap.

Sunumu hazırlarken birinci basamağı bekleyen tehlikeyi göz-

ler önüne seren bir haber BBC tarafından paylaşıldı: “Robotlar 

Geliyor: İnsanlara Otomasyon Çağından Faydalanma ve Ayakta 

Kalma Rehberi”. Haberde endüstri 4.0 ile birlikte bazı mesleklerin 

yok olacağına dikkat çekiliyor. Sayılan meslekler arasında hekimlik 

de var: Pratisyenlere ihtiyacın kalkacağı öngörülüyor. 

“Robotlar Geliyor: İnsanlara Otomasyon Çağından Faydalanma ve Ayakta 

Kalma Rehberi”

Mali danışman ve yazar John Pugliano

“Rutin ve önceden öngörülebilir her türlü iş önümüzdeki 5 ila 10 yıl içinde 

matematik işlemlerle yapılabilir hale gelecek.»

Pugliano, özellikle hastalıklara otomatik tanı koymayı mümkün kılan bazı ge-

lişmelerin tıbbın bazı alanlarındaki insan bağımlılığını azaltabileceğini dü-

şünüyor. Buna karşılık acil servislerde ve ihtisas alanlarında doktorlara ve 

cerrahlara duyulan ihtiyaç devam edecek yazara göre.

Bu haber Birinci Basamakta Dönüşüm’ün geleceğini anlamak için 

önemli ipucu veriyor. Birinci basamağı değersizleştiren, teknik-

leştiren yönü öne çıkartılıyor. Bir yapay zeka programı ile Birinci 

Basamak Sağlık Hizmetleri’nde (BBSH) yer alan pratisyen hekimle-

rin karşılanabileceği öngörülüyor. Hazırlanan belirli algoritmalarla 

sağlık hizmeti üretiminin karşılanacağı mı öngörülüyor? Bizlerin 

özne olmadığımız, nesne olduğumuz; bilimsel mesleki birikimizin; 

toplumun sağlığını yükseltme istemimizin; toplumdaki sağlıktaki 

eşitsizlikleri giderme gibi tıbbın sosyal hedeflerimizden arındırıl-

mış tamamen sağlıkta finans sektörü, tıp endüstrisi, ilaç endüstrisi 

tarafından belirlenen hizmetin belgelenmesi işlemlerini yerine ge-

tirme rolü bizlerden bekleniyor.
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Haber, yok olan meslekler arasında pratisyenlere yer verirken, ge-

rekçe olarak özellikle hastalıklara otomatik tanı koymayı mümkün 

kılan bazı gelişmelerin tıbbın bazı alanlarındaki insan bağımlılığının 

azaltılması gösteriliyor. İnsan ile hekimin yan yana gelmesine, canlı 

iletişim kurması, sosyal bir ilişki kurmasına itiraz var. Aile hekim-

liği ile sahadan uzaklaştırılan, polikliniğe daraltılmış sağlık hizmeti 

eleştirimiz daha da ileriye taşınıyor bilgisayara daraltılmış hale ge-

tirilmek isteniyor. Sermaye, özetle uygun bir yazılımla robotların bi-

rinci basamaktaki hekimlerin yaptığı işi yapabilir diyor. Sermayenin 

genel eğilimi işçiye olan bağımlılığı azaltma doğrultusunda işçi-

nin kontrolünde olan işleri makinalara devretmek, emeğin kontrol 

gücünü olabildiğince zayıflatmaktır. Makinaların insanların yerini 

aldığı erken kapitalizminden bu yana bu hedef her zaman var ol-

muştur. Teknolojik gelişmelerle epey yol alınmıştır. Yapay zekanın 

devreye girmesi makinalara devredilen işlerin sayısı çok daha fazla 

artmış, insansız fabrikalar dahi devreye girmiştir. Pratisyenlerin or-

tadan kaldırılması ile BBSH’da insansız fabrikalar haline dönüşe-

cektir diyebiliriz.

Bu sunumda önce sağlık sistemlerinin temel bileşenlerine yer ve-

receğim. Daha sonra birinci basamak tartışmamıza zemin oluş-

turan Birincil Sağlık Hizmetleri (Temel Sağlık Hizmetleri, Primary 

Healthcare) kavramına yer vereceğim. Bunu birinci basamak ör-

gütlenme yaklaşımları izleyecek. En sonunda da zaman kalırsa kı-

saca birinci basamakta dönüşümde yapılmak istenenlere yer vere-

ceğim.

Sağlık Sistemleri

Sağlık sistemleri tartışmasını yürütürken aklımızda tutmamız gere-

ken üç gerçeklik var.

İlki tarihsellik. Sağlıkta finansman tartışmasının yürütüldüğü tarih-

sel dönem çok önemli. Bugün Vergiye Dayalı Sistem ile Sigortaya 

Dayalı Sistem tartışmamız ile 1940-1950’ler yürütülen tartışmalar 
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birbirinden oldukça farklı. Her dönemin kendine ait özellikleri tüm 

tartışmayı etkiliyor. Neoliberal kapitalist üretim ilişkilerinin egemen 

olduğu günümüzde sağlık finansmanında adı geçen her iki mo-

delde neoliberal radikal değişiklikler gündeme gelmiştir. Bizlerin 

her zaman savunageldiği vergiye dayalı sisteminde içi boşaltıl-

dığı, tamamen sigortaya dayalı sisteme benzer hale geldiği, para-

sız sağlık diye sloganlaştırdığımız sistemin değişikliklerle ortadan 

kaldırılmaya çalışıldığını da görmek zorundayız. Vergiye dayalı sis-

teme geçince de sağlıkta yapılmak istenen dönüşümden kurtula-

mayacağımızı akılda tutmalıyız.

İkincisi ise işçi sınıfı mücadelesidir. İşçi sınıfının mücadelesi sağ-

lık sistemlerini doğrudan etkilemiştir. İşçi sınıfı mücadelede geri 

düştüğü dönemlerde, yenildiği dönemlerde tüm sağlık sistemle-

rinde neoliberal reformlar gündeme gelmiştir, sağlık sistemlerinin 

toplumsal yönelimi, sosyal yönünün geri kalmıştır. Sağlık hizmet-

lerinde kapitalist yönelimler öne çıkmıştır. Yeniden toplumsal yö-

nelimde bütünlüklü işçi sınıfının mücadelesinin yükseltilmesinden 

geçtiğini akılda tutmalıyız. Kendi alanımıza daralmış bir talep ile 

mücadele yürütme tek başına yeterli olmayacaktır. Sağlık hizmet-

lerinde sadece birinci basamağa, aile hekimlerine lokalize olmuş 

bir mücadelenin da karşılığını almak oldukça zor olacaktır. Sağlığı, 

sağlık hizmetlerini bütünlüklü gören ve bunu tüm emek müca-

delesinin parçası hale getiren bir hat daha dönüştürücü olmuş-

tur. Tarihsel olarak işçi sınıfının mücadelesinin yükseldiği dönem-

lerde sağlık hizmetlerinde toplumsal yönelimli radikal dönüşümler 

mümkün olmuştur. Birinci dünya savaşı dönemi, SSCB kurulması 

ve sağlık hizmetlerinin inşası. İkinci dünya savaşı, ‘emperyalizmin 

geri çekilmesi/çektirilmesi’, dünyada sosyalist bloğun hakim hale 

gelmesi ve sağlıkta sosyal yönelimli modellerin inşa edilmeye baş-

laması. Neoliberal dönem ve bununla uyumlu sağlık hizmetlerinde 

piyasa yönelimin ön plana geçmesi.
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Üçüncüsü de ülkenin siyasi idaresinin sağlık örgütlenmesini doğ-

rudan etkilemesidir. Bir ülke eyaletlerle yönetiliyorsa sağlık sis-

temlerinde otonomi gündeme geliyor, merkezi yapılanmanın ha-

kim olduğu ülkelerde ulusal sağlık sistemleri inşa ediliyor. Eğer 

günümüzde sağlıkta yerinden yönetim tartışıyorsak, Türkiye’nin 

özerk bölgelere ayrılmasını da sağlayan bütünlüklü siyasi idarede 

değişikliği de tartışıyoruz demektir. Ülkelerin sağlık sistemlerin-

deki örgütlenme siyasi örgütlenmeleri ile uyumlu olmuştur. Gerek 

kapitalist gerekse sosyalist ülkelerde özerkleşmiş, otonom sağlık 

sistemleri yaşama geçirilmiştir. Kapitalizm aşılmadan da özerkleş-

miş sağlık hizmetleri yaşama geçirildiği ülke örnekleri vardır. İsveç, 

İspanya, Portekiz, İtalya vb. örnek verilebilir. Ülkelerin siyasi müca-

deleleri doğrudan sağlık örgütlenmesini de etkilemiştir.

Ata abinin sık kullandığı bir slayt ile sağlık sistemlerinin bileşenle-

rini özetleyeceğim.

Sağlık finansmanı, sağlıkta paranın toplanması vatandaştan başlar. 

Vatandaşın sağlık için değişik yollarla para aktarır. Bu sigorta primi, 

vergi, katkı payları şeklinde gerçekleşir. Toplanan paralar bir fonu, 

sağlık fonunu oluşturur. Bu fon sağlık hizmeti üreten sağlık kurum-

ları için kaynak oluşturur. Sağlık hizmetleri üreten sağlık kurumları 

merkezi ve yerel sağlık örgütlerinden oluşur. Yerel sağlık örgütleri 
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için en önemli iki bileşen yataklı tedavi kurumları (hastaneler) ve 

birinci basamak sağlık hizmetleri/kurumlarıdır. Bu hizmet üretim-

lerinin tümümde de sağlık emekçileri yer alır. Sağlık emekçilerin 

yetiştirilmesi ve çalışma rejimi de sağlık sisteminin genel amaçları 

ile uyumludur.

Ata abiyi sık vurguladığı bir tespiti ile hatırlayalım: ‘“kapitalist işler-

lik, sağlık hizmetini toplumsal düzeyde üretmek ve asgari bir sağlık 

hizmetinin toplumsal olarak üretimini garantilemek durumundadır !” 

Sağlık hizmetini asgari düzeyde de olsa vermek zorundadır. Kapitalist 

sistem de sağlık hizmeti vermek zorundadır. Bu kendi varlığı için ge-

reklidir, buna ihtiyacı vardır. Kapitalistin ihtiyacını tartıştığımız temel 

kavram da ‘emek gücünün yeniden üretimi’’dir. Kapitalistin sağlıklı 

işçiye olan ihtiyacı. Bu ihtiyacı karşılamak için sağlık hizmetlerinin 

üretilmesine ihtiyaç vardır, bir şekilde sağlık hizmeti üreten bir yapı 

örgütlenmek zorundadır. Sağlıklı işçinin üretilmesi için kişinin emek 

gücünü satabilir hale gelmesi için varlığının sürüdürülmesi gerekir. 

Sağlıklı kişinin doğumunun sağlanması, sağlıklı bir şekilde büyütül-

mesi, sağlıklı gelişiminin sağlanması ve sağlıklı işçi haline getirilmesi. 

Bu hedefler için birinci basamak sağlık hizmetlerinin, koruyucu sağ-

lık hizmetlerinin (izlemler, beslenme, bağışıklama, sağlık eğitimi vb.) 

ne kadar elzem olduğunun da altını çizmeliyiz. Sağlıklı işçi olma hali 

çalışma yaşamında da sürekli izlem devam edecektir (işçi sağlığı hiz-

metleri). Sağlıksız hale geldiğinde, kapitalist bir şekilde bu kişinin 

emek gücünü satın almaktan vazgeçecek, onu işten çıkartmanın yol-

larını arayacaktır. Sağlıklı olmanın sağlanması ve sağlıksız olduğunun 

saptanması işyeri hekimlerine biçilen rolün özetidir diyebiliriz.

Yeniden birinci basamak sağlık hizmetlerindeki temel kavramlara 

dönelim. Önce basamak yaklaşımına açıklık getirelim

Basamak Yaklaşımı

Tedaviye ve sevk zincirine daralan yaklaşımdır. Bizler birinci ba-

samak derken bunu kastetmeyiz. Sınırlı ve yanıltıcı bir tartışma, 
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kullanma eğilimidir. Ne yazık ki de en çok alışılan ve kullanılandır. 

Tedavi edici hizmetlerin ön plana çıktığı bir yaklaşımdır. Pratisyen-

uzman hekim tartışmasının öne çıktığı, genel olarak pratisyen he-

kimlerin hizmet ettiği sağlık kurumları da sıklıkla karşımıza çıkar. 

Koruyucu hizmetler genellikle görülmez. Birinci basamak daha çok 

sevk zinciri ile birlikte kullanılmaktadır. Sağlık kurumların birinci, 

ikinci ve üçüncü basamak olarak düzeylenmesi ve başvuruların bu 

sıralamaya göre yapılması öngörülmektedir. Daha çok tedavi edici 

sağlık hizmetleri mantığı ile bu düzeyleme yapılmaktadır. Birinci 

basamak tedavi edici sağlık hizmetleri dendiğinde ayaktan tedavi 

edici hizmetler (poliklinik hizmetleri), emek yoğun (daha çok heki-

min öykü ve fizik muayene ile klinik tanı koyduğu), basit labortuvar 

tetkiklerinin yapılması akla gelmektedir. Tüm bunlara acil müda-

hale, evde sağlık, kısa süreli gözlem altında tutma, küçük cerrahi 

girişimler, hemşirelik bakım hizmetleri de dahildir. Tüm bunlara 

rağmen ülkemizde daha fazlasını içeren tarzda, daha çok koruyucu 

sağlık hizmeti veren kurumlar anlamında kullanılmaktadır.

Halk sağlığı yazınında, DSÖ yazınında tedavi edici hizmetlere da-

ralmış anlayışı aşan birincil (temel) sağlık hizmetleri kavramı tercih 

edilmektedir. Türkiye’de birinci basamak diye kısaltılarak kullanıl-

dığını söyleyebiliriz. Özetle ülkemizde birinci basamak denilirken 

kast edilenin birincil (temel) sağlık hizmetleri olduğunu söyleye-

biliriz.

Birincil (Temel) Sağlık Hizmetleri (Primary Health Care)

Detaya girmeden birincil sağlık hizmetleri kavramına yeniden dö-

nelim. Bağlantısızlar bloğunun (sömürgelikten kurtulan ülkelerin) 

baskısı 1978 yılında Kazakistan’ın başkenti Alma-Ata’da biraraya 

gelen ülkelerin Sağlık Bakanları tarafından Primary Health Care 

(PHC) olarak bilinen ve ülkemizde Birincil Sağlık Hizmetleri (BBSH) 

ve Temel Sağlık Hizmetleri (TSH) olarak kullanılan hizmeti popü-

lerleştirilmiş, deklerasyon haline getirilmiş, halk sağlığı yazınına 

egemen kılınmıştır. Herkese 2000 yılında sağlık sloganı ile sürekli 
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gündemde olmuştur. DSÖ’nün temel hedefinin de az gelişmiş ülke-

lerdeki sağlık hizmetlerini geliştirmeyi önüne koyduğu örgütlenme 

anlayışı ve hizmetler yelpazesi olduğunu söyleyebiliriz.

Bu kavramın sıklıkla 1978-Alma Ata ile birlikte kullanıldığı, bizim 

ülkemizde de tanımlanan bu hizmetlerin Alma Ata’dan çok once 

Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Yasası ile yaşama geçirildiği 

ifade edilmektedir. Her ikisi de tarihi kendinden başlatan anlayış-

ların eseridir, yanlıştır. Dünya çapında da bu tarih milat daha çok 

ikinci dünya savaşı sonrası İngiltere’deki Ulusal Sağlık Hizmetleri’ne 

götürülür. Bu yaklaşım da sorunludur. Kendinden öncesini yok sa-

yan bu yaklaşımların tümü de sıkıntılıdır. Bu kavram zaman içinde 

olgunlaşmış, bugünkü kullandığımız, anlam yüklediğimiz, içeriğini 

belirlediğimiz hali ile Sovyetler Birliği’ndeki sağlık hizmetlerinde 

yaşama geçirildiğini söyleyebiliriz. Bu sağlık örgütlenmesi yakla-

şımının sosyalist ülkelerde vücut bulduğu, tüm dünya örneklerinin 

SSCB’den esinlendiği her nedense halk sağlığı literatüründe dahi 

yer almaz, görmezden gelinir. Hem coğrafi hem nüfus tabanlı, ko-

ruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin entegre olduğu, kişi-

sel-toplumsal ve çevreye yönelik koruyucu hizmetlerine bütüncül 

yaklaşan, basamaklandırılmış, geniş bir sağlık ekibi ile sürekliliği 

olan bir birinci basamak sağlık hizmetleri modeli yaşama geçiril-

miştir. Tamamen ücretsiz, koruyucu sağlığın esas olduğu, işçi sağ-

lığı, okul sağlığı, epidemiyoloji birimini gündemine alan ve çok ge-

niş bir sağlık ekibini de sisteme dahil eden bir BBSH. Semeshko 

tarafından, 20. yüzyılın hemen başında… Bu yaklaşım diğer erken 

kapitalist ülkelere de örnek olmuş, yaygınlaşmıştır. İkinci dünya 

savaşı sonrası dünyada esen sol rüzgar (sosyalist ve anti sömür-

geci) bağımlı, geç kapitalistleşen ülkelerde de bu yaklaşımdan et-

kilenmiş ve sistemlerini şekillendirmişlerdir. DSÖ’nü de etkileyen 

bu çabalardan Nusret Fişek aracılığıyla Türkiye de etkilenmiştir. 

Nusret hoca sosyalleştirmeyi inşa ederken SSCB, İsveç ve İngiltere 

modellerinden yararlandığını ve bunları biraraya getirdiğini yazıla-

rında dile getirmiştir. Bu gerçeklik şu açıdan önemlidir; eğer bizler 
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toplumun sağlık düzeyini ilerletmek, sağlıktaki eşitsizlikleri yok et-

mek hedefli bir mücadeleyi gündemimize alıyorsak, bu kavramlara 

zemin oluşturan sosyolojik-siyasal-felsefi yaklaşımları da görmek 

zorundayız.

Bu gerçeklikle birlikte BBSH’ni ele almalıyız. BBSH ilkelerinin inşa 

edilmesi, tanımlanması, deklare edilmiş hali ve bugünkü halini eleş-

tirel bakışla ele almalıyız. Toplum ve Hekim Dergisi Alma-Ata ile 

ilgili iki özel sayı çıkartmıştır. İkincisi daha da yenidir. Bizler Alma-

Ata’yı doğrudan savunagelen örgütler değiliz. Tarihsel olarak ge-

çici bir uzlaşmanın eseri olduğunu benimsiyoruz ve ilk deklare 

edilme saiklerine ve zaman içinde deforme edildiği haline eleşti-

rilerimiz vardır. Sağlık için asıl belirleyici olan kapitalist üretim iliş-

kilerini sorgulamama, sosyal diyaloğun erken çağrısı olma ve sağ-

lıkta bireyselleşmenin ön planda olduğu eleştirilerimiz var. Bununla 

birlikte bu raporun çıktılarını görmezden gelemeyiz, tartışmaları-

mıza da ciddi bir şekilde sirayet etmiştir. Bu deklerayonun şekil-

lenmesinde işçi sınıfı, ezilen halklar var mıdır? Vardır. Bu ilkelerin 

şekillenmesine nasıl katkı konulmak istendiği, nasıl olsun istendiği 

hallerini ortaya çıkarmalıyız. Benimsediğimiz ve red ettiğimiz kı-

sımlarını görünür kılmalıyız.

Mevcut BBSH deklerasyonunda BBSH kavramın tanımı şu şekilde 

yapılmıştır: “Bir toplumda birey ve ailelerin geneli tarafından kabul 

edilecek yollardan, onların tam olarak katılımları ile, ülke ve top-

lumca karşılanabilir bir harcama karşılığında, onlara götürülen esas 

sağlık hizmetidir.“ Tanımın yanında BBSH’nın felsefesi ve ilkelerine 

de yer verilmiş, son olarak da BBSH için olmazsa olmaz hizmetler 

sıralanmıştır. Özetle bir sağlık sistemi için olmazsa olmazın top-

lumun kabul etmesi, toplumun katılımın sağlanması ve ekonomik 

olarak karşılanabilir olması vurgulanıyor. Bu tanımda kabul ettiği-

miz ve red ettiğimiz kısımlar vardır. Red ettiğimiz kısım karşılabili-

nir bir harcama kısmıdır. Bizim kullandığımız parasız sağlık hizmeti 

ilkesi ekonomik olarak karşılanabilir olarak ifade ediliyor. Sağlık 
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hizmetinden para alınabileceği ilkesel olarak kabul edilmiş oluyor, 

yol açılıyor. Parasız sağlık sistemi denildiğinde karşılığının sosyalist 

ülkelerdeki sağlık sistemi olduğu biliniyor, bu kavramdan kaçınılıyor.

Yine toplumun kabul etmesi, toplumun tam olarak katılım ilkeleri-

nin hem sosyalleştirme hem de aile hekimliği sisteminde yok sayıl-

dığının altını çiziyoruz. Türkiye toplumu, halkları sağlık hizmetleri-

nin inşasının dışında tutulmuştur. Toplumun sağlık sistemi ile ilgili 

tartışma yürütmesi ne sosyalleştirme ne de aile hekimliği sistem-

lerinde söz konusu olmamıştır. Sosyalleştirme tamamen Milli Birlik 

Komitesi’nin talebi üzerine çok hızlı bir hazırlık süreci geçirmiştir. 

Toplumun tartışmasına zaman bile olmamıştır. Aile hekimliği ise tek 

taraflı bir tartışmanın yürütüldüğü, karar verilen sistemin topluma 

empoze edildiği bir sistem olmuştur. İtirazlar, eleştiriler görünmez 

kılınmış, hatta sürgünlerle cezalandırılmıştır. Toplum katılım meka-

nizması sosyalleştirmede Sağlık Ocakları Kurulu ve Sosyalleştirme 

Genel Kurulu ile yazılı olarak vardır, ancak pratikte karşılığının ol-

madığını hepimiz biliyoruz. Sağlık Ocağı Kurulu’nun bileşenlerine 

bakarsak tamamen devlet erkanından (köyün muhtarı, öğretmeni, 

imamı, hekimi vb.) oluşan halkın, toplumun dışarıda tutulduğu bir 

toplum katılımı mekanizması olmuştur. Sağlık Ocağı Kurulları’nın 

yaşama geçmesi için toplumcu sağlık çalışanları çaba harcadığı 

az sayıda örnekler olmuştur. Keza Sosyalleştirme Genel Kurulu’nu 

toplumsal sağlık mücadelesini ilke edinmiş birkaç kez TTB topla-

mıştır. Devlet erkanı kendi yasasında yazılı olan kurullara ne yazık 

ki sahip çıkmamıştır, bu toplumu dışarıda tutan katılım mekaniz-

masının bile işletilmesinden ürkülmüştür. Aile Hekimliği sisteminde 

ise hiçbir katılım mekanizması yoktur, düşünülmemiştir bile…

Deklarasyon BBSH’nın felsefesi ile devam ediyor. BBSH’nın felse-

fesinde dört bileşenle dile getiriliyor: Sosyal eşitlik, özsorumluluk, 

sağlık hizmetlerinin boyutu ve uluslararası dayanışma.

Sosyal eşitlik daha çok güney yarım kürenin sağlıkta yaşadığı eşit-

sizlik ile gündeme getirilmekte, dördüncü felsefe olan uluslararası 
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dayanışmaya zemin hazırlanmaktadır. Bununla birlikte BBSH ile 

sosyal eşitsizliğin giderileceği iddiası önemlidir, eşitsizliklerin kö-

kenine inmektense dindirilmesine (azaltılmasına) çaba harcanması 

ve sağlık hizmetlerinin de bu dindirilme sürecine katkı sağlayacağı 

perspektifinin saklı gündem olarak ısıtılmaya başlandığı akıllarda 

tutulmalıdır. Pratik olarak BBSH ile bu sağlanmış mıdır? Herkese 

2000 yılında sağlık hedefi gerçekleşmiş midir? Sağlıkta eşitisizlik 

azaltılmış mıdır? Tüm soruların yanıtı ne yazık ki hayırdır. Aksine 

Güney yarımküre sağlık açısından daha da eşitsiz hale gelmiştir. 

Güney küre ülkelerinin kendi dinamikleri ile değil de uluslararası 

yardımla bağımlı kılınarak yaşama geçirilen hizmetler karşılık bul-

mamıştır.

İkinci felsefe olan özsorumluluk oldukça önemlidir. İlk bakışta sı-

kıntılı olmayan, herkesin kendi sağlığına sahip çıkması, sağlığı için 

sorumluluk hissetmesi, olumlu sağlık davranışlarında bulunması vb. 

ile tanıtılıyor. Bununla birlikte süreç içerinde özsorumluluk felsefe-

sinin muradı ortaya çıkıyor: Herkes kendi sağlığına sahip çıkmalı, 

kendi sağlığı için para harcamalıdır, sağlıksızlık halinden sorumlu 

olan kendisidir, bedelini de ödemelidir. Unutulan sağlığın toplum-

sallığı, toplumsal bir hak olduğudur. Neoliberal dönemin etkisi ile 

kavram erozyana uğrayıp sağlıkta metalaşmasının en önemli taşı-

yıcısı olmuştur. Sigorta sistemi, katkı payları, geri ödeme mekaniz-

maları, tamamlayıcı sigorta vb. hepsinin zemininde özsorumluluğa 

biçilen çarpıtılmış anlam vardır. Sonuç olarak kavramı kullanana 

göre içerik şekilleniyor, ancak toplumsal sağlığa yüzü dönük siyasi 

iradelerle özsorumluluk yeniden bizim kavramımız haline gelecek…

Sağlık hizmetlerinin boyutu derken de kast edilen sağlığı doğru-

dan ilgilendiren diğer sektörlerle birlikte ele alınması süreci diye-

biliriz. Tarım, Gıda, Orman, Şehircilik, Fen İşleri, Ulaşım, Barınma, 

Çalışma yaşamı, Sosyal Güvenlik, Eğitim, vb. hemen her sektörün 

çalışmalarının sağlıklı olma hali ile doğrudan ilişkili olma gerçeğine 

dikkat çekilmesidir. Dördüncü boyut uluslararası dayanışma olup 

sağlıktaki eşitsizliği ortadan kaldırmak amacı ile merkezi kapitalist 
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ülkelerin, perifer kapitalist ülkelere sağlık sisteminin inşasında ve 

sürdürülmesinde katkı sağlamasıdır. Bu katkı sağlama maddi ve 

kaynaklar (sağlık emek gücü, alt yapı, donanım, eğitim, aşı, ilaç 

vb.) şeklinde tanımlanmıştır. Bu kavramın günümüzde sosyal diya-

loga evrildiğini söyleyebiliriz.

BBSH hizmet ve örgütlenme ilkeleri ise şu şekilde sıralanmıştır: 

Ulaşılabilirlik, kapsayıcılık, ekonomik olarak karşılanabilirlik, top-

lum katılımı, öncelikli hizmet, hizmetin sürekliliği, kişilerin ayağına 

sağlık hizmetinin götürülmesi, entegre hizmet, ekip, sevk hizmeti, 

ilk başvuru birimleri.

İlkeler

Ulaşılabilirlik En sık kullanılandır. Sağlıkta toplumsal muhalefetin sık 

kullandığı sloganın parçası (ulaşılabilir, ücretsiz, nite-

likli, anadilinde sağlık/sağlık hizmeti). Coğrafi (en yakın 

yerde), ekonomik (ücretsiz), teknik (sağlık emek gücü ve 

tıbbi donanım açısından yeterli) ve kültürel (toplumun dil, 

din, gelenek-görenek vb. özelliklerini gören, karşılayan) 

ulaşılabilirlik olmak üzere dört ögeden oluşan bir kavram.

Kapsayıcılık Hiç kimsenin sağlık hizmetinin kapsamının dışında olma-

ması. Ülkede yaşayan herkesin sağlık hizmetinden yarar-

lanmasıdır. Ülkeden ülkeye değişmekle birlikte vatandaş 

ya da ülkede yaşayan herkes şeklinde ele alınır. Bu kav-

ram Genel Sağlık Sigortası’nın yasalaşmasına da aracılık 

etmiştir. Genel Sağlık Sigortası yasası ile tüm vatandaşlar 

sağlık sigortası kapsamına girmek zorunda bırakılmıştır. 

Kavramın çıkışı ile evrildiği yer ya da neoliberal sağlık re-

formları amacı ile kullanılması tamamen farklıdır. GSS ile 

sağlık tamamen paralı hale getirilmiş, ödeme gücü olan 

herkesin sağlık primi ödemesi şart koşulmuş, ödemeyen-

lerin sorumluluğu devlete bırakılmıştır. Devleti tüm vatan-

daşlar için değil, ödeme gücü olmayanların sağlığından 

sorumlu hale gelmiştir.
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Ekonomik 

olarak 

karşılanabilirlik

Ücretsiz sağlık hizmeti yerine tercih ediliyor. Sağlık hiz-

metlerinin bedelinin ödenmesine gerekçe olarak kul-

lanılıyor. Sadece alınacak paranın miktarının toplumun 

ödeyebileceğinin üzerinde olmamasına dikkat çekiliyor 

diyebiliriz.

Toplum katılımı Toplum katılımının anlamı sağlık hizmetlerinin tüm aşama-

larında (planlama, uygulama, denetleme, değerlendirme, 

izleme) toplumun muktedir kılınması belirleyici olmasıdır. 

Bu amaçla mekanizmalar kurulmasıdır. BBSH’nin en az ba-

şarılı olan ilkesidir. Başarılı olan ülkeler Küba, Hindistan’ın 

Kerala eyaleti, Avustralya vb. az sayıda ülke örnek verile-

bilir. Sağlık hizmeti üreten kurum ile toplumun buluşma 

olanakları başarılamamıştır. Sağlık hizmeti topluma da-

yatılanı almakla yükümlü olduğu hizmete evrilmiştir. Şu 

an DSÖ’nin dahi kullandığı hali ile vatandaşın kullandığı 

sağlık hizmeti için katkı payı ödemesi ile sınırlı bir kullanım 

söz konusudur. Toplum katılımı toplum finansmanına ev-

rilmiştir. Aşırı hizmet kullanımını önleme için katkı-katılım 

ücretinin verilmesi sıklıkla dile getirilmektedir.

Öncelikli 

hizmet

Sağlık açısından önceliğimiz nedir? Hangi sağlık sorunla-

rının üzerine gidilecek, bunun toplum ve sağlık emekçileri 

ile birlikte kararlaştırılması için yapılan çalışmalardır. Kamu 

kaynakların etkin ve verimli kullanılması amaçlı kullanıl-

masını hedefler.

Hizmetin 

sürekliliği

Sağlık hizmetlerinin kesintili, kampanyalar tarzında değil 

de sürekli olarak verilmesidir. Olanaklar dahilinde ya da 

projelerle sağlık hizmeti sunulup, sonra hizmetin verilme-

mesi en sıkıntılı durumdur. Koruyucu hizmetlerde, özel-

likle erken tanı çalışmalarında bunu görürüz. Çok sayıda 

belediye vatandaş ile temas için kısa süreli sağlık hizmet-

leri verirler. Ancak bu hizmetler devam etmez, kalıcılaş-

maz ve hizmetin alt yapısı oluşturulmaz.
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Kişilerin 

ayağına sağlık 

hizmetinin 

götürülmesi

Sağlık hizmetin en yakın yerde üretilmesidir. Hizmetin he-
men her yerde verilmesini de içerir. Sahada hizmetin üre-
tilmesidir. Örneğin izlemlerin kişinin yaşadığı yerde veril-
mesidir. Sağlık ocağı zamanında evlerde verilen koruyucu 
sağlık hizmetleri en iyi örnektir. Herhangi bir kişinin çok 
çeşitli nedenlerle sağlık hizmeti için kuruma başvurmasına 
engel olabilir düşüncesi bu ilkeye zemin oluşturmuştur. 
Özellikle toplumun dezavantajlarının değişik nedenlerle 
(ekonomik, zaman, ulaşım, eril baskı, geniş aile baskısı, 
cinsel yönelim, etnisite, dil vb.) sağlık hizmetine-sağlık 
kurumlarına erişemediği bilinmektedir. Bu gerçeklik, ta-
lebe dayalı bir hizmetin bu toplumsal kesimlerde sağlık-
taki eşitsizlikleri daha da artıracaktır. Bu nedenle sağlık 
emekçileri en yakın yerde (evde, tarlada, okullarda, işyer-
lerinde vb.) hizmet vermelidir. Sağlık hizmetinin verilme 
şekli bunları gören bir tarzda olmalıdır. Bu kavramın ikinci 
gerekçesi, çok daha önemlisi, toplumsal yaşantının içeri-
sine girilerek sağlık sorunlarına bu gerçeklikle bakabilme, 
buna göre çözüm ve önerilerde bulunmaktır. Kadına yö-
nelik şiddet, beslenme vb. bir çok sorunun tüm bileşenleri 
için öğrenilmesi sahada hizmet ile mümkündür. Toplumla 
birlikte zaman geçirme ile mümkündür.

Entegre hizmet Tedavi edici hizmete daralmadan hizmet üretilmesidir. 

Yani koruyucu, geliştirici, tedavi edici ve esenlendirici hiz-

metlerinin tümünün birlikte verilmesi. Sağlık kurumunun 

bu olanaklara göre donatılması ve sağlık ekibini içerme-

sidir.

Ekip Hekim merkezli sağlık hizmetinin aşılmasıdır. Sağlık hiz-

metlerinin çok geniş bir ekip ile verilmesini içerir. İçerisinde 

ebe, halk sağlığı hemşiresi, sağlık memuru, çevre sağlık 

teknisyeni, tıbbi sekreter, hizmetli, şoför olan sağlık ocağı 

çalışanlarının daha da genişletilmesi ile gündeme sıklıkla 

getirilmiştir. Diş hekimi, diyetisyen, fizyoterapist, psikolog, 

sosyal hizmet uzmanı, eczacı vb. sağlık emekçilerinin bi-

rinci basamak hizmete dahil edilmesi ve bu hizmetlerin 

toplumsallaşmasını hedefler.
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Sevk sistemi Sevk zinciri basamaklandırılmış sağlık hizmetinin olmazsa 

olmazdır. Bireyin başvurusunun ilk olarak birinci basa-

maktan başlaması ve buradaki hekim yönlendirmesi ile 

ikinci basamağa başvurabilmesidir. Aynı şekilde üçüncü 

basamak başvurusu da ancak ikinci basamağın yönlen-

dirilmesi ile mümkün olacaktır. Tedavi edici hizmetin en 

yaygın görülen sağlık sorunlarının, hastalıklarının tedavi-

sinin yaşadığı yere en yakın birinci basamak ekibi ile çö-

zülmesidir. Komplike olgularının tanı ve tedavi olanakları 

yüksek hastanelere yönlendirilmesidir. Sağlıkla ilgili kamu 

kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasıdır. Bu ilke de 

çok çarpık şekilde karşımıza çıkabilir. Sağlığın metalaştığı, 

finansmanının sigortaya devredildiği ülkelerde fonlarının 

gelirlerini koruması için de bu ilke devreye sokulabilir. 

Finansman kurumu hastalıkları için az komplike tanı ve 

tedavi olanaklarını kullanan birinci basamağın sağlık har-

camalarını azaltması nedeniyle de tercih edebilir. Hatta 

bu sevk sıralamasına başvurmayan hastalar için hastane 

masraflarının tümünü karşılamayabilir. GSS’in ilk taslakla-

rında bu ve benzer maddeler vardı. Doğrudan hastaneye 

başvuran kişilerin masrafların %30’una kadar cepten öde-

mesi söz konusu idi. Yine kriz dönemlerinde sağlık finans-

man kurumu harcama kısıtlaması için de bu ilkeyi devreye 

sokabilir, nitekim 2008 krizinde bunun örneklerini Avrupa 

ülkelerinde görebiliyoruz. Bu durum ülkemiz için de yaşa-

nabilir. Alt yapısı olmadan (donanım ve sağlık emek gücü 

açısından), talebin kışkırtıldığı, müşteri memnuniyetinin 

baskın olduğu, uzmana odaklanmış hizmet beklentisi 

olan vatandaşın sevk zorunluluğu ve doğrudan başvuru-

larda yüzde30’lık cepten ödeme baskısı aile hekimlerine 

kötü günler yaşatabilir. Nitekim sevk zincirinin pilot olarak 

denendiği Denizli ve Isparta örneklerinde deneyimlerimiz 

bu öngörüyü kanıtlar şekildedir. Reçete yazdırma baskısı, 

sevk baskısına dönecektir.



Birinci Basamak Çalıştayı  2019

30

İlk başvuru 

birimleri

Vatandaşın sağlıkla ilgili ilk olarak başvuracağı sağlık ku-

rumlarının olması, bu kurumlarda bütüncül hizmet veril-

mesi, kişi ve toplumu bu kurumların sürekli olarak izlemesi, 

özetle toplumun sağlığından sorumlu olması beklenir.

Birinci basamak sağlık hizmetleri olarak BBSH: 

Koruyucu hizmetler, evde ve ayaktan tedavi hizmetlerini 

birlikte üreten, halkın ilk başvuru basamağıdır. Türkiye’deki 

ilk başvuru yeri Sağlık Ocakları idi. 2005 yılında beri de 

aşama aşama Aile Sağlığı Merkezleri ve Toplum Sağlığı 

Merkezlerine dönüştürüldü.

Birincil (Temel) sağlık hizmetleri kavramsallıktan çıkıp uygulama 

ve hizmet olarak neleri karşılaması gerektiği sorusuna yanıt olarak 

o tarihsel koşullarda ve Alma-Ata buluşmasının dinamiklerini de 

dikkate alarak en azından üretilmesi gereken hizmetler belirlen-

miştir.

BBSH Etkinlikleri: “En az bakım” (minimal care)

• Beslenme durumunun geliştirilmesi

• Temiz su sağlanması ve sanitasyon

• Ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması

• Halkın sağlık eğitimi

• Bağışıklama

• Endemik (yaygın) hastalıkların kontrolü

• Sık görülen hastalıkların uygun tedavisi

• Temel ilaçların sağlanması.

Sıralanan bu hizmetler açısından merkez (erken) kapitalist ülke-

ler açısından karşılanmama durumu diye bir durumun olmadığı, 

çok daha fazlasının yaşama geçirildiğinin altı mutlaka çizilmelidir. 

Alma-Ata Konferansını biraraya getiren, artık kabul edilemez olan 

Güney Küredeki, perifer (geç) kapitalist ülkelerdeki sağlıkta eşit-

sizlikler için zemin hazırladığı düşünülen sağlık sorunlarına odakla-

nıldığı rahatlıkla görülüyor.
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Yukarıda uzun uzun tanımlamaya çalışılan BBSH kavramı varlığını sür-
dürülememiş, 1978 yılında belirlenen yaklaşım kısa bir süre sonra 1979 
yılında gevşetilmiş ve 1985 yılında ‘Seçici Temel Sağlık Hizmetleri’’ne 
dönüştürülmüştür. Yapılan tıbbileşen boyutun ön plana çıkartılması ve 
yüksek riski olan sağlık sorunlarını karşılamaya yönelik bir hizmet pa-
ketine daralmadır. Sıklıkla GOBİ-FFF diye bilinen anlayışın ön plana çık-
ması. Klasik BBSH ile Seçilmiş Temel Sağlık Hizmetleri arasındaki fark şu 
şekilde sistematize edilebilir.

Birincil (Temel) Sağlık Hizmeti Seçici Temel Sağlık Hizmeti

Daha geniş bir tanım Daha teknik ve sınırlı

Eşitlik vurgusu Hastalığın yokluğu

Çok yönlü yaklaşım Hastalıkların ve önemli sağlık sorunlarının 

yönetimi, tedavisi ve önlenmesi

Toplum katılımı Rıza gösterme

GOBİ-FFF

(Growth-Büyüme, Oral rehidratasyon-A-

ğızdan sıvı-tuz tedavisi, Breatfeeding-

Emzirme, Immunization-emzirme ve ek 

besin desteği. FFF ise family planning-aile 

planlaması, female education-anne okur-

yazarlığı, food suplemantion-ek besin des-

teği)

Böylelikle BBSH sosyal boyutundan arındırılmış, sadece temel hiz-
metler yelpazesi ile tanınır hale gelmiştir.

Türkiye’de kavramın sıklıkla Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri, Birincil  

(Temel) Sağlık Hizmetleri’ni de içeren şekilde kullanıldığını not etmeliyiz.

Sunumun bundan sonraki kısmında halk sağlığı yazınında birinci ba-

samak sağlık hizmetleri nasıl ele alınıyor, hangi özelliklerle öne çıkıyor 

vb. sorulara yanıt verilmeye çalışılacak. Üç kaynaktan yararlanarak bu 

sorulara açıklamalar yapmaya çalışacağım.



Birinci Basamak Çalıştayı  2019

32

Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Nedir?

En yalın olarak “vatandaşın”, çeşitli nedenlerle başvurduğu ilk 

sağlık kurumu ve bu kurumda üretilen sağlık hizmeti diye tanım-

lanıyor. Burada geçen çeşitli nedenler ve başvuru sözcüklerine 

yüklenen anlamları biraz daha açmak gerekir. Çeşitli nedenlerden 

kasıt hastalıkla sınırlı değil, bağışıklama, izlemler, çevre, erken tanı, 

sağlık eğitimi, danışmanlık, saha incelemesi, bulaşıcı hastalık kont-

rolü vb. olabilir. Yine başvuru sağlık kurumuna gitme olarak anlaşıl-

mamalı. Yukarıda örnekleri verilen nedenler için sağlık emekçileri-

nin ve vatandaşın buluşması, biraraya gelmesi diye açımlayabiliriz. 

Buluşulan yer sağlık kurumları dışında ev, işyeri, atölyeler, okul, 

toplu yaşam alanları vb. olabilir. Buluşma vatandaşın bulunduğu 

yere bizzat sağlık emekçisinin gitmesi, ziyaret etmesi ile de ger-

çekleşir.

Birinci basamak sağlık hizmetleri dünyada farklı ülkelerde, farklı 

şekillerde, farklı isimlerle, farklı mekanlarda üretiliyor. Sıklıkla sağlık 

merkezi, sağlık birimi, aile hekimliği, genel pratisyen vb. isimlerle 

adlandırılabiliyor.

Birinci basamak sağlık hizmeti, ülkelerin sağlık sistemlerinin ol-

mazsa olmaz parçasıdır. Her ülkede bu işlevi üstlenen kurumlar 

vardır.
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Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin 
Temel Özellikleri

Yapısal özellikleri
• Alt yapı ve insan gücü 

dağılımı

• Finansman

• Sağlık çalışanı

İşlevsel özellikleri

• İlk başvuru

• Kapsayıcılık

• Süreklilik

• Eşgüdüm

Birinci basamak sağlık 

hizmetlerinin temel 

özellikleri yapısal (sağ-

lık sistemi ile ilgili özel-

likler) ve işlevsel olarak 

iki başlıkta ele alınıyor. 

Yapısal sağlık özellikleri 3 alt başlıkta, işlevsel özellikler 4 alt baş-

lıkta inceleniyor.

Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin 
Yapısal Özellikleri

Alt yapı ve sağlık emek gücü kaynakları

Birinci basamak sağlık hizmetlerinin üretildiği sağlık kurumlarının 

bina durumu, olanakları (tıbbi donanım) ve sağlık emek gücü (ni-

celik, ekip ve nitelik) yapısal özellikler başlığında ele alınır. Ülke 

sathında gerek donanım gerekse sağlık emek gücünün dağılımı 

özellikle dikkate alınır. Dağılım açısından kentsel ve kırsal, ülkenin 

coğrafi bölgelerine ve topluluklarına (etnik, dini, mezhepsel, mülte-

cilik vb.) eşitlik söz konusu mu sorusunun yanıtı önemlidir. Eşitlikçi 

bir karakter taşıyıp taşımadığı, nüfusun özelliklerine göre donanım 

ve sağlık emek gücünde değişiklikler ve pozitif ayrımcılık yapılıp 

yapılmadığı önem kazanır. Sağlık sorunlarını görmezden gelen bir 

donanım ve istihdam politikası eşitsiz bir yapısal özeliği gösterir.

Ülkeler kaynakların dağılımının eşitliği açısından ele alındığında 

karşımıza şu tablo çıkıyor.

• Eşit dağılım olan ülke örnekleri: İsveç, Finlandiya, İspanya

• Eşit dağılım olmayan ülke örnekleri: ABD, Fransa, Almanya, Belçika
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Eşitlik açısından ülkelerin siyasal, sosyolojik ve sağlık sistemleri 

açısından birbirine benzediğini söyleyebiliriz. Daha eşitlikçi ülkeler 

daha çok sol-sosyalist-sosyal demokrat bir geçmişe sahip olan ve 

sağlık finansmanı vergiye dayalı ülkeler olması dikkati çekiyor.

Türkiye için değerlendirirsek gerek Sağlık Ocağı gerekse Aile 

Sağlığı Merkezleri açısından ciddi donanım ve dağılım sorun-

ları olduğunu söyleyebiliriz. Sağlık Ocağı açısından Doğu illeri ve 

İstanbul’da durumun çok vahim olduğu hep söylendi. Sağlık emek 

gücü açısından da dağılımda eşitsizlik mevcut idi. Aile Hekimliği 

döneminde matematiksel eşitlik sağlanarak tüm ülkeye dağılan bir 

istihdam politikası izlendi. Sağlık Bakanlığı bütçe konuşmalarında 

sıklıkla bu matematiksel eşitliğe vurgu yapmakta, niceliksel eşit-

sizliğin azaltığına dikkat çekiyor. Bununla birlikte nüfusa kabaca 

bakıldığı için, nüfusun özellikleri göz ardı edildiği için gereksinimi 

yüksek olduğu yerlerde hizmette eşitsizliğin devam ettiğini, hatta 

arttığını söyleyebiliriz. Bina ve donanım açısından da benzer eleş-

tirileri yapabiliriz. Sosyalleştirmenin tüm ülke sathına yayıldığı 1983 

yılı itibarıyla alt yapının düzenlenmeden Sağlık Ocaklarının açılma-

yacağı ilkesi yok sayılarak sağlık kurumu vasfı olmayan çok sayıda 

yerde Sağlık Ocakları açılmıştır. Aynı durum Aile Hekimliği uygula-

mamasında da kendini göstermiştir. Kamu kurumu dışında olan bi-

naların sözde kriterleri taşıdığı söylense de sağlık kurumu düşünü-

lerek yapılmadıkları için çok ciddi sorunları barındırmaktadır. Yer 

konusunda zorda kalan aile hekimleri de bu sorunları aşma yönlü 

ciddi bedeller ödemek zorunda kalmaktadır. Dahası bina, donanım 

ve sağlık emekçisi istihdamı da sağlık yönetimi bilimin ilkelerine 

göre değil de aile hekimlerinin tercihine bırakıldığı için alt yapı, 

donanım ve kaynaklar açısından ciddi farklılıklar ortaya çıkmıştır.

Finansman

Finasman ikinci yapısal özelliktir. Kısaca iki temel finansman mo-

deli buluyor. Vergi ve Sigorta.
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Vergiye dayalı sistemler kendi içinde ikiye ayrılır: Merkezi ve 

Merkezi+Yerel yönetimlerin bütçeden sağlık açısından kaynak ayır-

maları. Vergiye dayalı ve merkezi bütçeden kaynak ayıran ülkele-

rin tipik örneği İngiltere iken merkezi bütçe destekli yerel yönetim 

bütçesinden kaynak ayıran ülke örneği İsveç’tir. Otonom sağlık sis-

teminin olduğu ülkelerde vergilerin yerel toplanmasının da söz ko-

nusu olduğunu not etmeliyiz. Vergiye dayalı sistemde alınan vergi-

nin progressif, eşitsizliği giderici olmasına dikkat çekilir. Bunun da 

yolunun servet ve gelire göre vergilendirme olduğunun altı çizilir.

Sigorta sistemi genellikle kamusal nitelikli olup Almanya, Fransa ilk 

akla gelen ülkelerdir. Bunun yanında özel sigortanın temel finans-

man kaynağı olduğu tek ülke ABD’dir.

Finansman açısından cepten yapılan ödemeler de önemlidir. 

Cepten ödemelerde katkı-katılım payları devreye girmektedir. 

Genellikle sigortaya dayalı ülkelerde daha yaygındır.

Vergiye dayalı sistemlerde eşit dağılımın sağlandığı, sigorta ve 

cepten ödemelerin ön planda olduğu ülkelerde kaynak dağılımın 

daha eşitsiz olduğu biliniyor.

Sağlık emek gücü

Birinci basamak sağlık hizmetlerinden sağlık emek gücünün istih-

damı açısından iki model vardır.

Birincisi hekim merkezli model olup bağımsız olarak özel muaye-

nehanesinde çalışan ve yanında istediği sayı ve nitelikte personel 

çalıştıran hekimler tarafından hizmet üretilir. Bu model sigortaya 

özgüdür. Bununla birlikte İngiltere ve İtalya gibi az sayıda vergiye 

dayalı finansman sistemi olan ülkelerde de kullanılmaktadır. İkinci 

model hem kamu hizmeti olması hem de ekip çalışmasının ön 

planda olması ile ilk modelden ayrılır. Kamu sağlık kurumlarında 
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maaş karşılığında kamu emekçileri olarak çalışan hekimler ve sağ-

lık çalışanları tarafından hizmet üretilir.

Birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışan hekimler açısından da 

ülkelere göre farklılık söz konusudur. Daha çok benimsenen birinci 

basamağa özgün eğitim alan hekimlerin (genel prtaisyenler ve aile 

hekimleri) istihdam edildiği modeldir. İngiltere, İtalya, Hollanda, 

Finlandiya, İsveç, Norveç, İzlanda ve Yunanistan bu modele örnek 

verilebilir. Bununla birlikte az sayıda ülkede (Almanya, ABD) her 

türlü uzmanın brinci basamakta çalıştığını görüyoruz. Ülkemizde 

genel olarak birinci basamağa özgü hekimlerin çalışması benim-

senmekle birlikte aile hekimliği sistemi ile birlikte kısa süreli aile 

hekimliği uyum eğitimi alan tüm uzmanlar çalışabilir hale gelmiştir.

Hekim istihdamı hem kamu hem özel olabilen örnekler vardır. Tek 

başına ya da grup halinde hizmet sunma olanakları da tanıyan mo-

deller bulunmaktadır. Tek veya grup anlayışı daha çok sigorta sis-

teminin ve özelde istihdamın yaygın olduğu ülkelerde karşımıza 

çıkar. Bugün giderek daha fazla sayıda özel hekim bir araya gele-

rek oluşturdukları özel kliniklerde işi ve olanakları paylaşmakta ve 

bu uygulama grup pratiği olarak adlandırılmaktadır. Aile Sağlığı 

Merkezleri grup pratiği modeline örnektir. Sağlığın finansman mo-

deli ile istihdam arasında doğrudan bir ilişki yoktur. Yunanistan 

ve İtalya örnekleri finansmanın bütçeden olduğu, istihdamın özel 

olduğu ülke örnekleridir. İngiltere’de hekimler bireysel veya grup 

şeklinde özel olarak istihdam edilirken ekibin diğer üyeleri kamu 

çalışanı olarak istihdam edilmektedir. Yine hekim nüfus bazlı liste 

anlayışı ile hizmet üretirken, hekim dışı sağlık emekçileri bölge 

esaslı hizmet üretmektedir. Yine ülkemizde halen finansman si-

gorta iken istihdam kamu olarak yapılmaktadır, özel sağlık sektörü 

ile aile hekimliği sözleşmesi halen yaşama geçirilmemiştir. İstihdam 

modelinin ülkelerin işçi sınıfı mücadelesine ve hekim örgütlerinin 

perspektifine göre şekillendiğini söyleyebiliriz.
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Birinci basamak sağlık hizmetlerinde hekim çok disiplinli birinci 

basamak ekibinin pek çok üyesinden sadece biridir. Bu ekipte, 

ebe, hemşire, çevre sağlığı teknisyeni, tıbbi sekreter, sosyal hiz-

met uzmanı, psikolog, diş hekimi, eczacı ve fizyoterapist gibi diğer 

sağlık çalışanları da yer alır. Birinci basamak ekibine farklı sağlık 

profesyonellerinin katılımı, sosyal, psikolojik ve tıbbi bilgi ve bece-

rilerinin ortak kullanımını, bunun sonucunda da hastalara yönelik 

hizmet çerçevesinin genişletilmesini, sorunların kapsayıcı bir ba-

kış ile değerlendirilmesini, hastane sevklerinin azalmasını, bakımın 

kesintisizliğini, entegre hizmet sunumunu ve hizmet tekrarlarının 

önlenmesini sağlar.

Son sağlık reformları ile birlikte sıklıkla dikkat çeken durum he-

kimlerin bireysel sözleşmeler yaparak, hekim dışı sağlık ekibinden 

ayrıldığı ve tedavi edici sağlık hizmetleri ve bireysel koruyucu hiz-

metlerine daraldığı dikkat çekmektedir. Toplumsal koruyucu hiz-

metlerde hekimler daha az yer almaya başlamıştır.

Bir özgün birinci basamak sağlık çalışanı da toplum sağlık çalı-

şanı (işçisi)’dir. Daha çok sağlık emekçisi sayısının yetersiz olduğu 

ülkelerde kısa süreli eğitim ile en yaygın görülen hastalıklara tanı 

koyabilen ve tedavi verebilen, küçük girişimlere ait becerisi olan, 

koruyucu hizmetleri ve sağlık eğitimini yapan sağlık çalışanlarıdır. 

Bu model daha çok kalkınma amaçlı olarak kullanılmıştır. Sağlık 

hizmetine erişimi artırmıştır. Çıplak ayaklı doktorlarda olduğu gibi 

toplum sağlık işçilerine toplumsal dönüşüme aracılık etme misyonu 

da sıklıkla yüklenmiştir. Bu örnekte olduğu gibi sağlık emekçisinin 

sayıca yetersizliğinden çok sağlığın toplumsallaşması hedefli sağ-

lık emek gücüne yaklaşılması da önemli tartışma konularındandır.
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Önemli bir tartışma da birinci basamak hekiminin eğitimidir. 

Birinci basamak hekiminin eğitimi birinci basamağın başarısında 

kritik önem taşır. Bu eğitimi ciddiye alan ülkelerde başarı daha 

yüksektir. Çünkü birinci basamak hizmetleri, toplum sağlığı ile il-

gili özel bir sorumluluk taşıyan, toplumun gereksinimlerine yöne-

lik hizmet sunan, klinik kararlarını hastanın içinde yaşadığı toplum 

ve çevre ile ilgili bilgileri kullanarak veren, hastalık yönelimli değil, 

bütüncül ve sağlığa odaklı bir bakış açısına sahip olan bir hekim 

tipi gerektirir. Bu nedenle birinci basamak hekimlerinin eğitiminin, 

birinci basamağa uygun içerikte planlanması ve birinci basamakta 

gerçekleşmesi genel olarak kabul görmektedir. Üçüncü basamak 

hastanelerinde gerçekleşen mezuniyet öncesi ve sonrası tıp eğiti-

minde ise öğrencilerin genellikle toplumda çok az rastlanan ve çok 

farklılaşmış bir aşamada olan hastalıklarla karşılaşması nedeniyle 

hekimin tutumunun buna özgü şekilleneceği ve bu hekimlerin kişi-

leri sosyal ve fiziksel çevreleriyle birlikte değerlendirebilme bece-

risinin eksik olacağı belirtilmektedir.

Sağlık emekçisinin ücretlendirilmesi: Değişik modeller uygulan-

maktadır. Daha çok kamu hizmeti şeklinde üretilen ve finansmanı 

bütçeden karşılanan ülkelerde maaş en klasik ödeme şeklidir. Bu 
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ülkelerin bir kısımında sabit ücrete pozitif performans olarak ta-

nımlayabileceğimiz, hizmetin niteliğinde artırma hedefli ek ödeme 

yapılabilmektedir. Sigortaya dayalı ülkelerde kişi başına ya da hiz-

met başına ödeme uygulamaları yapılabilmektedir. Bununla birlikte 

sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyine göre ücret farklılıkları her iki 

finansman modelinde de karşımıza çıkmaktadır. İngiltere’de genel 

pratisyenleri fon yöneticisi olarak kabul eden bir sisteme geçilmiş-

tir. Sigorta sisteminin yaygınlaşması ile performansa dayalı ödeme 

ön plana çıkmıştır. Performans ülkemizde olduğu gibi negatif per-

formans şeklinde de olabilir. Hekimlerin belirlenen hizmet hedef-

lerine ulaşmasını zorunlu kılar, ulaşılmayan durumlarda ücretlerde 

kesinti yapılır. Performansa dayalı ödeme sağlık hizmetini en çok 

etkileyen ödeme şekli olmuştur. Sağlık hizmetinin metalaşmasına 

bu ödeme sistemi ciddi katkı sağlamıştır.

Birinci basamak 
yapısal özellikler

Eşitlikçi Eşitlikçi değil

Alt yapı-insan 

gücü kaynakları

Toplumsal gereksinim Talep

Finansman Progressif vergi Sigorta, cepten ödemeler

Sağlık emek 

gücü

Kamuda istihdam

Çok disiplinli ekip

Birinci basamak merkezli 

eğitim

Özelde istihdam

Hekim merkezli

Hastane merkezli eğitim

Yapısal özellikleri sağlıkta eşitlik açısından ele aldığımızda yuka-

rıdaki karşılaştırmayı yapmak mümkündür. Eğer biz önümüze bir 

değerler sistematiği koyacak isek eşitlik bunların başında gelir.

Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin 
İşlevsel Özellikleri

Birinci basamağın bireylerin sağlık sistemine ilk giriş aşaması ol-

ması ilk başvuru, az rastlanan ve alışılmadık durumlar dışında 
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herkese koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri sunması kap-

sayıcılık, hasta ile uzun erimli bir ilişki içinde bulunması süreklilik, 

sistemin diğer aşamaları ile arasında bilgi aktarımı gerçekleşmesi 

ise eşgüdüm özelliği olarak bilinir.

İlk Başvuru yeri

İlk başvuru özelliği birinci basamağın bireylerin bir sağlık sorunu 

nedeniyle ortaya çıkan her bir yeni bakım (hizmet) gereksini-

minde sağlık sistemi ile ilk karşılaştıkları aşama olmasını tanımlar. 

Bireylerin karşılaştıkları her yeni sağlık sorunu ile ilgili ilk kararı ve-

ren, gerektiğinde hastasını sevk eden, sevki takip eden, izlemi de 

gerçekleştiren kurum ya da hekimlerdir. İlk başvuru yeri daha çok 

tedavi edici hizmete göre düşünülen bir özelliktir. Zaten bu özel-

likle birlikte sıklıkla yer verilen sevk zinciri ve kapı tutuculuk (gate-

keeping) kavramlarıdır. Basamaklandırılmış sağlık anlayışına önem 

veren ülkelerin çoğunluğunda hastanelere, uzmanlık hizmetlerine 

erişim ancak bir birinci basamak hekiminin sevki ile mümkündür. 

Genel pratisyenlerin (aile hekimlerinin), hastaların sağlık sisteminin 

diğer aşamalarını kullanımını kontrol etmesi “kapı tutuculuk (gate-

keeping)” olarak adlandırılmaktadır. Hastaların ilk başvuru aşama-

sında bir uzmana gitmesinin engellenmediği, uzmanlık hizmetle-

rine erişimin kontrol edilmediği uygulamaya ise “açık sistem” adı 

verilmektedir. “Açık” kavramı olumlu çağrışımlar içermesine karşın, 

herkesin dilediği her yere gidebildiği, kuralsız bir sistemi tanımla-

maktadır.

Kapı tutuculuğun avantajları olarak şunlara yer verilmektedir:

• Hizmetlerin eşgüdüm içinde sunulmasını sağlamak

• Gereksiz girişimleri, uzmanlık hizmetlerinin aşırı kullanımını 
azaltmak

• Hastanede yatış süresini ve ilaç kullanımını azaltmak

• Hizmetlerin toplumun bir bölümü tarafından aşırı düzeyde 
kullanılmasını önleyerek eşitsizlikleri önlemek
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Yukarıda sıralanan avantajların tümü sağlık finansmanı, sağlık har-

camaları ile ilgilidir. Birinci basamağın asıl varlık nedeni olan sağ-

lığı koruyucu ve geliştirici hizmetleri, toplumun sağlık düzeyinin 

yükseltilmesi ve sağlıkta eşitisizliklerinin yok edilmesi gibi toplum-

sal hedefleri ıskalayan sağlık ekonomisi merkezli yaklaşımlardır. 

Neoliberal sağlık reformları ile birlikte daha sık duyduğumuz kav-

ramlardan birisi olmuştur. Başta Doğu Avrupa olmak üzere tüm 

Avrupa’da özel çalışan genel pratisyenlerin listelerindeki hastala-

rın sevklerini kontrol ettikleri bir kapı tutuculuk uygulaması eğilimi 

görülmektedir. (Bizim için ilk başvurunun toplumla buluşma olarak 

anlayışılması, kazanımların ortaya konması açısından daha anlamlı 

olacaktır.)

Tanım burada da durmaz, sağlık yönetimi üzerinden örgütlenme 

şeklinin tartışılmasını bile hekim merkezli ve tedavi merkezli bir an-

layışı dahil eder. Ve sıklıkla şöyle devam eder: Kapı tutuculuk temel 

olarak iki farklı şekilde uygulanır.

• Bölge esaslı nüfus (coğrafi bütünlük): Kamu sağlık kurumla-

rında çalışan genel pratisyenlerin coğrafik olarak tanımlanmış 

bir nüfusa hizmet üretmesidir. Sağlık Ocağı perspektifi ile 

uyumludur.

• Liste esaslı nüfus: Kamu ya da özel olarak çalışan hekimlerin 

kendilerine belli bir dönem için kayıtlı olan hastalardan oluşan 

bir hasta listesine hizmet vermesidir. Aile Hekimliği perspektifi 

ile uyumludur.

Liste esaslı nüfus hizmette kapıtutuculuk rolü daha fazla öne çık-

maktadır. Listelerine daha fazla hasta kaydetmek için birbirleriyle 

rekabet halinde olan genel pratisyenler hasta taleplerinin baskısı 

altında kalmakta, hasta memnuniyetine dayalı sağlık sistemlerinde 

kapı tutucu rollerini gerçekleştirememektedir. Kapı tutuculuk an-

cak birinci basamak sağlık hizmetleri yeterince güçlü ve sağlık sis-

temi birinci basamak yönelimli olan ülkelerde uygulanabilir. İsveç 

örneği çok çarpıcıdır. Kapı tutuculuk zorunlu değildir, ama hastalar 
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ilk başvuruda birinci basamak hekimlerine gitmeyi ve bu hekim-

ler tarafından sevk edilmeyi tercih etmektedir. Bu tercihin nedeni 

birinci basamakta hizmet kapsamının geniş olmasına ve genel 

pratisyenlerin toplumdaki statüsüne bağlanmaktadır. Bu iki koşul 

sağlanmadığı takdirde hastalar acil servislere gitmeyi ya da para 

ödeyerek uzmana doğrudan ulaşmayı tercih etmektedir. Ve kapı-

tutuculuğa göre bizlere matriksler sunulur.

İngiltere ve Yunanistan sıklıkla yanlış anlaşılır. İngiltere bölge esaslı 

diye bilinir, bununla birlikte bölge esaslı çalışan halk sağlığı hemşi-

resi vardır, oysa genel pratisyene bağlı nüfus liste esaslıdır. 

Yunanistan’da kamucu sistem olarak birinci basamak şekillendiril-

miştir Hekim bölge esaslı çalışır, tanımlanmış bölgeye hizmet üre-

tir, kamu ile sözleşme yapan özel hekimlerdir. Kapı tutuculukda söz 

konusu değildir. Vatandaş istediği kuruma başvurabilir, sevk açısın-

dan açık sistemdir. İsveç’te şaşırtan bir şekilde kamucu sistem, 

bölge esaslı, kapsayıcılığı ve sağlık emek gücü oldukça geniş bi-

rinci basamağa sahiptir. Aksine BBSH’ne kapıtutuculuk rolü veril-

memiştir. Bununla birlikte defacto olarak vatandaş BBSH’ni çok 

benimsemiş, onun yönlendirmesi olmadan hastanelere gitmeme 

eğilimindedir. Toplum yönelimli olma siyaseten vatandaş tarafın-

dan benimsenmiştir. Burada İsveç siyasal yapılanmasındaki otono-

minin, yerel yönetim anlayışının güçlü olmasının belirleyici oldu-

ğunu özellikle vurgulamalıyız.
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Kapsayıcılık

BBSH hangi hizmetleri üretir, verir olarak anlaşılmalıdır. Hizmet 

kapsamı ile ilgili temel ilke, birinci basamağın hangi tipte olursa 

olsun toplumda sık görülen tüm sağlık sorunlarını tanımlayabi-

lecek ve müdahale edebilecek düzeyde olmasıdır. Bu nedenle 

kapsayıcılık değerlendirilirken personelin eğitiminin, sayısının, ku-

rumun olanaklarının, donanımının ve destek hizmetlerinin bu so-

runları tanımlayabilme ve müdahale edebilme açısından yeterliliği 

sorgulanır. Bağışıklama, sağlık eğitimi ve tarama gibi etkinliklerin 

uygulanma düzeyi de kapsayıcılığı yansıtır. Kapsayıcılığın değer-

lendirmesinde kullanılan bir diğer ölçüt olan sevk oranının yüksek 

olması ise kapsayıcılığın yetersiz kaldığını gösterir.

Kapsamlı hizmetin anlaşılmasında bütüncül yaklaşım bizlere yar-

dımcı olacaktır. Bilindiği gibi sağlık hizmetleri dört başlıkta ele 

alınır: sağlığı geliştirici, koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici 

hizmetler.

Kapsayıcılığı ele alırken koruyucu hizmetleri bireysel koruyucuya 

indirgemeden toplumsal ve çevreye yönelik koruyucu hizmetleri 

de içeren şekilde ele almalıyız. Bu geniş yelpazenin tümü için hiz-

met üretebilen bir birinci basamak kapsamlı hizmet verebiliyordur. 

Bu da doğası gereği geniş bir ekip, donanım, ciddi kamusal destek 

ve toplumun benimsemesi ile birlikte düşünülmelidir.

Kapsayıcılık açısından kritik olan toplumu tanıma, toplumun ge-

reksinimlerini değerlendirme ve geliştirme yönlü müdahalede 

bulunmadır. Toplumsal yönelimli birinci basamak örgütlenmesini 

belirleyen temel özelliktir. BBSH’ne bu rolün verilip verilmemesi 

önemlidir.

Ev ziyaretleri, saha incelemeleri, çevreye yönelik koruyucu hizmet-

ler, toplumsal koruyucu hizmetler bu hedefe ulaşmak için zorun-
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ludur. Görüldüğü gibi kapsam daha da genişleyip tedavi edici hiz-

metin oldukça dışına taşar hale gelmektedir.

Birinci basamak 

sağlık hizmetle-

rinde bu geniş 

yelpazeyi içeren 

ülke örneği çok 

değildir. Daha 

çok sosyalist 

ülke modelle-

rinde ve uzun 

süreli sol-sosyalist-sosyal demokrat iktidarlar tarafından yönetilen ül-

kelerde bu yaklaşım hakimdir. Ya da birinci basamak kurumlar kendi 

içinde parçalanarak bu hizmet yelpazesini farklı kurumlarda yerine 

getirmektedir. Ülkemizdeki Sağlık Ocağı modeli tümünü içerir. Sağlık 

Ocağı modelindeki hizmet yelpazesindeki genişlik bir çok ülkeden 

daha fazladır. Bunun altında sunumun erken kısmında belirttiğimiz 

sistemin Sovyetler Birliği, İngiltere ve İsveç’in karması olarak şekillen-

diğini özellikle not etmeliyiz. Aile Hekimliği hizmet yelpazesi daraltıl-

mış, hizmetlerin iki ayrı kuruma dağıtılmıştır. Çevreye yönelik sağlık 

hizmetleri önemli bir kısmı diğer kamu kurumlarına kaydırılmıştır. Aile 

hekimleri çevreye yönelik ve toplumsal koruyucu hizmetlerin dışında 

tutulmuş, toplumu tanıma, sorunlarını saptama ve müdahale etme 

işlevi verilmemiştir. Yine sağlık eğitimi sadece bireysel sağlık eğitimi 

ile sınırlı tutulmuş, toplum sağlık eğitiminin dışında tutulmuştur. Eski 

adı ile alan çalışmaları dediğimiz bireysel koruyucu hizmetler talebe 

dayalı polikliniğe daraltılmış hale getirilmiştir.

Sağlık sistemleri tartışılmasında daha az ele alınan başlık çev-

reye yönelik-toplumsal koruyucu hizmetlerdir. Toplum ve Hekim 

Dergisi’nin sağlık sistemlerini ele alan üç ayrı dönemde çıkmış ülke 

örneklerinde bu konuya az çok yer verilmiştir. DSÖ kaynaklarında 

ise daha az ele alınmaktadır. Sıklıkla bu hizmetler halk sağlığı hiz-
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metleri olarak tanımlanmaktadır. Dünya örneklerinde çevreye yö-

nelik koruyucu, toplumsal koruyucu hizmetlerin bir bölümünün 

belediyelere devredildiğine sıklıkla rastlanmaktadır.

Süreklilik

Süreklilik, hasta ve birinci basamak kurumu arasındaki herhangi 

bir sağlık sorununun varlığından bağımsız uzun erimli ilişkidir. 

Toplum ve hizmet veren açısından ele alınmaktadır. Toplum açısın-

dan düzenli bir birinci basamak sağlık hizmeti kaynağının varlığını 

ve bunun kullanımını kapsar. Birinci basamak hizmet veren kurum 

açısından ise hizmet verdiği toplumu tanıma, bu toplumun gerek-

sinimlerini bilme ve gereksinimlerin karşılanıp karşılanmadığını iz-

leme fırsatı yaratır.

Süreklilik için iki önemli nokta: Birinci basamak kurumlarının coğ-

rafik olarak tanımlanmış bir nüfusa hizmet vermesi ve bu kişilere 

ait bilgileri içeren kayıtlara sahip olmasıdır. Bu iki öge hem ge-

nel pratisyenlerin halk sağlığı görevlerini yerine getirmeleri hem 

de sağlık hizmetlerinin planlanmasına yol gösteren verilerin elde 

edilebilmesi açısından çok önemlidir. Coğrafik olarak tanımlanmış 

bölgeler temelinde örgütlenmeyen birinci basamak, hekimlerinin 

sadece kendilerine kayıtlı olan hastalara hizmet verdikleri uygu-

lama yukarıda da tanımlandığı gibi liste sistemi olarak adlandırıl-

maktadır. Liste sistemi, birinci basamak ekibinin toplumu tanıma-

sına olanak sağlamamaktadır. Üstelik tüketici ilişkileri mantığı ile 

işleyen bu sistemde hastalar bir hekimin listesinden çıkıp diğerine 

geçebilir ve bir sonraki dönem tekrar hekim değiştirebilir. Bu du-

rumda hekimler hastalarını tanımak için çaba gösterseler bile hasta 

listelerindeki değişkenlik nedeniyle sürekliliği sağlamaya yönelik 

çabalarının bir sonuca ulaşması güçtür. Aile hekimliği sisteminde 

bireyin sürekliliği merkeze alınmış, sürekliliğin ikinci bileşeni toplu-

mun izlenmesi ikincilleştirilmiş, aile hekimlerinin görev tanımlarının 

dışında tutulmuştur. Bu işlevin Toplum Sağlığı Merkezleri’ne devre-

dildiğini söyleyebiliriz.
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Eşgüdüm

Birinci basamak ile sistemin diğer aşamaları arasında bilgi aktarı-
mının gerçekleşmesini tanımlar. Eşgüdüm sağlanabilmesi için üç 
temel koşul:

• Birinci koşul kapı tutuculuk

• Birinci basamağın yanı sıra ikinci ve üçüncü basamakta da 
hastalarla ilgili tüm bilgilerin kaydedilmesi ve

• Bu bilgilerin birinci basamağa aktarılmasının zorunlu olma-
sıdır.

Ülkemizde basamaklar arası kayıtların, verilerin aktarımında ciddi 
sorun vardır. Toplum Sağlığı Merkezleri ve Aile Hekimleri’ne ikinci 
basamak ve üçüncü basamaktan veri akışı yoktur. Keza aile hekim-
lerinden Toplum Sağlığı Merkezi’ne de veri akışı oldukça sınırlıdır.

Diğer kamu kurumları ile eşgüdümün sağlanması oldukça önemlidir. 
Bu kurumların başında Gıda-Tarım, Çevre, Eğitim, DSİ gelmektedir.

Birinci basamak hizmetlerde başarının düşük olduğu işlevsel 
özelliktir. Diğer birinci basamak özellikleri açısından oldukça ba-
şarılı olan ülkelerde bile eşgüdümün yetersiz kaldığı bildirilmiştir. 

Toplumsal ve siyasal örgütlenmenin bununla uyumlu olmadığı du-

rumlarda gerçekleşmesi oldukça zor olduğu söylenebilir.

Birinci basamak sağlık hizmetlerinin işlevsel özellikleri de eşitlik 

açısından aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

Birinci basamak 
işlevsel özellikler

Eşitlikçi Eşitlikçi değil

İlk başvuru Kapıtutuculuk-Sevk zinciri Açık sistem

Kapsayıcılık Bütüncül Tedavi edici ve bireysel koruyucu

Süreklilik Bölge tabanlı 
Kayıtlar entegre

Liste tabanlı 
Kayıtlar ayrı

Eşgüdüm
Kapıtutuculuk 

Kayıtlar entegre
Kayıtlar ayrı
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Toplum Yönelimli Olma

BBSH’in yapısal ve işlevsel özel-

liklere bütünlüklü bakmak önemli-

dir. Bu özellikler birbiriyle bağlantılı 

olup değişik kombinasyonlara 

izin vermez. Nihai amaca göre 

şekillenir. 

Bunlar iki zıt amaçtır: 

• Toplum yönelimli birinci basamak sağlık hizmetleri

• Pazar yönelimli birinci basamak sağlık hizmetleri

Yapısal ve işlevsel özeliklerin tam anlamıyla karşılanmış olması 

toplum yönelimli olma amacını da karşılar. Toplum yönelimli sağlık 

hizmetleri aynı zamanda sağlık eşitsizlikleri giderme rolü de görür. 

Toplum yönelimli olma tartışması ikinci dünya savaşı sonrası dünya 

geneline hakim olan sol-sosyalist-sosyal demokrat eğilimdir. Sağlık 

hizmetlerinde de karşılığını bulmuştur.

Pazar yönelimli olma sıklıkla geleneksel birinci basamak sağlık hiz-

metleri olarak adlandırılır. Bununla birlikte geleneksel sözcüğünün 

tarihsel olarak daha geride olanı tanımlaması nedeniyle yanlış çağ-

rışımlara neden olabilir. Neoliberal sağlık reformlarının yaşandığı 

21. yüzyılda bu hizmetlerin pazar yönelimli birinci basamak sağlık 

hizmetleri olarak tanımlanması daha doğru olacaktır.

Geleneksel (Pazar) 
yönelimli BBSH

Toplum yönelimli BBSH

Başvuruya dayalı Toplumu tanıma

Sosyal, çevresel faktörler

Hizmet gereksinimi olanların saptanması ve kaynakların buralara 
yansıtılması

Kamu-Özel Kamu

Sigorta Vergi

Eşitsizlikleri azaltıcı
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Başvuruya dayalı hizmet ‘hekim seçme özgürlüğü-tercihi’ diye 

gündeme getirilmektedir. Sağlıkta neoliberal reformların kritik 

dayanağı olarak kullanılmaktadır. Bu kavram hasta merkezli, kişi 

odaklı hizmet olarak da tartışılmaktadır. Bireyselleştirmenin de 

önünü açan, bireyin belirleyiciliğin öne çıkartılması anlayışıdır. 

Bireyselleştirme ile bireyin mali sorumluluğu, hizmet üretimin şe-

killendirilmesi (tüketici kontrolü, müşteri memnuniyeti), talebin 

kışkırtılmasının da önü açılmaktadır. Özgürlük kavramının da içe-

riği neoliberal mantığa hapsedilmiş ve toplumsallık görmezden 

gelinmiştir.

Sadece hizmet almak için gelen hastalarla karşılaşan hekimlerin 

bakış açısı ile sınırlı olan geleneksel birinci basamakta, sağlık so-

runlarının toplumdaki dağılımı dikkate alınamaz, çünkü hekim bu 

sorunların büyük bölümünü göremez, görse bile kendisine başvu-

ranlar toplumdaki sıklığı yansıtmaz. Geleneksel klinik yönelimli bi-

rinci basamak hekimleri çevresel, sosyal ve davranışsal faktörlerin 

hastalık nedenselliğindeki ve ilerlemesindeki önemini kavramada 

zorluk yaşarlar, çünkü hastaların yaşadıkları ve çalıştıkları ortam 

hakkında genellikle bilgi sahibi değildirler. Bunlara ek olarak ge-

leneksel birinci basamakta sağlık hizmetlerinin etkisinin izlenmesi 

kolay değildir, çünkü izlem veya geribildirim hastalarla iletişimi, 

hastaların hekimlerini tekrar ziyaret etmelerini gerektirir. Toplum 

yönelimli birinci basamağa bakıldığında ise, hizmetlere en çok ge-

reksinim duyan bölgelerin ve bireylerin saptanmasını ve kaynakla-

rın bu gereksinimlere göre yönlendirilmesini temel alan, dolayısıyla 

da eşitsizlikleri azaltmayı hedefleyen bir yapı ile karşılaşılmaktadır.

Toplum yönelimli BBSH için üç koşul:

1. Erişilebilir, kapsamlı, koordineli ve sürekli hizmet

2. Sağlığı konusunda sorumluluk üstlenilmiş olan ve tanımlanmış 

bir toplum varlığı
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 » Aynı coğrafik bölgede yaşayan ya da aynı işyeri, okul vb bir 
kurum içinde bir araya gelen veya aynı sağlık örgütlenmesi 
kapsamında yer alan bireyler

 » Belli bir kuruma ya da muayenehaneye başvuran “aktif” has-
talardan oluşan gruplar değil

3. Toplumu ve sağlık sorunlarını tanımlama, hizmetleri bu bilgiler 
temelinde planlama ve izleme

Bu üç koşulla birlikte hekimlerin tüm toplumun gereksinimlerini 

karşılama sorumluluğu duyacak şekilde yetiştirilmesi bir ilke ola-

rak benimsenmiştir.

Dönüşüm Öncesı Ülke Örneklerı

Dünyadaki birinci basamak sağlık sisteminin örgütlenmesi anlayışı 

açısından dikkat çeken ülke örneklerine kısaca yer vereceğim.

Sovyetler Birliği

Sosyalist Rusya’nın sloganı: “Sağlık Herkesedir”

İlk sosyalist sağlık sistemini inşa eden Semeshko’dur. Semeshko 

sistemin özelliklerini şu şekilde ifade etmektedir:

“Sağlık hizmetlerinin ulusallaşması -kamusallaşması sa-
dece tüm özel hastanelerin, hekim muayenehanelerinin 
kapanması ve özel uygulamaların olmaması anlamına 
gelmemelidir. Bunların yanında, sağlık hizmetlerinin pa-
rasız olması, sağlık emekçilerinin nitelikli olması ve eşit 
dağılımda istihdam edilmesi, koruyucu sağlık hizmetle-
rin öncelenmesi ve ulaşılabilir olması gerekir. Bu özellik-
ler, komünist sağlığın en temel özellikleridir”

Dünyada ilk kez nüfus ve coğrafi esaslı örgütlenen, basamaklı, koru-

yucu sağlık hizmetlerini esas alan sağlık örgütlenmesidir. En uçtan 

başlar, basamaklanmış sağlık hizmeti şu sıralamayı izler: Sağlık istas-
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yonları, Uçastok, Rayon, Oblast, Özerk Cumhuriyet Sağlık Bakanlığı. 

Sistem yirminci yüzyılın başlarında, 1917 devrimini takiben yaşama ge-

çirilmiştir. Sağlık istasyonlarının ve Uçastokların birinci basamak sağ-

lık hizmetlerini ürettiğini söyleyebiliriz. Sağlık istasyonu bizim sağlık 

evlerine benzer. Ebeler ve Feldscher bu birimde çalışır. Feldscher’ler 

toplum sağlık işçisinin ilk örneklerindendir. Kısa süreli bir eğitimle 

toplumun öne çıkan sağlık sorunlarına tanı koyan ve tedavi eden (ilaç 

yazan, küçük cerrahi girişimleri yapabilen) ve koruyucu hizmetleri 

üreten sağlık emekçileridir. Sağlığın toplumsallaşması ve sağlık bilgi-

sinin toplumsallaşmasına ciddi katkılar sağlamıştır. Yaklaşık dört bin 

nüfusa hizmet üreten Uçastok’larda ise daha geniş bir sağlık ekibi 

vardır: Hekim sayısı fazladır. Pediatrist, yetişkin pratisyeni, jinekolog 

ve diş hekiminden oluşan 7 hekim. Erişkin ve çocuk hemşireleri, çevre 

sağlıkçıları ve ebeler. Özellikle birinci basamak hekimlerinin branşlaş-

ması dikkat çekicidir. Uçastoklar aynı zamanda bulaşıcı hastalıkların 

kontrolünde hizmet üreten Epidemiyoloji Birimi ve İşçi Sağlığı hiz-

meti üreten ayrı birimleri de içerir.
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İngiltere

Kapitalist ülkeler açısından dikkat çeken bir sağlık örgütlenmesidir 

ve Ulusal Sağlık Sistemi olarak bilinir. İkinci dünya savaşı sonrası 

İşçi Partisi tarafından yaşama geçirilmiştir. Temel özellikleri şu şe-

kilde özetlenebilir.

Bölge esaslı

• Siyasal bölünmeye göre değil (toplumun sağlık gereksinimine 

göre bölgeler tesis edilmiştir. Siyasi idare ile birebir uyuşmak 

zorunda değildir. Farklı ilçelere sahip mahalle ve köyeleri içe-

rebilir. Sağlık Ocağı bölge kavramı da bu şekilde idi. 1990’larla 

birlikte siyasi yapılanmaya döndürüldü. Sağlık Ocağı’nın amiri 

kaymakam olmaya başladı. Öncesinde sağlık ocağı hekimi 

doğrudan sağlık müdürlüğüne bağlı idi.

• Nüfus yapısı ve özelliklerine göre her 250,000 kişiyi içeren 

bölgede 10 sağlık ocağı yer alır.

Sağlık ocağı koruyucu hizmete odaklı

Çok disiplinli ekip

Hekimler (Genel Pratisyen)

• Sağlık ocağı yapılanmasına uymak zorunda değil

• Sağlık ocağının içinde aile hekimleri kiracı

• Nüfus: 2,500 kişi

• Hekim seçme, bölge esaslı

• Bir yıllık

• Sağlık hizmetinden 24 saat sorumlu

Bölge nüfusu hesaplanması gereksinime göredir. Yaşayan insan 

sayısından çok var olan bedensel ve akılsal sakatlık ile gelişmesi 

beklenen hastalanma, hastaneye yatış ve ameliyat olma hızları ge-

reksinim hesaplanmasında dikkate alınır.
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Hizmetin türü ve kapsamı: Toplumun öngörülen sağlık sorunları 

ve gereksinimler

Toplum Sağlık Kurulları (Community Health Councils) vardır. 

Fakat işlevsizleştirilmiştir.

İngiltere mevcut modeli ile birçok ülkeye örnek olmuştur. Sistemin 

eşitsizlikleri giderici progressif vergi anlayışına göre finanse edil-

diği ve ücretsiz olduğu not edilmelidir.

İsveç

Ulusal sağlık sistemine örnek ülkelerdendir. Özgünlüğü finansma-
nının yerel yönetimlerin ağırlıklı olması ve toplum katılımın yük-
sekliğidir. Otonom sağlık sistemleri olarak da sıklıkla dile getiri-
liyor. Toplum katılımı siyasi yapılanma ile birebir uyumludur. Her 
düzeyde toplum katılımına izin veren meclisler konseyler vardır.

Ulusal düzey •Ulusal Sosyal Sigorta Kurulu

•İl Yönetimleri (Eyalet Meclisleri) Federasyonu

•İsveç Yerel İdareler Birliği

Bölgesel düzey – İl 
yönetimleri

(Eyalet meclisleri)

•18 il ve 3 büyük belediye ile toplam 
21 adet yönetim bölgesi

•275-500 bin nüfus

•Progressif vergi belirleme

•Tüm sağlık hizmetlerinden sorumlu  
(hastaneler, birinci basamak hizmetleri, özel kuruluşlar)

•1100 sağlık merkezi (300’ü özel)

•Hekim, hemşire, ebe, fizyoterapist ve jinekolog

Yerel düzey - 
Belediyeler

•290 belediye

•3 bin-760 bin nüfus

•Çevre sağlığı

•Okul sağlığı

•Çocuk – yaşlı - engelli ve psikiyatrik hastaların bakımı

•Evde bakım hizmetleri, ev hemşireliği

Birinci basamak sağlık hizmetleri sağlık merkezlerinde ve beledi-

yeye bağlı birimlerde yürütülmektedir.
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Almanya

Sağlık hizmetlerinin finansmanının sigorta sistemi ile karşılanan 

Aile Hekimliği sistemi bilinir.

• Birinci basamak sağlık hizmetleri aile hekimleri tarafından yürütülür

• Aile hekimliği uzmanlığı (1980’de başlıyor, 1994 sonrası zorunlu)

• Uzmanlar da aile hekimi olabiliyor

• Sevk zinciri var

• Acil olgulara bakma zorunluluğu

Çin Halk Cumhuriyeti

Kırsal bölgedeki sağlık örgütlenmesi ile öncülük etmiştir. Sağlık 
hizmeti üretim birimi örgütlenmesi olan komünler esaslı örgütlen-
miştir. Komünlerin en küçük parçası olan üretim takımı (her komün 
5-0 takımdan oluşuyor, nüfus: 500-300 kişi) ve üretim ekibinde 
(her üretim takımında 10-30 üretim ekibi var, nüfus: 50-300 kişi) 
sağlık hizmeti üreten Çıplak Ayaklı Doktorlar ile öne çıkmıştır.

1973 yılında Dünya Sağlık Örgütü Genel Kurulunda, teknik tartışma-
lara katılan bir çıplak ayaklı doktor (köylü doktor) Meng Ching-yu, 
görevlerini şu şekilde özetlemiştir:

1. En çok görülen otuz hastalığın tedavisi
2. İlk yardım ve küçük cerrahi
3. Doğuma yardım
4. Hekimin önerisine uygun olarak kronik hastaların evde tedavisi
5. Aşılama hizmetlerini yürütmek
6. Çevre sağlığı hizmetlerini yürütmeleri için halkı eğitmek ve bu hizmetleri 

denetlemek
7. Otlardan halk hekimliği ilaçları hazırlamak
8. Akupunktur
9. Halka kişisel hijyen kurallarını öğretmek
10. Aile planlaması eğitimi ve uygulamaları yapmak
11. Ana-çocuk sağlığı hizmetlerini yürütmek
12. Hekim ve hastane tedavisini gerektiren olguları seçerek, sağlık merkezi ve 

hastanelere göndermek

Çıplak ayaklı doktorların (barefoot doctors) Çin’de sağlık bilgisini 

amatörleştirmesine, toplumsallaşmasına katkısı büyük olmuştur.
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Küba

Sağlık hizmetleri açısından dünyanın en seçkin ülkesidir. Toplum 

katılımını öne çıkaran siyasal anlayış sağlık hizmetlerine de yansı-

mıştır.

 » Ulusal düzey (Ulusal meclis, Ulusal halk sağlığı komisyonu)

 » Eyalet düzeyi (Eyalet meclisi, Eyalet halk sağlığı komisyonu)

 » Belediye düzeyi (Belediye meclisi, Belediye halk sağlığı ko-
misyonu)

Sağlık örgütlenmesi aşağıda özetlenmiştir:

Aile hekimliği sisteminin toplumun içine gömülü olduğu sistemdir. 

Aile hekimleri 1970’lerde kurulmaya başlayan Toplum Poliklinikleri’n 

de bağlı çalışır. Toplumun sağlık sorunlarına yönelik sağlık sistemi-

nin en işlevsel aktörü Toplum Sağlığı Poliklinikleri olmuştur. Zaman 

içinde bu polikliniklerin hizmetleri aile hekimliği ve aile hemşireliği 

ile daha da özgünleşmiştir.

Küba sağlık sisteminin belkemiği toplum temelli Toplum 

Poliklinikleri’dir. Her 25-30 bin nüfusa (60 bine kadar çıkan örnekleri 

var) hizmet üretir, sayısı 500’e yakındır. Toplum Poliklinikleri’nde 7 

gün 24 saat hizmet vardır. Güncel de her bir polikliniğe bağlı 20-

40 mahalle tabanlı aile hekimi ve aile hemşiresi ofisine bağlıdır. Bu 

poliklinikler araştırma ve tıp, hemşirelik ve diğer sağlık bilimleri öğ-

rencilerinin eğitimi için akreditedir. Klinik hizmetler yanında sağlık 
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sisteminin önleme ve toplumun sağlık analizi yapma yetenekleri-

nin geliştirilmesi önemlidir. Poliklinik personeli çok disiplinli ve çok 

çeşitli profesyoneller içeriyor. Hizmet yelpazesi oldukça geniştir: 

Rehabilitasyon, radyografi, ultrasonografi, endoskopi, tromboliz, 

acil servisler, travmatoloji, klinik laboratuvar, aile planlaması, acil 

diş hekimliği, aşılama, dermatoloji, kardiyoloji, aile ve tıp, çocuk 

psikiyatrisi ve doğum ve jinekoloji gibi 22 hizmet sunuyor.

Aile hekimleri ise kendine bağlı 150 aileye koruyucu hizmetler sun-

makla görevli. Tedavi edici rolleri sınırlı. Bu açıdan hizmetin önemli 

bir kısmı sahada geçiyor, günün yarısı. Kişilerle yaşam alanlarında 

buluşuluyor. Sağlık, sosyal gerçekliği ile birlikte ele alınıyor. Zaten 

aile hekimleri ve aile hemşireleri hizmet ürettikleri bölgede kalı-

yorlar. Bu açıdan da toplumu tanıma yetenekleri oldukça güçlü. 

Sağlık emekçileri toplumdan izole, ona hükmeden değil, onun bir 

parçası olarak hizmet üretiyorlar. Che Guevera’dan kazanılan en 

önemli işlev bu. Sağlık emekçilerinin, hekimlerin iktidarcı tutum-

larından, öğreten yaklaşımlarından arınması; sağlık sorunlarına 

sosyal gerçeklik içinde yanıt araması ve toplumun içine gömülü 

hizmet üretmesi. Toplumla birlikte üretme diyebiliriz. Burada asıl 

olan toplumdan öğrenmenin de öne çıkmasıdır. Bu yaklaşım birey 

ve toplumun sağlıkta özne olması olanaklarının güçlendirilmesi an-

lamı da taşıyor.

Sıklıkla dile getirilmeyen aile hekimi ile birlikte çalışan aile hemşire-

lerinin görevleri de aydınlatıcı olacaktır:

• Ev ziyaretleri gerektiren bireylerin belirlenmesi

• Evde bakım hastalarına günlük ziyaret edilmesi

• Aile hekimi ile görüşerek, bakım önceliklerini belirleme

• Sağlığın geliştirilmesi ve eğitimi konuşmaları

• Hastaların vital bulgular, ağırlık ve boylarının ölçülmesi

• Kişilerin CARE sınıflandırılmasına göre izlenmesi

• Rehabilitasyon sürecinin izlenmesi
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• Gebeler, yeni doğanlar, çocuklar, yaşlılar vb. öncelikli gruplar için 
aile hekimi veya uzman gerektiren etkinliklerin programlanması ve 
uygulanması

• Aşıların uygulanması

• Hemşirelik öğrencilerinin aile pratiklerinin koordine edilmesi

Aile hekimleri ve aile hemşireleri yanında toplumun içine gömülü 

hizmet veren sosyal çalışmacı ve çevre sağlığı hizmeti yürüten 

sağlık emekçileri de mutlaka not edilmeli.

Son dönem Küba bireyin ve toplumun sağlığının izlenmesi ile 

öne çıkmaktadır. Kısa adı CARE olarak bilinmektedir: Continuous 

Assessment & Risk Evaluation (CARE). Birey ve ailenin sürekli ve 

dinamik sağlığının değerlendirilmesi söz konusudur. Bu izlemler 

risk değerlendirmesi esaslı yürütülüyor. Bu model bulaşıcı olmayan 

hastalıkların izlenmesinde örnek olarak DSÖ ve bir çok ülke tara-

fından örnek alınmaktadır. CARE izlemlerinde bireyler dört grupta 

ele alınıyor ve buna göre izlemler planlanıyor. 

Grup Tanım

Grup-1
Sağlık riski ve yeti yitimi olmayan sağlıklı kişiler, günlük yaşamlarını dengeli, 
bağımsız ve sorumlu bir biçimde yönetebilen kişiler

Grup-2
Riskli bir duruma sahip kişiler, kontrol altına değilse birey ya da aile sağlık za-
rarlarına duyarlılığı artırabilir

Grup-3 Tanı almış bulaşıcı veya bulaşıcı olmayan hastalığa sahip hasta kişiler

Grup-4 Engelli kişiler (değişik düzey yeti yitimine sahip kişiler)

Riskli gruba sigara, alkol, obezite vb. sağlık açısından sorunlara 

yol açan bireyler giriyor. Sağlık kurumu bu kişilerle temasını artı-

rıyor. Grup-1’den grup 4’e gittikçe sağlık kurumlarının bireyle olan 

buluşmaları artmaktadır. Grup-1’deki kişi yılda bir kez izleniyor. Bu 

kişilerin bağımsızlıklarını sürdürmeleri önemli. Bu açıdan bu kişile-

rin güçlendirilmesi önemli. Güçlendirilme kişinin toplumsal yaşama 

katılım önündeki engellerin kaldırılması ile önemli. Kübalılarının si-

yasete katılımı bu açıdan çok yüksek. Aynı ilke sağlıkta da karşımıza 

çıkıyor. Kişinin sağlıkta özsavunmasının güçlendirilmesi sağlık bil-
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gisinin toplumsallaştırılması ile mümkün. Bu da sağlık kurumunda 

değil hemen her yerde kişilerle olumlu sağlık davranışları, beden bil-

gisine sahip olma ve hastalıkları tanıma yönlü buluşmalar yapılıyor. 

Küba’da sağlığın başarısında Yüksek düzeyde desantralizasyon, 

Toplum katılımı ve Devrim savunma komiteleri’nin rollerine dikkat 

çekiliyor.
Uzun süreli faşizm sonrası Ulusal Sağlık Sistemi’ne geçen ülkeler

Ulusal Sağlık Sistemi’ne geç geçen dört ülkenin sağlık sistemi de 

önemlidir. Bu ülkeler: İtalya, Portekiz, İspanya ve Yunanistan’dır. 

Bu ülkelerin ortak özelliği uzun dönem devam eden faşist rejimler 

ve diktatörlerdir: Franko, Carlos, Salazar ve Mussolini’nin ardılları… 

Faşizm ile hesaplaşıp demokrasiye geçen bu ülkelerde komünist, 

sosyalist partilerin otonom (özerk) yaklaşımları sağlık hizmetle-

rinde de kendini göstermiştir. İtalya ve İspanya sağlık sisteminin 

özellikleri kısaca aşağıda özetlenmiştir.

İtalya

İtalyan Ulusal Sağlık Sistemi’ne 1978’te geçmiştir. Sağlık progressif 

vergi ile finanse edilmektedir Birinci basamak örgütlemesi yaşama 

geçirilmiştir. Ulusal Sağlık Konseyi ve Ulusal Sağlık Enstitüsü sağlık 

politikalarının belirlenmesinde önemlidir.

Desentralizasyon (otonomi, özerklik) ilkesi öne çıkmıştır.

• 20 bölge(regione)

 »  Her bölgenin kendi yerel hükümeti ( 5’i özel bir statüye ve 
belli bir özerkliğe sahip)

 »  Eyalet konseyi (Eyalet halkı tarafından seçimle işbaşına 
getirilen 60 üyeli. Eyalet başkanını, başkan da eyalet meclisi 
üyelerini göreve atıyor)

• 200 Yerel Sağlık Birimi

• Genel Pratisyen (her 1000-1500 kişiye, kişi başı ödeme yapılıyor), 
özel istihdam ediliyor

• Hekim seçme hakkı mevcut.

• Sevk zinciri var
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İspanya

• Otonom (Özerk) Bölgeler - 1978

• Genel Sağlık Yasası (1986)

• Vergiye dayalı finasman

• Ulusal Sağlık Sistemi Bölgeler arası Konseyi

• Desantraliazasyon: Otonom bölgelere yetki devri

 »  Birinci ve ikinci basamak sağlık hizmetlerinden sorumlu

• Sağlık alanı (20-200 bin nüfus, referans hastane ile bağlantılı)

 »  Temel Sağlık Çevreleri (5-25 bin nüfus)

 »  Birinci basamak

 »  Sağlık merkezleri

 »  Genel Pratisyen (tam zamanlı, maaş+hizmet başı ödeme)

Birinci Basamakta Kazanımlar

Yirminci yüzyılda, neoliberal döneme kadar BBSH adına mevcut 

kazanımlar şu şekilde özetlenebilir:

• Sağlık hizmetlerinin toplumsallaşması

 » Tüm toplumu kapsaması

 » Toplumun içine gömülü olması

 » Topluma en yakın yere kadar gelmesi

 » Toplumun yaşadığı her yerde inşa edilmesi

 » Ev ziyaretleri

• Bütüncül olarak verilmesi

 » Sağlığı geliştirici, koruyucu, tedavi edici ve esenlendirici 
hizmetlerin birarada verilmesi

• Birinci basamak hizmetlerin esas alınması

• Çok disiplinli bir ekip ile verilmesi

• Sevk zinciri

• Eğitimin birinci basamakta, topluma dayalı olması

• Toplum katılımı için adım atılması

• Yerelleşme
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Sorular

1. Nüfus politikalarında birinci basamağın rolü nedir? Ne olmuştur?

2. Sağlıkta başarı kriterleri ne olmalıdır?

3. Ev ziyaretleri, evde sağlık/evde bakım arasında fark nedir?

4. Sunan-alan ayrımı (hizmetin alınan verilen bir mal haline gel-
mesi). Hizmetten yararlananın özne olmasını önümüze koyabi-
lir miyiz?

5. Robotlaşma birinci basamağı ortadan kaldırma tehdidi ile 
birlikte endüstri 4.0’dan, teknolojiden nitelikli birinci basamak 
sağlık hizmetinde nasıl yararlanabiliriz?

6. Kapitalist üretim ile birlikte sağlık hizmetlerinin sistemleştiği 
gerçeği. Sistemleşmenin dışında farklı bir sağlık politikasını 
tartışmalı mıyız?

7. Entegrasyon başlığında yer alan kayıtların entegrasyonu bağ-
lamından bizler her zaman kişisel sağlık verilerinin paylaşımı-
na karşı çıkmadık mı? Veri paylaşımı nasıl olmalı?

8. Desantralizasyonun olumlu yönlerine vurgu yaptınız. Üst 
düzey beceri gerektiren hizmetler aksine merkezileşiyor. Bu 
hizmetlerde desantralizasyon nasıl sağlanabilir?

Tüm soruların yanıtlarına katkı sağlayacak olan ilk slaytlarda yer 

verilen tarihsellik olgusu. Bir çok soruyu bu gözle değerlendirebili-

riz. Yine toplumsal ve pazar yönelimi anlayışı da kritik yanıtlar için. 

Yapay zekanın kullanımında pazar yönelimli isen yararlanmanın 

hedefi farklılaşır, toplum yönelimli isen yararlanım değişir. Sağlık 

sisteminin karar vericisi, yürütücüsü kim ona göre yanıtlar deği-

şir. Sağlık emekçileri ve toplum mu yoksa sermaye mi? Yanıtları 

belirleyen bu. Yine sağlık emekçilerinin ve toplumun gücü çok 

önemli. Gücümüzün olmadığı yerde bazı kavramlar tam da sağlığı 

dönüştürenlere hizmet ediyor. Desantralizasyon örneğinde olduğu 
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gibi. Desantralizasyona her zaman olumlu bakamayız, tarihsel dö-

nem ve sağlık emekçileri ve toplum olarak gücümüz çok önemli. 

Yaşadığımız dönem neoliberal kapitalist bir hegemonyanın mev-

cut olduğunu akıllarda tutmalıyız. Örneğin kriz-sağlık hizmetleri 

ilişkisi. DSÖ, uluslararası sermaye örgütleri ile birlikte şunu diyor: 

Kriz dönemlerinde birinci basamağın hizmet yelpazesi genişlesin, 

hiçbir kimse birinci basamağa uğramadan ikinci basamağa gelme-

sin. Bizim yaklaşımımıza oldukça uygun. Ama biraz daha ayrıntılı 

baktığımızda şunları da diyor. İkinci basamak kompleks sağlık hiz-

metlerinin olduğu yer. Kişi buraya başvurduğunda sağlık harca-

ması artıyor. Sağlık harcamalarını disipline etmeliyiz, bu nedenle 

hastalar daha az sağlık harcamasının olduğu birinci basamakta 

karşılanmalı. Niyet ve çözüm oldukça farklı. Tüm bu nedenlerle 

önümüze tartışmaya açılan her başlığı ayrı ayrı bütünden soyutla-

yarak tartışmalıyız. Bütünlüklü bir program hazırlamalıyız. SES ola-

rak herhangi bir parçayı tek başına tartışamayız, bütünün içinde 

değerlendirmeliyiz. İkincisi bu programında toplumsal bir müca-

dele ile inşa edileceğini de bilmeliyiz. Talep etmeliyiz, talep etti-

ğimiz yapılar-devlet ne yaptığını çok iyi biliyor. Hükümet Sağlıkta 

Dönüşüm Programı ile ne yaptığını bilmiyor mu? Bu nedenle şu an 

durduğumuz yerden inşa eden bir perpsktifle nasıl bir alan açabili-

riz, nasıl adımlar atabiliriz, geriletme ve inşayı nasıl birlikte yürüte-

bilmenin stratejisini önümüze koymalıyız.

Nüfus politikası ile ilgili ülkenin dönemsel ihtiyacı ne ise odur. 

Sermayenin çok nüfusa ihtiyacı varsa nüfusu teşvik eden, ihtiyaç 

az ise nüfusu kontrol altında tutan politikalara, sağlık hizmetlerini 

esas alan anlayışı benimser. Cumhuriyetin kuruluşundan bu za-

mana her zaman değişmiştir. Tıpkı erken yıllarda olduğu gibi günü-

müzde de pronatalist politikalar ön planda, dinamik nüfus kavramı 
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üzerinden tartışılıyor. Genç nüfusun bir fırsat penceresi olması, 

ucuz emek üzerinden yabancı sermaye için cazibe merkezi olması 

gibi saiklerle konu ele alınıyor. Fakat topluma aktarılırken ideolo-

jik, güçlü Türkiye vb. söylemler kullanılıyor. Nüfus sağlık üzerinden 

tartışılmıyor. Sermaye, devlet ve erkek nüfus politikaları tartışma-

sında daha egemen. Bu egemen üçlü kadın bedenine tahakküm 

kurmaya ve güncel ihtiyaçlarına göre sağlık hizmetlerini şekillen-

dirmeye çalışıyor.

Ev ziyaretleri ile evde sağlık/evde bakım oldukça farklı. Ev ziyaret-

leri sağlığın sosyal yönelimli olma anlayışı ile ilgilidir. Bizim bakışı-

mız bu ise bu sosyal yönü öne çıkartmalıyız. Eğer sağlığa tıbbi-bi-

yolojik modele indirgiyorsak, mevcut SDP başarılı bir şekilde yol 

alıyor. Biyolojik olarak konuya yaklaşıyor ve çözümü de biyolojik 

temeli ile tıbbi hizmet ile kapatmaya çalışıyor, bu hizmetleri de me-

talaştırıyor. Yapay zeka da bu anlamda tıbbi hizmetin kullanımını 

ve talebin kışkırtılmasını, sağlıktan artık değer yaratmaya ciddi 

katkı sağlayabilir. Sosyal gerçekliği yok sayan bir anlayış. Örneğin 

kadına yönelik şiddet bir sağlık sorunu mudur? Günümüzde hangi 

sağlıkçı kadın ile kadına yönelik şiddeti tartışma olanağı bulabi-

lir? Polikliniğe daraltılmış birinci basamakta bu mümkün müdür? 

Mekanikleşen, kısa zaman aralıklarına sıkıştırılan sağlıkçı-vatandaş 

buluşmalarında kadınların güven duymaları ve sağlık emekçilerine 

açılmaları mümkün müdür? Bununla birlikte dün (sosyalleştirme 

döneminde), yani toplumun içine gömülü, yaşayanların evinde ka-

dınlarla buluşan sağlık emekçileri, kadınların özgürlüğü konusunda 

da ciddi katkı sağlamayı başarmıştır. Bu güven ilişkisi kurulmuş, 

sosyal gerçekliği ile karşılıklı paylaşımlara olanak yaratılabilmiştir. 

Ev ziyaretlerini sadece evlere giderek tansiyon ölçme, gebe izlem-

lerine daraltan anlayışla bakmayalım. Burada kastettiğimin şu an 

gündeme getirilen evde sağlık hizmeti ile hiçbir ilişkisi olmadığını 

rahatlıkla söyleyebilirim.
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Bu sunumda bizi, sosyalistleri-sol muhalefetin kazanımlarını ortaya 

koymaya çalıştım. Bugün tartışılan temel sağlık hizmetleri tartış-

masında biz yokuz. İnşa eden biz iken biz ne yazık ki literatürde 

yer almıyoruz, yaptıklarımız görmezden geliniyor. Oysa sağlık sis-

temlerinin, birinci basamağın, temel sağlık hizmetlerinin, sigorta-

nın, vergiye dayalı sistemin, parasız sağlık hizmetinin, bir çok sağ-

lıkla ilgili kazanımların arkasında bizler, işçi sınıfının mücadelesi 

vardır. Desantralizasyon da böyledir. Desantralizasyon her yerde, 

en uçtan en merkeze insanların söz, yetki ve karar sahibi olma-

sıdır. Desantralizasyondan benim anladığım budur. Hastanelerde 

de sağlık emekçilerinin ve toplumun söz sahibi olmasıdır. Sokakta, 

mahallede, beldede söz, yetki ve karar sahibi olmasıdır. Uzun erimli 

stratejimizdir. Sosyalistlerin stratejik hedefleri arasındadır. Siyasi 

idarenin inşasını da içerir. Küba örneği bu anlamda oldukça çarpı-

cıdır. Mevcut kısıtlı olanaklarına rağmen desantralize sağlık sistemi 

ile sağlık emekçisi ve halkı özne kılarak sağlık hizmetlerinde dünya 

birincisi olmayı başarmıştır.

Türkiye’nin örnek aldığı ülkeler gerçeğinde nüfusun özellikleri açı-

sından İngiltere’den çok SSCB’ye benzerdir. Nusret hoca kısa süreli 

yasa hazırlığı sürecinde daha önce DSÖ çalışması deneyimlerin-

den elde ettikleri, ülkelerin olumlu deneyimlerinin tümünü birleş-

tirmeye çalışmıştır. Olumlu deneyimlerin yanında ülke için en eko-

nomik olanı da tercih etmiştir. Yasanın içinde şu an karşı çıktığımız 

genel sağlık sigortası gibi zaafiyetler, bizlerin kabul etmediğimiz 

maddeler de yer alıyor. Sosyalleştirmede sorun şu şekilde özetle-

nebilir. Nusret hoca tüm birikimi ve iyi niyeti ile yasayı hazırlamıştır. 

Tek başına. Darbeciler istediği için, kısa süre içinde. Darbecilerin 

benimsediği şekli ile yasalaşmıştır. Nusret hocanın yer verdiği dar-

becilerin yer vermediği anadilde sağlık gibi. Türkiye’nin üç ayrı 

bölgesinde pilot uygulama sonrası yaşama geçirme gibi… Yine asla 

unutmamız gereken toplum katılımı. Olmazsa olmaz dediğimiz 
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toplum katılımı yasanın hazırlık sürecinde yok. İşçi sınıfının, halkın 

mücadelesi ile de şekillenmiş bir yasa değil. Arkasında toplumsal 

güç ile yaşama geçirilmiş değil.

Günümüzde sağlık tartışmasında kent ve kır yaşam alanına sahip 

çıkalım, yaşam alanlarımızda sağlık hizmeti tartışılması yürütelim 

deniyor. DSÖ sağlık tanımı ile başlamayalım. DSÖ’nün sosyal iyilik 

hali dediği kişinin toplum içindeki sosyal rollerini yerine getirmesi-

dir. Öğrenci ise okula gitmesi, işçi ise fabrikaya gitmesi, memur ise 

kamu kurumlarına gitmesi vb. İşçi ise işçi, öğretmen ise öğretmen, 

anne ise anne, baba ise babalık rollerini yerine getirmesi. Yine sos-

yal yaşantının getirdiği kültürel, sanatsal, sportif faaliyetleri yap-

ması. Gazanfer Aksakoğlu’nun sık sık dile getirdiği gibi DSÖ şu an 

üretken bir insandan bahsediyor. Üretkeni de ekonomik olarak alı-

yor. Ekonomik üretken olamayan insan insan değildire kadar giden 

bir yere evrilmiştir.

Bizler sağlık tanımında neleri geliştirdik diye bakalım. Demokratlar, 

sosyal demokratlar, sosyalist vb. olarak ekoloji tartışması (doğa-

nın parçası olarak insan), sömürü ve tahakküm ilişkilerinden kur-

tulma, toplumsal barış, otonomi-özerklik, sağlık emekçilerinin ve 

toplumun özne olması, sağlıkta amatörleşme vb. çok sayıda açılım 

sağlık tartışılmasının içine yedirilmiştir. Sağlık tanımı yerine, sağlık 

kavram olarak hangi zeminde ele almamız gerektiğinin bizler için 

daha yol gösterici olduğunu daha fazla benimser olduk.

Çok teşekkürler…
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Türkiye’de Dünden Bugüne Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri

Nilay Etiler Lordoğlu 
SES Kocaeli Şube Eş Başkanı - KODA - TTB Halk Sağlığı Kolu

Herkese merhaba arkadaşlar.

Burada biz bize olduğumuzu düşünüyorum. Burada hem sendi-

kanın aktivistleri olduğunu düşündüğüm, hem de bu konuda kafa 

yoran, bu konuyla ilgili kaygı duyan bir avuç insanız diyeyim. Bu 

tartışmanın biraz gecikmiş bir tartışma olduğunu da düşünüyo-

rum. Bir önceki oturumda söylendiği gibi, biz eskiden beri bu bi-

rinci basamak meselesiyle ilgiliyiz, kaygılıyız, kafa yoruyoruz; ama 

artık, gelinen noktada, tekrardan bu bilgilerimizi tazeleyip, bundan 

sonrası için neyi nasıl yapacağımızı, kendi sendikamızda ve diğer 

örgütlerimizde nasıl bir tutum alacağımızı tartışmamız gerçekten 

çok faydalı olacaktır diye düşünüyorum.

Sağlık hizmetlerinin Türkiye’deki tarihinden bugüne sağlıkta dö-

nüşüm programından bahsederken ister istemez biraz eskilerden 

başlayacağım, ama çok fazla uzatmayacağım.
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Şöyle bir bölümlendirme yapıyoruz. Aslında Türkiye’deki sağlık 

hizmetlerini daha farklı şekilde bölümlendirmek de mümkün, ama 

kabaca şöyle söyleyebiliriz. Pek çok kaynak Cumhuriyetin ilanıyla 

birlikte, Cumhuriyet Türkiye’sinden başlatıyor, ama ben böyle baş-

latmadım özellikle; Cumhuriyet öncesinde de bir takım kurumlar 

var ve sonrasında da devam etmiş. Sağlık hizmetleri bağlamında 

1920-60 dönemine Cumhuriyet Dönemi diyoruz. Daha sonra sos-

yalleştirme dönemi geliyor. Daha sonra da özelleştirme dönemi. 

Aslında kabaca üç dönemden bahsedebiliriz; ama bu ilk dönemi 

Osmanlı’dan gelenlerle birlikte, son dönemi de AKP öncesi ve AKP 

sonrası diye ayırıyoruz. AKP öncesi ve AKP sonrası diye ayırmamı-

zın, başka toplantılarda da tartıştığımız gibi, şöyle bir nedeni var; 

neoliberal politikanın ilk dönemi deregülasyon politikaları olarak 

geçiyor; yani mevcut olan sistemi ortadan kaldırmak, bozmak üze-

rine yapılan birtakım işler. AKP’nin ilk dönemi de bunun devamı-

dır. Ama özellikle 2007-2008’den sonra AKP bu yıkılmış-bozulmuş 

(deforme edilmiş) olan sağlık sistemini reforme etme yani yeniden 

kurma çabası içine girdi. O nedenle orayı da aslında ikiye ayırmak 

lazım, ama bu kadar uzatmayacağım.

1920 öncesi dönem: 1920 Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuru-

luşu. Onun öncesinde Osmanlı dönemindeki sağlık hizmetlerine 

baktığımızda, batı dünyasında da olduğu gibi sağlık hizmetleri-

nin daha çok hayır kurumları üzerinden yürüdüğünü görüyoruz. 

Onun dışında da sarayın ayrı hekimleri, hekimbaşıları vesaireleri 

var. Yani halka yönelik hizmetlerin çok fazla olmadığını görüyoruz. 

Selçuklular döneminde kurulmuş olan darüşşifalar, hastaneler bu 

dönemde de devam etmiştir. 

Osmanlı’yla ilgili önemli olarak söylenebilecek olan şey; Tanzimat 

döneminde modernleşme çabalarıyla birlikte ilk tıp okulu açılı-

yor, biliyorsunuz ve sağlıkla ilgili ilk mevzuat, yasalar çıkartılmaya 

başlıyor. Mesela bulaşıcı hastalıkların kontrolüne ilişkin Karantina 

Örgütü kuruluyor, bir Karantina Nizamnamesi çıkartılıyor ve özel-
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likle halkın yararlanabileceği birtakım hastanelerin inşa edilmesine 

çalışılıyor. Aslında bu modernleşme çabalarını dünyadaki genel 

eğilimden ayrı düşünmemek gerekir. 19. yüzyılın sonu ve 20. yüz-

yılın ilk yıllarından bahsediyoruz. Sonuçta “halk sağlığı” diye bir 

disiplin ortaya çıkmış, salgın hastalıklarla mücadeleler vs. Ama he-

nüz daha örgütlü bir sağlık sisteminin mevcut olmadığı, özellikle 

bulaşıcı hastalıkların ortaya çıktığı durumlarda kırsal bölgedeki nü-

fusun da sağlık hizmetlerine ulaşması, kırsal bölgeye sağlık hizmeti 

sunulması kaygısının ortaya çıktığını görüyoruz. 

Bu dönemde önemli olan şeylerden bir tanesi de şu: Tanzimat’la 

birlikte eyalet sisteminden vilayet sistemine geçiliyor, böylece vi-

layetlerde belediyeler kuruluyor ve yapılan düzenlemelerle beledi-

yeler hekim temini konusundan sorumlu tutuluyor ve “memleket 

tabipliği” denilen bir kavram ortaya çıkıyor. Bu memleket tabipliği 

Cumhuriyetin ilk yıllarında da devam edip, daha sonradan hükü-

met tabipliğine dönüşüyor. 

O nedenle üzerine vurgu yapmak istedim. Memleket tabiplerinin 

görevleri nelerdir? 

Bir de, tabii, o dönemde halk sağlığı disiplininin ortaya çıkmış olması, 

yine Batı’dan… Sonuçta Batı’da şöyle bir ortam var: Kapitalizm or-

taya çıkmış, sanayi devrimi olmuş, insanlar kırdan kente gelmişler, 

halk sağlığı sorunları ilk defa konuşulmaya başlanmış ve sonuçta 

halk sağlığı denilen bir disiplin ortaya çıkıyor. Tabii, bununla bir-

likte, sadece tedavi edici hekimlik değil, bunun ötesinde koruyucu 

hekimlik boyutu da yavaş yavaş ortaya çıkıyor. İşte bunun etkile-

riyle, bu memleket tabipliğinde de tedavi edici hizmetlerin yanında 

koruyucu hizmetler, hatta daha fazla koruyucu hizmet bekleniyor, 

ayrıca adli tabip görevleri de var. Bunlar herhalde size tanıdık geli-

yordur; 100 seneden fazla bir zamandan bahsediyorum. Hekimleri 

kaza tabibi, liva tabibi (ilçe diyebiliriz), vilayet tabibi ve müfettiş 

olarak dört gruba ayırıyor. Bu memleket tabipliği meselesi aynı za-
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manda hekimliğin ilk defa devletle ilişkisinin kurulduğu yer, devlet 

memuru olarak hekimin ortaya çıktığı ilk şey.

Bu, ilk zamanlarda kurulan bir memleket hastanesi, Urfa’da.

Memleket tabipliği daha sonra, 1913’te hükümet tabipliği oluyor, görev-

leri aynı. Bu dönemde sıhhiye meclisleri, bugünkü il hıfzısıhha kurullarına 

çok benzeyen sıhhiye meclisleri kuruluyor, toplumun katılımını hedefli-

yor. Ve sağlık müdürlükleri kuruluyor. Burada ilginç olan bir şey; bu sağlık 

müdürlükleri fabrika ve benzeri işyerlerinde çalışan işçilerin sağlık du-

rumlarını da denetlemekle görevlendiriliyor. Ki daha sonra, 1930 yılında 

çıkacak olan Umumi Hıfzısıhha Kanununda, biliyorsunuz, 50’den fazla 

işçi çalıştıran yerlerde hekimlerin hizmet vermesi yasalaştırılmış oluyor.

Cumhuriyet dönemine geldiğimiz zaman şunu görüyoruz: Refik 

Saydam, Türkiye’de en uzun süre sağlık bakanlığı yapmış olan kişi. 

Cumhuriyet döneminde aslında Refik Saydam’ın politikasının çok bü-

yük izleri var, hatta Refik Saydam sağlık politikası diye de adlandı-

rılabilir. Biliyorsunuz, 1920’de Meclis kuruluyor, ilk bakan Dr. Adnan 
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Adıvar; hemen sonrasında, 1 yıl sonrasında Refik Saydam bakan olu-

yor ve ondan sonra, Cumhuriyetin ilanından sonra da yine Sağlık ve 

Sosyal Yardım Bakanı olarak göreve başlıyor ve o dönemin politika-

sını belirliyor.

Refik Saydam’ın ilk olarak yaptığı şey, aslında Osmanlı zamanından 

kalmış olan yapıları, sağlık kuruluşlarını, yani bu hükümet tabipliği vb 

sürdürüyor, ama tüm ülkeye eşit bir şekilde yaymak istiyor. Çünkü 

doktor sayısı çok az, sağlık çalışanı sayısı çok az ve hep merkezlerde 

toplanmış, kent merkezlerinde. Ve biraz önce bahsettim, belediyeler 

hekim temininden sorumlu olduğu için, belediyelerin hastaneleri de 

var, bu hastaneler tedavi hizmetlerini yürütüyor. Yani tedavi hizmetini 

tamamen hastanelere, yerel yönetimlere bırakıyor; Sağlık Bakanlığı 

tedaviyle ilgili herhangi bir sorumluluk almıyor. Cumhuriyet dönemi 

sağlık politikasının ilk yılları Sağlık Bakanlığının tedaviyle ilgili her-

hangi bir sorumluluk almadığı bir dönem. Sağlık Bakanlığı bu yıllarda 

sadece koruyucu hekimliğe yöneliyor. Çünkü son derece kısıtlı bir in-

san kaynağı olduğu için daha çok koruyucu hizmetlere yöneliyor ve 

sadece belediyelere örnek olsun diye 5 tane numune hastanesi kuru-

yor; İstanbul, Ankara, Sivas, Diyarbakır ve Erzurum’da. Numune ismi 

de zaten oradan geliyor.

Trabzon Numune Hastanesi - 1948

Bu dönemde sağlık insan gücü yetiştirilmesi öncelikli. O yıllarda 

Bakanlığın kadrosunda 560 hekim, 554 sağlık memuru, 136 ebe 

ve 69 hastabakıcı hemşire var. Bu amaçla ilk hemşirelik okulu bu 

dönemde kuruluyor; Kızılay Hemşirelik Okulu. Kızılay, Hilal-i Ahmer 
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Cemiyeti. 1925 yılında ilk hemşirelik okulu kuruluyor; 2004 yılında, 

AKP döneminde Kızılay bu hemşirelik okulunu kapatıyor.

Sağlık memuru okulu açılıyor, ebelere mecburi hizmet getiriliyor. 

Ebelik kurumu Osmanlı’dan gelen bir kurum. O dönemin doğum 

politikalarıyla ilgili. O ayrı bir konu. O nedenle, ebe meslek grubu 

olarak, sağlık meslek mensubu olarak o dönemde var. Belediyelerin 

ev doğumlarına yardımcı olan ebeleri var.

Ve biraz önce söyledi-

ğim gibi, temel sağlık 

politikası koruyucu he-

kimlik. Koruyucu he-

kimlik dediğinizde ilk 

akla gelen şey bulaşıcı 

ve salgın hastalıklar. Bu 

arada antibiyotiğin he-

nüz bulunmadığı dö-

nemlerden bahsediyo-

ruz. Frengiyle 

Mücadele Kanunu; ve-

rem, trahom, zührevi 

hastalıklarla mücadele 

programları, Sıtma ve 

Trahomla Mücadele 

Kanunu gibi program-

ların yanı sıra, aynı za-

manda mevzuat oluş-

turma dönemi. 

Ve 1930 yılında 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu çıkarılıyor ki 

birinci basamakta çalışan kişiler olarak bunu hepimiz biliriz her-

halde, hâlâ geçerlidir, pek çok maddesi terk edilmiş olsa da. Aslında 

bu yasa kanundan çok bir halk sağlığı kitabı gibidir; bütün her şeyi, 
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aklınıza gelebilecek olan her şeyi kapsayan bir şey. Yani aşı takvimi, 

bildirimi zorunlu hastalıklar, cenazelerin nasıl defnedileceği, işyeri 

hekimiyle ilgili ilk şeyler, gıda denetimi, su denetimi, aklınıza gele-

bilecek bir sürü şey. 

Sağlık hizmetlerinde örgütlenmede iki tane kavram var. Az önce 

biraz geçti, ama biraz açmak istiyorum, çünkü önemli. 

Cumhuriyet Döneminde sağlık hizmetlerinde dikey örgütlenme 

modeli benimseniyor. Yani her bir sağlık sorunu ya da hastalıkla, 

öne çıkan halk sağlığı sorunlarıyla ilgili, o hastalığa özgü bir örgüt 

kuruluyor. Mesela verem hastalığı o dönemde çok önemli bir halk 

sağlığı sorunu; bunu için verem savaş dispanserleri, sanatoryumlar 

falan kuruluyor. Trahom için yine öyle ki Füsun Ablanın (Sayek) bir 

kitabı vardı, orada trahomun o dönemdeki sıklığının yüzde 25 civa-

rında olduğu yazıyordu ki biliyorsunuz bunların bir kısmı körlükle 

sonuçlanabiliyor. Trahom poliklinikleri, lepra hastanesi... Bunların 

hepsi o dönemde kurulmuş. Hastalık temelinde dikey örgütlenme 

modeli tercih edilmiş. Tabii, bunun nedenleri; kaynak kısıtlılığı, bazı 

hastalıkların çok fazla ön plana çıkması, o dönemde bir örgütlü 

kapsayıcı sağlık sisteminin olmaması diye söyleyebiliriz.

Cumhuriyet dönemine ilişkin son olarak hükümet tabipliğinin de-

vam ettiğini söyleyebiliriz. 1983 yılına kadar hükümet tabipliği 

aslında devam etti. Neden 1983’e kadar devam etti? Çünkü biraz 

sonra anlatacağım sağlık ocakları, sağlık hizmetlerinin sosyalleşti-

rilmesi dönemi 1983’te tamamlandı, bütün iller geçemedi ve iller 

sağlık ocağı sistemine geçmediği sürece de bu hükümet tabipliği 

devam etti. Hükümet tabibi, şu andaki karşılığı -tam olmasa bile- 

bir toplum sağlığı merkezi başkanı gibi; ama tek başına, yanında 

belki bir tane sağlık memuru vardı. Hükümet tabipliği, Osmanlı dö-

neminden sonra, Cumhuriyetin ilk dönemi ve 1983’e kadar varlığını 

sürdürdü.
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Seyyar tabiplik varmış ilk günlerde. Onu da Mahmut Ağabey anla-

tır, Mahmut Ortakaya. “Atın üstünde giderdik” falan diye. Hakikaten 

köylere bir at veriyor devlet ve o atla gidiyorlar. Tedavi edici hekim-

lik, koruyucu hekimlik, sağlık eğitimi, bütün her şeyi yapıyor. Bana 

ilginç geldi, bu kadroya doktor alırken sağlık raporu istiyormuş 

Sağlık Bakanlığı, at üzerinde gidebilir anlamında. Ehliyet raporları 

var ya, onun gibi bir şey. Bunun kaç yıllarında kalktığını tam olarak 

bilmiyorum, ama Cumhuriyetin ilk yıllarında var olduğu yazıyor.

Muayene ve tedavi evleri var. Muayene ve tedavi evleri de aslında 

daha sonra kurulacak olan sağlık evlerinin bir öncülü gibi. Bir he-

kim varsa eğer açılıyor, 5-10 tane yatağı oluyor, sağlık memuru, 

hemşire oluyor. Orası açıksa, sağlık memuru, hekimden onay ala-

rak birtakım işlemler yapıyor; ama eğer atanmış bir hekim yoksa o 

bölgede, kapatıyorlar o muayene evini, oradaki sağlık çalışanlarını 

diğer yerlere aktarıyorlar. Hani vardır ya buranın açık kalabilmesi 

için bir hekim olmak zorunda gibi, öyle bir şey. Bu da özellikle kır-

sal bölgede devam ediyor.

Refik Saydam’ın dönemi böyle. Refik Saydam’ın döneminin devamı 

niteliğinde olabilecek olan Behçet Uz dönemi var. Behçet Uz da 

diğer bir Sağlık Bakanı. Behçet Uz’un da aslında sağlık politikasına 

ilişkin epey bir planları ve öngörüsü olmuş, ama ne yazık ki çok 

uzun sürmemiş. Sağlık merkezleri denilen bir program başlatmış, 

daha doğrusu bir program hazırlamış. Kabul edildikten sonra çok 

geç uygulamaya giriyor ve çok kısa bir süre sonra da zaten işler 

değişiyor ve hiçbir zaman aslında tam uygulanmayan bir şey olu-

yor. Yine kırsal bölgede insanların sağlık ihtiyaçlarıyla ilgili sorun 

tartışılırken, 40 köy için, yaklaşık 20 bin nüfus için bir tane sağlık 

merkezi kurulsun, bunun 5-10 tane yatağı olsun deniliyor. Sağlık 

merkezi de, ben aşı kampanyası sırasında Bitlis’e gittiğim zaman 

görmüştüm…

Herkesin bir şekilde bilgisi olduğu için hızlı geçeyim. Biliyorsunuz, 

1960 yılında hazırlanmış olan Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi 

Kanunu var ve bu sosyalleştirmenin (Nusret Fişek hocanın emek-
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lerinden bahsetmiştik) birtakım ilkeleri var. Herhalde bu salondaki 

herkesin yaşı buna uygundur diye düşünüyorum, o yüzden çok 

hızlı bir şekilde geçiyorum.

Şöyle söyleyeyim: Bu şemayı özellikle göstermek istiyorum. Bu, bi-

rinci basamağın örgütlenme şeması aslında. Sağlık Bakanlığı, il-

lerde il sağlık müdürlüğü, daha sonra ilçelerde ilçe sağlık grup baş-

kanlığı, ona bağlı sağlık ocağı ve onun altında sağlık evleri var. 

Sağlık evi sağlık ocağına bağlıdır her anlamda, 2000-2500 nüfusa 

bir sağlık evi açılır, eğer kırsal bölgedeyse bunun bir fiziksel mekânı 

da vardır.

Sosyalleştirme döneminde bi-

rinci basamağın örgütlenmesi

Biraz önce dikey örgütlenme-

den bahsettik. Sağlıkta sosyal-

leştirme döneminde aslında ta-

mamen değişen bir örgütlenme 

anlayışı oluyor ve onun yerine 

yatay örgütlenme geliyor. Yatay 

örgütlenme ya da entegre hiz-

met dediğimiz hizmetin en ka-

baca özeti, dar alanda geniş 

kapsamlı hizmet. Yani bütün has-

talıkların, bütün sağlık sorunları-

nın bir arada ele alındığı, ama çok fazla kişiye hizmet sunulmayan, 

daha küçük bir topluluğa sunulan bir hizmet. Bu da coğrafi temelle 

belirlenmiş. Geniş bir ekibi var sağlık ocağının. 

Ondan sonra, 1980 sonrasında dünyada neoliberal dönemin baş-

lamasıyla birlikte, 24 Ocak 1980 Kararlarıyla bu neoliberal politi-

kaların Türkiye’de de uygulanabilirliği denendi, olmayınca 12 Eylül 

Darbesi yapıldığı herkesçe bilinen bir gerçek. Bunun sonucunda 

anayasa değişti, 1982 Anayasası’nda sağlık tanımı değişti, özelleş-
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tirme geldi ve ondan sonra da Dünya Bankasının, sağlık sektörü 

araştırması, reform tasarı taslakları vs böyle hızlı bir dönem baş-

ladı. O dönemlerden itibaren de bu GSS’ler her türlü hükümetin 

gündemine geldi.

Özet olarak şunu söyleyebiliriz: 2003 yılında ilan edilen sağlık re-

formunun, sağlıkta dönüşüm programının en önemli şeylerinden 

bir tanesi Recep Akdağ’ın söylediği söz; “Sağlık Bakanlığı artık kü-

rek çekmeyecek, dümen tutacak.” Bu şu anlama geliyor: Bu aslında 

Recep Akdağ’ın lafı değil; bu neoliberalizmi tanımlayan bir söz: 

yani biz hizmeti yöneteceğiz, hizmetin sunumunu başkası yapacak 

diyor. Bundan sonraki bütün düzenlemeler de böyle oluyor.

Biliyorsunuz, sağlıkta dönüşüm programının üç ana bileşeni var. 

Bir, sağlık finansmanında reform ki genel vergilerden ya da genel 

vergilerin hâkim olduğu bir sistemden kamu sigortacılığına geçişi 

esas alıyor. Birinci basamakta aile hekimliği ve hastanelerin özerk-

leştirilmesidiyebiliriz

+

Sağlıkta Dönüşüm Programı, 2003 

1. Finansmanda: Genel 
Sağ lık Sigortası 

2. Birinci basamak sağ lık 
hizmetlerinde Aile 
Hekimliğ i Modeli 

3. Hastanelerin 
özerkleşmesi 

Finansman 
reformu 

Hastane 
reformu 

Aile 
Hekimliğ i 
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Birinci basamakta ne oldu? Birinci basamakta, daha önce dar 

alanda bütün hizmetleri entegre olarak yapan sağlık ocaklarının 

işlevlerinin ikiye ayrıldığını görüyoruz. Bir, kişiye yönelik hizmetler; 

işte birtakım koruyucu hizmetler ve aile sağlığı ve diğer toplum-

sal hizmetler. Bunlar toplum sağlığı merkezlerinin alt birimleri. Bir 

kısmında hizmet sunuluyor. İşte, kanser taramaları vesaire, sağlıklı 

yaşam, hareketli yaşam merkezleri var, orada obezite kontrolü ya-

pılıyor vesaire. 

Bunu neden gösteriyorum? Çünkü şunu vurgulamak istiyorum: 

Tekrardan bir dikey örgütlenmeye geçiyoruz. Çünkü sırf özelleşti-

rebilinsin diye hizmeti parçaladıkları için birtakım hizmetler açıkta 

kaldı. Mesela çevre sağlığı hizmetleri. Çevre sağlığı hizmetlerinden 

Sağlık Bakanlığı’nın sorunlu olduğu sadece su hijyeni var artık. 

Eskiden gıda denetimi de vardı, gıda denetimi 2005 yılında Tarım 

Bakanlığına devredildi.

Birinci basamak çalışanlarının statüsü değişti. Bu tam olarak, nihai 

olarak böyle olmamış olabilir; ama doktor, ebe, hemşire, herkes 

devlet memuruyken, doktorun kendi hesabına çalışan ve hatta iş-

veren, yanında bir-iki işçi çalıştıran küçük işveren haline geldiğini; 

ebe ve hemşirelerin de aile sağlığı elemanı adı altında ücretli çalı-

şan, yani SSK’lı çalışan haline geldiğini biliyoruz.
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Neler değişti? Finansmanın değiştiğini söyledik. Coğrafi bölge me-

selesi önemli. 

Aile hekimliği sistemi ile birinci basamak sisteminin ne farkı var? 

Bundan sonraki tartışmalarımızda bir anahtar olsun diye bunu söy-

lüyorum. 

SAĞLIK OCAĞI SİSTEMI AİLE HEKİMLİĞİ SİSTEMİ

Finansman SB Genel Bütçe Modeli Kamu Sigortacılığı modeli (SGK)

Kapsanan 
toplum

Belli bir coğrafi alanda (mahalle) 
5.000-10.000 kişi, herkes.

Coğrafi bölge gerekmeden aynı il içinde 
kaydedilen 4.000 kişi (2000’e düştü)

Hekim tercihi Yok İl sınırlarında olabilir

Sağlık ekibi Geniş bir ekip
- Pratisyen hekim
- Hemşire 
- Ebe
- Sağlık memuru
- Çevre sağlığı teknisyeni
- Tıbbi sekreter

Dar yaklaşım:
1. Aile doktoru (prat. hekim veya aile 
hekimi)
2. Aile sağlığı elemanı

Hizmet 
sunulan yer

Sağlık ocağına başvuranlar + Ev 
ziyaretleri

ASM’ye başvuranlar

Ayaktan 
bakım hizmeti

Başvuran herkes / bölgedeki herkes Aile hekimi listesinde olan ve primini 
ödeyenler

Koruyucu 
hizmetin 
kapsamı

Entegre hizmet
Bireysel ve çevresel koruyucu 
sağlık hizmetleri

Bireysel sağlık

Bir tanesi liste temelli, bir tanesi de bir coğrafi bölge sınırları içinde 

yaşayan herkes. Bu herkes, nüfus cüzdanı olur ya da olmaz, Türkiye 

Cumhuriyeti vatandaşı olur ya da olmaz, oraya misafirliğe gelmiş, 

yazlığına gelmiş, geçici-mevsimlik tarım işçisi olabilir, herkes ola-

bilir. Dolayısıyla, bu aslında çok önemli bir şey. Eğer toplumcu bir 

bakış açısıyla konuya yaklaşacaksak, bu coğrafi bölge temelli olma 

yaklaşımı önemli..

Sağlık reformunun en önemli sloganlarından bir tanesi hekim 

seçme özgürlüğüydü. Sağlık ocağı sisteminde, o bölgede yaşıyor-

sanız, bağlı bulunduğunuz bir sağlık ocağı vardır ve oradaki he-
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kime gidersiniz. Ama aile hekimliği sisteminde, bilmiyorum değiş-

tirdiler mi, il sınırları içerisinde bir hekim seçebilirsiniz.

Sağlık ekibi ortadan kalktı, dar bir yaklaşım söz konusu, bu konuşuldu.

Hizmet sunulan yer sadece aile sağlığı merkezine başvuranlarla 

kısıtlı şu anda. Eskiden sağlık ocağına başvuranların dışında ev 

ziyaretleri vardı. Ki ev ziyaretiyle aslında evde bakım hizmetini 

eşitlemeye çalışıyorlar, biraz önce de böyle bir soru geldi; öyle bir 

şey yok. Yani evde bakım hizmeti ile ev ziyareti aynı şey olamaz. 

Ev ziyaretinin şöyle bir önemi var: Koruyucu sağlık hizmetleri, ge-

nel olarak insanların talep ettiği hizmetler; daha iyi anlaşılsın diye 

iktisadi terminolojiyle konuşursak öyle diyelim. İnsanlar gelip de 

“Benim sularımı klorlayın, bakkaldan numune alın” diye demezler. 

Bu en fazla bireye yönelik koruyucu sağlık hizmeti, aşılama vb du-

rumlarda gibi olabilir. Toplumda bir kesim insan sağlık hizmetine 

ihtiyacı olduğu halde gelip de bunu talep etmez ve insanları ya-

şadıkları yerde izlemek bu nedenle aslında ayrı bir öneme sahiptir. 

Zaten şu anda… Ben çeşitli şekillerde birkaç şeye rastladım; aile 

hekimlerinin listesinde olanlar… Ki burada aranızda aile hekimleri 

var, bunu mutlaka tartışalım. Diyelim 4000 kişi var listenizde; bun-

lardan kaç tanesiyle sürekli görüşüyorsunuz, kaç tanesini hiç gör-

mediniz, hiç sizin ASM’den adımını atmadı?

Bir araştırma nedeniyle İzmit’in merkezinde ve aile hekimi bir ar-

kadaşımın araştırmasını örnek seçerken, ben ondan listesini iste-

dim, aile hekimi listesindeki kişilerden sistematik örneklemeyle bir 

örnek çıkardım. Bu örnek listesindekinin üçte biri boş çıktı. Önce 

dedi ki bana bunun mümkün  olmadığını söyledi. Bu alana gönül 

vermiş bir hekim idi ve “Ben herkesi takip ediyorum, mümkün de-

ğil” diye itiraz etti ama sonunda ne demek istediğimi anladığını 

sanıyorum. Başka örneklerden de biliyorum; başvuru sayıları çok 

fazla, ama yıllarca hiç ASM ile ilişkisi olmamış kişiler var. Oysa sağ-

lık ocağı döneminde her yıl ev halkı tespiti yapılırken kişilere bir 

şekilde ulaşılırdı.
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Şu anda aile hekimliğine başvuran herkese bir şekilde hizmet veri-

liyor olabilir, ama bu işin nihai olarak amacı, programda yazan, bili-

yorsunuz, GSS primi ödemediği zaman hizmet alamayacak. Zaten 

şu anda da ilaçlarını alamıyorlar bu kişiler.

Koruyucu hizmetin kapsamı da, yani entegre hizmet olmadığı için, 

bireysel ve çevresel koruyucu sağlık hizmetleri diye parçalandığı 

için artık sadece bireye yönelik hizmetler sunuluyor. Mesela aşı-

lama. Aşılama bireye yönelik bir hizmet olarak geçiyor; ama as-

lında biz aşılamayı sadece insanları korumak için değil, aynı za-

manda toplumda o hastalığı kontrol altına almak için yapıyoruz. 

Dolayısıyla böylesi sıkıntılar da var.

Birinci basamağın sorunlarına şu şekilde özetleyebiliriz:

• Herkese ulaşıyor mu?

• Hizmet sunanların statüsü değişti

• Hizmetin bütüncüllüğünün bozulması /dezentegrasyonu  

 » Yeniden dikey yaklaşım!

 » Açıkta kalan hizmetler

• Hizmet verilen toplumu izleyememe / hakimiyeti sağlayamama

• Performans uygulamaları

• Hizmetin ücretli hale gelmesi

• Hizmeti sunanlar ile finanse edenler artık farklı - sürekli bir 
kovalamaca ve çekişme hali

Bu sistemin genel olarak ne sistemde çalışanları, ne de toplumu 

tam olarak mutlu etmediğini ve pek çok eksiklikleri olduğunu söy-

lememiz gerekiyor. Belki en önemli sorunlar; herkese ulaşması, 

tekrardan dikey yaklaşımı seçmesi. Çünkü diyelim ki bir hizmeti 

sunmadığı zaman ya da parçaladığı zaman, onun üzerindeki kont-

rolünü kaybettiğinde, onun için yeni bir örgüt kurmak zorunda ka-

lıyor. Bulaşıcı hastalıklarla mücadelede yaptığı gibi.
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Birinci Basamakta Yaşanan Dönüşüm (Başkalaşım) ve 
Toplum Sağlığı

Zeliha Aslı Öcek

Ülkemizde aile hekimliği ile birlikte birinci basamak sağlık hizmet-

lerinde yaşananlar, sadece bir örgütlenme biçimi değişimi değil, 

tümüyle birinci basamağın artık başka bir şeye dönüşümü olarak 

değerlendirilmedir. Bu konuşmada bu başkalaşım öyküsünde ne-

ler yaşandığı gözden geçirilecek ve bu dönüşümün toplum sağlığı 

açısından getirdikleri araştırma sonuçlarından yararlanılarak tartı-

şılacaktır. Konuşmamın içeriğinin Toplum ve Hekim Dergisi’nde ya-

yınlanan makalem ile benzerlik taşıdığını belirtmek isterim (Öcek, 

2017).

Benden önce konuşan Mehmet Zencir Hocamız birinci basamak 

sağlık hizmetlerinin kavramsal çerçevesini, ilkbaşvuru, kapsayıcılık 

gibi işleyiş özelliklerini kapsamlı bir şekilde bizlere sunduğu için 

konuşmamda daha kolay ilerleyebileceğim. Ben birinci basamağın 

“toplum yönelimlilik” özelliği üzerinde durmak istiyorum. Birinci 

basamağın diğer özelliklerinden de kaynak alan toplum yönelimli-

lik, sağlıktaki eşitsizliklerin azaltılmasında en belirleyici rolü oynar. 

Starfield (1998) tarafından “Birinci basamak ekibinin toplumu tanı-

yarak elde ettiği bilgiler aracılığı ile sağlığın sosyal ve çevresel bile-

şenlerinin farkına varması ve çalışmalarını bu temelde yürütmesi” 
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şeklinde tanımlanan toplum yönelimliliğin gerçekleşebillmesi iki 

temel koşul gerektirir. İlk koşul, sağlığı konusunda sorumluluk üst-

lenilmiş olan belli bir toplumun varlığıdır. Toplum ile kast edilenin 

aynı coğrafik bölgede yaşayan veya aynı işyeri, okul vb bir kurum 

içinde bir araya gelen bireyler olduğu, bir kuruma başvuran has-

talardan oluşan grupların “toplum” tanımına dahil edilemeyeceği 

toplum yönelimli birinci basamak sağlık hizmeti kavramının ilkele-

rinde özellikle vurgulanmıştır (Longlett, 2001). İkinci koşul ise bi-

rinci basamakta piyasa mekanizmalarının hiçbir şekilde bulunma-

masıdır. (Longlett, 2001).

Türkiye’de birinci basamak sağlık hizmetleri piyasa mekanizma-

ları ile ve sağlık reformları ile AKP hükümetinden çok daha önce 

1980’lerde tanışmış, 1990’larda Dünya Bankası himayesinde yürü-

tülen projelerle reform süreci ivme kazanmamıştır. Bu dönemde 

yaşananları sosyalleştirilmiş birinci basamak sağlık hizmetlerinin 

toplum yönelimli olmasını sağlayan özelliklerinin teker teker yok 

edilmesi ve ortamın aile hekimliğine hazırlanması şeklinde özetle-

yebiliriz. Sevgili Hocam Ata Soyer ile birlikte sağlık ocaklarının son 

dönemlerini, yani 2000-2004 kesitini değerlendirdiğimiz çalışma-

mızda da (Öcek ve Soyer, 2007) ülkemizdeki illerin büyük bölü-

münde birinci basamakta sunulan hizmetlerin kapsamının gerile-

diğini yada bir ilerleme gösteremediğini, sosyalleştirmenin eşitlikçi 

özünü ortaya koymasının önüne geçildiğini görmüştük.

AKP’nin iktidara gelmesinin hemen ardından aile hekimliği ile ilgili 

ilk adımlar atılmış ve pilot iller ile uygulama başlamıştır. Pilot geçiş 

ile karakterize olan 2005 ve 2009 arası döneme araştırmalar ara-

cılığı ile daha yakından bakabiliriz. Nesanır ve Erkman (2010) en 

az bir yıldır aile hekimliğine geçmiş 11 ilin 2000-2007 sağlık gös-

tergelerini değerlendirmiş ve göstergeleri aile hekimliğine geçişin 

değil performans kriterlerinin, yani ceza uygulamalarının belirledi-

ğini, bebek izlemi gibi göstergelerin ise artık sadece performans 

kriterleri karşılayacak düzeyde kaldığını, hatta bu nedenle azalma 
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gösterdiğini ortaya koymuştur. Dünya Sağlık Örgütü uzmanlarının, 

Sağlık Bakanlığı’nın yönlendirmesiyle yaptığı bir çalışmada her ne 

kadar yöntemsel olarak ciddi yanlılık kaynakları ile karşılaşılsa da 

aile hekimleri ile toplum arasında bir bağ olmadığı, eşgüdümün 

hiçbir şekilde gerçekleşmediğini ve hizmet niteliğinin değerlen-

dirilmediği sonuçlarına varmıştır (Kringos ve ar., 2011). Bolu ve 

Edirne’de aile hekimliği ile birlikte ana-çocuk sağlığı hizmetlerinde 

gerçekleşen değişimi değerlendiren iki çalışmada yoksul ve güven-

cesiz grupların hizmetlerden yararlanmalarında anlamlı bir azalma 

saptanmıştır (Alkoy, 2008; Eskiocak, 2008). Akıncı ve arkadaşla-

rının Health Policy’de yayınlanan (2012) makalesinde 47 paydaşla 

sağlık reformları hakkında görüşüldüğü ve aile hekimliğinin büyük 

oranda desteklendiği bildirilmiş, fakat eleştirel değerlendirmelere 

“ideolojik” oldukları gerekçesi ile yer verilmemiştir. Sadece bazı 

paydaşların TSM’lerin rollerinin belirsizliğini eleştirdiği ve aile he-

kimliğini kırsal alan için uygun bulmadığı bildirilmiştir. Uluslararası 

literatürde yer alan bir diğer çalışma Rıfat Atun’un birinci, Recep 

Akdağ’ın ise sonuncu yazar olduğu 2013 tarihli makaledir. Sağlık 

reformları hakkındaki 2008 yılında aile hekimliğine geçmiş olan üç 

“pilot” ilin (Manisa, Erzurum, Karaman) ve “kontrol” illerinin (Aydın, 

Sivas, Nevşehir) verileri karşılaştırılarak birinci basamağa dair bir 

değerlendirme de yapılmıştır (Atun, 2013). Makalede vurgulanma-

mış olsa da bulgular dikkatli bir şekilde değerlendirildiğinde aile 

hekimliğine geçişle birlikte bağışıklama hizmetlerinde önemli bir 

gelişme olmadığı, alanda gerçekleşen antenatal bakım hizmetle-

rinde anlamlı bir gerileme yaşandığı görülmektedir. Son olarak, 

Türkiye’nin de 2009-2010 verileri aracılığıyla dahil edildiği Avrupa 

ülkeleri arası bir karşılaştırmadan bahsedebiliriz (Kringos, 2013). 

Türkiye’nin burada çeşitli kriterler açısından orta ya da zayıf dü-

zeyinde yer alması, sonuç değişkeni olan birinci basamağın gücü 

bakımından da zayıf olarak sınıflandırılıp, sıralamanın en altlarında 

gelmesi bulunduğumuz noktanın pek de olumlu olmadığını yuka-

rıda bahsettiğimiz diğer çalışmalarla birlikte ortaya koymaktadır.
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Aile hekimliği 2010-2014 arasında tüm ülkeye yaygınlaşmıştır. Bu 

dönemde gerçekleşen mevzuat değişimi ile çok disiplinli birinci 

basamak ekibi dağıtılmış, birinci basamak hekimlerinin sorumu-

luğu kayıtlı kişiler ile sınırlanmış ve toplum yönelimli hizmetin ge-

reklilikleri görev tanımından çıkarılmıştır. Kaosun hakim olduğu bu 

dönemde sürekli değişen kararlardan ve yetki belirsizliğinden en 

çok etkilenen Toplum Sağlığı Merkezleri olmuştur. 2010-2014 dö-

nemine ait ilk çalışma (Akıcı, 2010) 12 ilde gerçekleştirilmiş, aile he-

kimlerine ilaç yazdırma amaçlı başvuruların %63’ünde, rapor yaz-

dırma amaçlıların da %40’ında muayene yapıldığı, muayene için 

ayrılan sürenin de hastaların %45’inde beş dakikadan az olduğu 

bildirilmiştir. Benzer bir çalışma (Aycan, 2013) Ankara’da aile he-

kimlerine başvuruların %44’ünün reçete yazdırma amaçlı olduğunu 

ortaya koymuştur. Akman ve arkadaşlarının çalışmasında 1993 yı-

lında on ilde görev yapan 199 sağlık ocağı doktorunu kapsayan 

anket sonuçları ile 2012 yılında yedi ildeki 299 aile hekiminin so-

nuçları karşılaştırılmıştır. Oldukça kapsamlı olan bu çalışmanın en 

önemli bulgusu özet olarak ifade edilirse hekimlerin performans 

sistemine dahil olmayan hizmetleri yapmaktan artık imtina etme-

sidir. Değerlendirme kriterleri tartışmaya açık olmakla birlikte araş-

tırmada birinci basamağın ilk başvuru konumu işlevinde bir artış 

bildirilmiş, ama ev ziyareti gibi dezavantajlı bireylere erişim araç-

larının varlığını yitirdiği de ortaya konmuştur. Aynı veriler aracılığı 

gerçekleştirilen bir uluslararası karşılaştırmanın sonuçları da aynı 

yöndedir (Schaefer, 2016). Hone’un (2017) doktora tezinden üreti-

len makalede, 2002-2013 arası Sağlık Bakanlığı verileri ve Türkiye 

Yaşam Memnuniyeti Çalışması’nın 2002-2012 arası verileri ele 

alınmıştır. Araştırma 2004’den itibaren birinci ve ikinci basamak 

arasındaki kullanım sıklığı farkının ikinci basamak lehine açıldığını 

yansıtmaktadır. Sağlık hizmeti kaynağı olarak birinci basamağın 

tercih edilmesi özellike 2009’dan bu yana düşüş göstermektedir. 

En çarpıcı sonuç ise vatandaşın hizmete erişimi sırasında tanı veya 

ilaç maliyeti ile ilgili sorunla karşılaşma sıklığı bakımından birinci 

basamağın ikinci ve üçüncü basamaktan bir fark göstermemesi-
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dir. Bu dönemde bir de Dünya Bankası raporu ile karşılaşılmak-

tadır. “Türkiye Aile Hekimliğinde Performansa Dayalı Sözleşme 

Uygulaması – Tasarım ve Kazanımlar” başlıklı bu rapor özet olarak 

negatif performans uygulamasının ne denli yanlış bir karar oldu-

ğunun itirafından ibarettir. Ökem ve arkadaşları tarafından kaleme 

alınan ve Health Policy adlı dergide yayınlanan makalede Sağlıkta 

Dönüşüm Programı toplam 44 makale ve 15 rapor analiz edilerek 

değerlendirilmiş, SDP’yi eleştiren bazı Türkçe makalelerin ampirik 

analize dayanmadıkları (!) gerekçesi ile dışlanmasına rağmen sevk 

sistemi olmaması ve performansa dayalı ödeme sistemi nede-

niyle ikinci ve üçüncü basamakta aşırı ve gereksiz kullanım olduğu 

sonucuna varılmıştır, bunun verimliliği arttırdığı (!), ama hastaya 

ayrılan süreyi azalttığı yorumu yapılmıştır. Birinci basamağın dö-

nüşümünü sağlık emekçilerinin bakış açısı ile anlamak için yürütü-

len bir araştırmada alan çalışmalarının kalkmasının ve liste temelli 

örgütlenmeye geçişin hizmete erişimde ve kullanımda eşitsizliğe 

yol açtığı, birinci basamağın kullanımının işlevleri ile ilgisiz olduğu, 

hizmet sunumunun ceza kaygısı merkezli gerçekleştiği, aile hekim-

lerinin kendi içlerinde, diğer basamaklarla ve TSM’lerle eşgüdüm 

sağlayamadığı ve TSM’lerin toplum sağlığı hizmeti üretemediği so-

nuçlarına varılmıştır.

Aile hekimliği modelinin Türkiye’deki öyküsüne 2015’den Sağlık 

Bakanlığı ve aile hekimleri arasındaki gerilim hakim olmaya baş-

lamıştır. Değişen bakanlarla birlikte gerçekleşen köklü örgütlenme 

değişimleri ve Toplum Sağlığı Merkezleri de bu dönemin diğer 

önemli unsurlarıdır. Bugün tıpkı aile hekimliğinde olduğu gibi 

Dünya Bankası hibesi ile “Sağlıklı Yaşam Mottosu” altında eskinin 

TSM bugünün ise İlçe Sağlık Müdürlüklerinde yeni bir sağlık pi-

yasası oluşturmanın adımları atılmaktadır. Bu dönemde gerçek-

leştirilen araştırmaları değerlendirdiğimizde karşımıza ilk olarak 

bir üniversite hastanesinin astım polikliniiğinden hizmet alan ço-

cukları kapsayan ve aile hekimlerinin bu çocukların hastalığında 

eşgüdüm rolleerini gerçekleştiremediklerini ortaya koyan çalışma 
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çıkmaktadır (Usturalı Mut, 2019). Bulut ve Uğurluoğlu’nun (2018) 

çalışması Ankara’da aile hekimlerinin mevcut koşullarda sevk sis-

teminin gelmesini uygun bulmadıklarını, Kocaöz ve arkadaşlarının 

çalışması ise (2017) bir hastanenin kulak burum boğaz polikliğine 

başvuran hastaların sadece %29’unun önce aile hekimine başvur-

duğunu ortaya koymuştur. Journal of Public Economics’de yayın-

lanan bir makalede (Cesur, 2017) ise oldukça sofistike istatistiksel 

yöntemlere başvurularak aile hekimliğinin ölüm hızları üzerindeki 

etkisi değerlendirilmiştir. İller arası karşılaştırmalarda sosyoekono-

mik farklıların etkilerini kontrol etmek için bir dizi değişken analize 

dahil edilmiştir. Fakat bunların işsizlik hızı, kişi başı GSMH, 1000 ki-

şiye düşen araç sayısı, lise ve ünv mezunu yüzdesi, iktidar partisinin 

meclisteki yüzdesi gibi sınırlı bir kapsamda kalması, hele il içindeki 

eşitsizlikler de düşünüldüğünde aile hekimliğinin ölümleri azalttığı 

yönündeki sonucun geçerliliğini ciddi düzeyde sınırlamaktadır.

Aile hekimliğini sağlık istatistikleri aracılığı ile değerlendirmek is-

tediğimizde Sağlık Bakanlığı’nın sunduğu kapsamın sınırlılığı ve 

verilerin geçerliliği ile iligili kaygılar karşımıza çıkmaktadır. Yine de 

Sağlık İstatistikleri Yıllıklarında yer alan sağlık hizmeti kullanımı ve-

rileri aracılığı ile bir değerlendirme yapabiliriz. 2011-2016 arasında 

aile hekimlerine ve TSM’lere yani toplu olarak birinci basamağa ya-

pılan kişi başına başvuru sayısı ile azalma göstermiştir, 2017’de ise 

küçük bir artış olmuş ve 2.7 olan sayı 2.9’a çıkmıştır. Bu dönemde 

ikinci ve üçüncü basamağa yapılan başvuru sayısı ise sürekli art-

makta ve birinci basamak ile olan ara her yıl açılmaktadır. Bebek 

ölüm hızı açısından bir değerlendirme yaptığımızda gerek tüm haf-

talarda doğanlar gerekse 28 hafta veya 1000 gr ve üzeri doğumlar 

açısından bölgeler arası ciddi bir eşitsizlikle karşılaşılmaktadır. Bir 

yaşına gelmeden ölme olasılığı Güneydoğu’da Doğu Marmara’nın 

yaklaşık iki katıdır, 28 hafta veya 1000 gr ve üzeri doğumlar ele 

alınarak bir hesaplama yaptığımızda Doğu Marmara’daki koşullara 

sahip olsalardı tüm ülkedeki bebek ölümlerinin %51.2’sinin önlene-

bileceği görülmektedir. Bir diğer değerlendirme ölçütümüz bağı-



85

Panel

şıklama oranları olabilirdi. Fakat burada verilerin doğruluğu ile ilgili 

endişemiz nedeniyle bir değerlendirme yapmak çok uygun olma-

yacak. Bu endişemizin en önemli nedenini de 2013 yılında yaşanan 

kızamık salgını olarak kısaca ifade edebilirim.

Sonuç olarak, Türkiye’de aile hekimliği ile birlikte toplum olgusu 

kalkmıştır, toplumun içinde yaşayan herkese karşı sorumluluk 

duyma, sağlığın sosyal ve çevresel bileşenlerini değerlendirme, 

toplum katılımı gibi birinci basamağın temel gereklilikleri rafa kal-

dırılmıştır. Birinci basamakta birey düzeyindeki hizmetlerin piyasa-

laştırılması sürecinin son adımları “Sağlıklı Yaşam” adı altında atıl-

maktadır. Toplum sağlığını değerlendiren güvenilir verileri ulaşım 

olanağı kalmamıştır, fakat bugüne kadar yapılan çalışmalar olumlu 

bir gelişmeye işaret etmemektedir. Geldiğimiz noktada birinci ba-

samak, birinci basamak olmaktan çıkmış, başkalaşmış ve piyasa 

yönelimli başka bir tercih olmuştur. Mevcut durumda yapılacak 

bazı düzenlemeler ile herhangi bir düzelme ya da sağlık eşitsizlik-

lerinde azalma beklemek gerçekçi değildir. Yapılabilecek olan tek 

şey tüm ilkelerinin bütünlüğü ve birlikteliği korunan, ekip çalışma-

sına dayalı, piyasa unsurlarından tamamen arınmış, toplum yöne-

limli birinci basamağı savunmaya devam etmektir.
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Emek Gücündeki Dönüşüm

Dr. Cavit Işık Yavuz
Toplum ve Hekim Dergisi Hakem Kurulu

Genel olarak sağlık emek gücü, hızlı bir değişim geçiriyor. Bu de-

ğişimi sağlık hizmetlerinin yürütüm koşullarından toplumsal deği-

şimlere, çalışma biçimlerinden özlük haklarına, teknolojiden sağ-

lık algısının değişimine kadar birçok başlıkta sıralamak olanaklı. 

Özellikle sağlık hizmetlerinin ekonomipolitiği alanındaki değişim-

ler ve bu değişimin sağlık politikalarına yansımaları sürecin en be-

lirleyici etkenlerinden. Sermayenin sağlık, eğitim, altyapı hizmetleri 

gibi kamusal alanlara el atmasıyla ve küreselleşen kapitalizmin ne-

oliberal rüzgârlarıyla sağlık da dönüşüyor ve bu dönüşüm sağlık 

emek gücüne doğrudan yansıyor. Özellikle bizim ülkemiz gibi ül-

kelerde bu açıdan değişimin fazlasıyla ortak yanlar içerdiğini gö-

rüyoruz.

Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması’na göre sağlık emek gücü 

beş başlıkta sınıflandırılıyor:

• Sağlık profesyonelleri: 14 meslek grubu (genel pratisyen 
hekimler, uzman hekimler, ebeler, hemşireler, diş hekimleri, 
eczacılar vb )
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• Yardımcı sağlık çalışanları:16 meslek grubu (tıbbi görüntüle-
me ve terapötik donanım teknisyeni, tıbbi ve patoloji labora-
tuvar teknisyeni, eczacı teknisyeni ve yardımcısı, tıbbi ve diş 
protez teknisyeni, hemşire yardımcısı, ebe yardımcısı)

• Sağlık hizmetlerinde kişisel bakım çalışanları: 3 meslek grubu 
(sağlık bakım yardımcısı, eve dayalı kişisel bakım çalışanı, sağ-
lık hizmetlerinde sınıflandırılamayan kişisel bakım çalışanları),

• Sağlık yönetimi ve destek personeli: 13 meslek grubu (sağlık 
hizmeti yöneticisi, sınıflandırılamayan sağlık hizmeti yönetici-
si, yaşam bilimi uzmanı, sosyal destek ve danışmanlık profes-
yoneli, tıbbi sekreter)

• Sınıflandırılamayan sağlık hizmeti sağlayıcıları 2 meslek grubu 
(silahlı kuvvetlerin meslekleri, herhangi bir yerde sınıflandırıla-
mayan diğer sağlık hizmeti sağlayıcıları)

Bu açıdan değerlendirdiğimizde sağlık emek gücünün çok parçalı, 

yer yer özelleşmiş ve ikamesi kolay olmayan nitelikli emek gücüne, 

yer yer de bu ölçüde nitelikli olmayan ve kolay ikame edilebilecek 

emek gücünde bir yapıya sahip olduğunu görüyoruz. Dönüşüm ve 

değişimin etkileri de bu nedenle farklılaşabiliyor.

Genel bir yaklaşım olarak sağlık emek gücünün değişimini iki ana 

grupta toplayabiliriz: Mesleğe bağlı değişimler ve meslek dışı fak-

törlere bağlı değişimler. Mesleğe bağlı değişimler başlığında tek-

noloji, mesleğin taleplerinin farklılaşması, eğitim-bilgi-görgü-de-

neyim beklenti ve değişimleri, yeni sağlık ve yeni tıp anlayışının 

etkileri, tıpta ve sağlık hizmetlerinde uzmanlaşmanın artışı, sağlık 

hizmetlerinin “sağlık reformu” baskısı altında kalması ve bu duru-

mun mesleğe yansımaları gibi başlıklar sıralanabilir.

Değişimlere biraz daha ayrıntılı bakmakta yarar var:

• Sağlık hizmeti emek yoğun, parçalı bir istihdam yapısına sa-
hip, geniş bir ekip ile entegre sunulması gereken hizmetlerdir. 
Sağlık hizmetlerindeki teknolojik gelişmeler yeni ve nitelikli 
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emek gücü gereksinimi doğurmakta ve sağlık emek gücünü 
gelişen teknolojiye ilişkin sürekli mesleki gelişim, eğitim ve 
rekabet baskısı ile karşı karşıya bırakmaktadır. Özellikle piya-
salaşma süreci yaşanan sağlık sistemlerinde sağlık çalışanları 
piyasada amansız bir rekabet ortamında yeni beceriler ve 
teknikler edinmek, yeni teknolojik gelişmeleri takip etmek ve 
uygulamak durumunda kalmakta, yeni tekniklerin getirdiği 
emek gücü avantajını edinmek için daha fazla çaba, emek ve 
zaman harcamaktalar. Sağlık çalışanlarının içine “sürüklendik-
leri” rekabet ortamı sağlık çalışanlarını kendi içerisinde kat-
manlara ayırmakta ve bu katmanlaşma da çalışma koşullarına, 
istihdam koşullarına, ücretlendirme biçimlerine ve “güvence/
güvencesizlik” dengesine doğrudan yansımaktadır.

• Tıpta ve sağlık hizmetlerinde iş bölümü ve uzmanlaşma 
artmakta ve yoğunlaşmakta, sağlık emek gücünü bu süreç 
«bütünden parçaya» biçiminde özetlenebilecek bir sağlık 
hizmeti pratiğine yönlendirmektedir. İşbölümü ve uzmanlaş-
manın artması farklı emek gücü kategörilerinde farklı etkiler 
ortaya koymaktadır, örneğin hekimler üzerinde farklı etkiler 
göstermekte, bir yandan uzmanlaşma arttıkça ikame edilme-
nin zorluğu hekim emeğinin niteliğini arttırmakta ancak diğer 
yandan bu uzmanlaşmış emeğin istihdamı ile ilgili sorunlar ve 
hekim emeğinin ucuzlaması gündeme gelebilmektedir.

• Genel olarak sağlık emek gücü bileşenlerinin bir yandan 
ikamesi olanaklı ve kolay diğer yandan da olanaksız ve kolay 
olmayan emek türlerini barındıran bir yapıda olduğunu ifa-
de edebiliriz. Bu durum özellikle toplam maliyetlerin yarıdan 
fazlasını emek gücü maliyetinin oluşturduğu sağlık alanında 
emek gücü maliyeti kontrol mekanizmaları açısından önemli-
dir. Bu kontrol mekanizmaları sağlık emek gücüne çalışma ve 
istihdam koşulları ve ücretlendirme alanlarında yansımaktadır.

• Sağlık hizmetleri çeşitli faktörlerin etkisiyle bir maliyet baskısı 
altında bulunmaktadır. Değişen nüfus yapısı, kronik hastalıkla-
rın artışı, yeni ve pahalı teknolojiler vb etkilerle artan maliyet-
lerin kontrol altına alınması için çeşitli uygulama ve stratejiler 
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geliştirilmekte ve bu maliyet kontrol stratejilerinden sağlık 
emek gücü de payını almaktadır.

• Başta bilişim teknolojisi olmak üzere bazı yeni teknolojiler 
sağlık çalışanlarının mesleki pratiklerini kolaylaştırıp hızlan-
dırırken istihdam boyutuyla bazı yeni riskler de ortaya çıka-
rıyor. Sağlık alanında yapay zekâ kullanımı, uzaktan izlem ve 
giyilebilir teknolojilerin artışı gibi değişimler özellikle hekimlik 
pratiğinde önemli etkiler oluşturuyor. Bazı alanlarda yapay 
zekâ teknolojisi milyonlarca veriyi ve bilgiyi analiz ederek 
hekimlere hastası için en uygun tedavi protokollerini önerirken 
bazı alanlarda –radyoloji alanında olduğu gibi- bu teknolojiler 
“doktorların yerine göz dikmektedir”.

• Sağlık emek gücü değişiminde dikkati çeken bir nokta da 
sağlık hizmeti üretim sürecindeki değişimler. Sağlık çalışanları 
kendi meslekleriyle ilgili etik, yönetsel ve emek gücü düzenle-
meleriyle ilgili kararlarda geçmişe göre daha az söz sahibi olu-
yorlar ve otonomilerini yitiriyorlar. Bu otonomi kaybı ve sağlık 
hizmeti üretim sürecinin değişimi sağlık hizmetlerinin “bant 
tipi üretim süreçlerine” benzetilmesine neden oluyor.

• Dünyada sağlık reformu, ülkemizde ise bu reformun yansıması 
olarak “sağlıkta dönüşüm” olarak adlandırılan uygulamalar ile 
oluşan yeni sağlık sisteminin temel “mottosu”(sloganı) “reka-
bet” biçiminde öne çıkıyor. Bu rekabet kurumlar arasında ol-
duğu kadar (Özel-özel, özel-kamu, kamu-kamu arası rekabet, 
diğer yandan kamu/özel “işbirliği”), mesleklerin kendi içinde 
ve meslekler arasında da yaşanmakta, hekimlerin kendi arala-
rında ve hekim-hekim dışı sağlık çalışanları rekabeti de dikkati 
çekmekte. Kamu sağlık kurumlarında da rekabet farklı meka-
nizmalarla işlemekte, döner sermaye tavan ücretlerinin 5-10 
kat arttırılması ile özellikli sağlık hizmetlerine ve “akredite he-
kimlere” özendirici “teşvikler” getirilmekte. Ücretlendirmedeki 
bu değişim “rekabete” dayalı çalışma biçimlerinin yaygınlaşa-
cağına işaret etmektedir. Hastanelerde daha çok dikkati çeken 
“performansa dayalı ek ödeme sitemi” bu açıdan rekabeti 
açıktan ya da örtük olarak çalışma ortamlarına sokmuştur.
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• Genel olarak çalışma koşullarında dikkat çeken değişim, 
istihdam kurallarının esnetilmesi, çalışma sürelerinin uzatıl-
ması ve iş yoğunluğunun artırılmasıdır. Çalışma biçimlerinde 
ve ücretlendirmede esnekleştirme yaygınlaşmaktadır. Ücret 
esnekliğine örnek olarak kamuda çalışan sağlık çalışanları için 
döner sermaye ödemeleri gösterilebilir. Özel sektörde çalışan 
sağlıkçıların ücretlendirme ve çalışma biçimleri ise farklı dina-
miklerle şekillenen bir sorun alanıdır. Bu alanda mesleğe göre 
ödeme biçimleri değişmektedir.

• Sağlık emek gücü alanında işsizlik ve kayıt dışı çalışma başlık-
ları yaygınlaşıyor.

• Sağlık alanında şiddet yerleşik bir sorun haline gelmiş durum-
dadır.

• Sağlıkta Dönüşüm Programı(SDP) uygulamaya geçtiği 15 yılı 
aşan süre içerisinde sağlık sistemini değiştirmiştir. Bu progra-
mın temel yönelimi, sağlık reformu ekseninde sağlık alanında 
özel sektörün doğrudan teşviki, kamu sağlık kurumlarının 
sağlık alanında rekabet edebilecek sağlık işletmelerine dö-
nüştürülmesi, Sağlık Bakanlığı’nın rol ve işlevlerinin değişimi 
bileşenlerinde özetlenebilecek bir çerçeve içermektedir. Genel 
sağlık sigortası, aile hekimliği ve hastanelerin idari ve mali 
yönden özerkleştirilmesi SDP’nin üç sacayağı olarak dikkat 
çekmektedir. Kamu sağlık hizmetlerinin esnekleştirilmesi ek-
seninde yapılan bu düzenlemelerle Sağlık Bakanlığı doğrudan 
kendi hizmet sunduğu kurumların yapılarını ve bu yapılardaki 
istihdam biçimlerini değiştirmekte, kendisine planlama, poli-
tika belirleme ve denetleme işlevi getirmektedir. Sacayağının 
üçüncü bileşeni olan hastanelerin idari ve mali yönden özerk-
leştirilmesi süreci 2011 yılında yürürlüğe giren KHK ile getirilen 
Kamu Hastane Birlikleri yapısıyla gerçekleştirilmiş ancak bu 
düzenlemenin ömrü altı yıl sürmüştür. 2017 yılında çıkarılan 
başka bir KHK ile sonlandırılan bu “özerklik” süreci hastaneler 
için yeni model ile farklı bir seyir izlemektedir. “Şehir hasta-
neleri” adıyla yapılan “Kamu Özel Ortaklıkları” yeni dönemin 
sağlık emek gücünü etkileyen önemli bir dinamiği olarak orta-
ya çıkmaktadır.
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• SDP sürecinde Sağlık Bakanlığı sistemin ana aktörü hâline gel-
miştir. Toplam sağlık personelinin %64’ü Sağlık Bakanlığı’nda 
çalışmaktadır. Sağlık Bakanlığı bir yandan ana aktör haline ge-
lirken diğer yandan da kendi yapısını değiştirmekte ve sağlık 
alanında “rekabet” eksenli neoliberal anlayışa uygun düzenle-
meler yapmaktadır.

• Sağlık Bakanlığı hastanelerinde döner sermaye gerek çalı-
şanlara yapılan ek ödemelerde gerekse mal ve hizmet alım-
larında temel kaynak hâline gelmiştir. 2016 yılı Türkiye Kamu 
Hastaneleri Kurumu Sayıştay Raporu’na göre Sağlık Bakanlığı 
Hastanelerinin bağlı bulunduğu bu kuruma Genel Bütçe’den 
yaklaşık 12 Milyar TL ödenek tahsis edilmiş, döner sermaye 
geliri ise 27 Milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Döner sermaye 
harcamalarının %84’ü hizmet üretim gideridir. Hizmet üretim 
giderinin %31’ini hizmet alımları(laboratuar, yemek, görüntüle-
me vb), %24’ünü malzeme alımı(medikal, laboratuar ve kırta-
siye malzemeleri), %34’ünü personel ek ödemeleri ve %11’ini 
de diğer giderler oluşturmaktadır. Sağlık Bakanlığı hastaneleri 
döner sermaye ile dönmektedir ve özellikle hekimler açısından 
döner sermayeden yapılan ek ödemeler gelirlerinin büyük kıs-
mını oluşturmaktadır. Kamuda çalışan uzman hekimlerin aylık 
gelirlerinin 2007-2015 döneminde döner sermaye oranının 
yüzde 70-75 düzeyinde olduğunu, pratisyen hekimlerde bu 
oran yüzde 60 civarında olduğunu göstermektedir.

• Sağlıkta Dönüşüm Programı ile ilgili yaşanan değişim, sağlık 
istatistiklerine bakıldığında karşımıza aşağıdaki rakamlarla 
çıkmaktadır:

 »  Sağlık Bakanlığı İstatistik Yıllıklarına göre toplam sağlık ça-
lışanı sayısı on beş yıl içinde (2002-2017) yaklaşık üç katına 
çıkmıştır. Hekim sayısı bu sürede yaklaşık 92 binden yaklaşık 
150 bine, hemşire sayısı 72 binden 166 bine çıkmıştır.

 » Sağlık personelleri arasında 2002’den 2017’ye en büyük 
artış sırasıyla diğer personel ve hizmet alımı, diğer sağlık 
personeli, hemşire ve hekimlerde dikkati çekmektedir.
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 » Benzer şekilde 2017 verilerine göre toplam sağlık çalışanı içindeki 
payı en yüksek çalışan grubu “diğer personel ve hizmet alımı” 
başlığında çalışanlardır. Bu grup tüm çalışanların %36,8’ini oluş-
turmaktadır. İkinci sırada hemşireler(%18,0) gelmektedir. Diğer 
bir deyişle; “çalışan” 100 sağlık çalışanından 37’si “diğer personel 
ve hizmet alımı”, 18’i hemşire, 17’si “diğer sağlık personeli”, 16’sı 
hekim, 6’sı ebe, 3’ü eczacı, 3’ü diş hekimidir.

 »  Veriler toplam sağlık çalışanı sayısının beşte birinin (%20,5) 
özel sektörde çalıştığını göstermektedir.

 » Sağlık kurumları içerisinde özel sektörün sayı ve ağırlığı art-
maktadır. Özel hastane sayısı 2002 yılında toplam hastane 
sayısının %25’i iken 2017 yılında %38’i olmuş, aynı dönemde 
toplam hastane yataklarının %8’i özel hastane yatağı iken bu 
oran %22’ye çıkmıştır.

 » Özel sağlık sektöründe tekelleşme eğilimi dikkat çekmektedir. 
En büyük 5 özel hastane zinciri özel yatakların %28’ine sahiptir.

 »  Benzer bir eğilim hekim istihdamında da dikkati çek-
mektedir. Türkiye’de toplamda hekimlerin yaklaşık beşte 
biri(%19,7), uzman hekimlerin de yaklaşık üçte biri (%29,4) 
özel sektörde çalışmaktadır. Özel sağlık sektörü özellik-
le hekim istihdamının önemli bir alanı haline gelmiştir. 
Hekimlerdeki uzman ağırlıklı profilde artış izlenmektedir. 
2002 yılında hekimlerin %49,4’ü uzman iken 2017 yılında 
bu oran %54,0’a çıkmıştır. Aynı yıllar içerisindeki pratisyen 
hekim oranı ise %33,6’dan %29,8’e gerilemiştir.

 » Genel olarak çalışma yaşamında ve özel olarak da sağlık 
çalışanlarının kayıt dışı istihdamı ve işsizlik sorunu giderek 
büyümektedir. DİSK/Genel-İş Sendikası Kayıt Dışı İstihdam 
Raporu 2017 Temmuz verilerine göre kayıt dışı çalışan sayısı 
toplamda 10 milyonu geçmiş durumdadır. Kayıt dışı istih-
dam, en yaygın olarak toplumun düşük gelirli ya da asgari 
geçim düzeyinin altında yaşayan yoksul kesimlerini etki-
lemektedir. 2014 yılında yüzde 20,4 olan yükseköğrenimli 
genç kadın işsizliği 2017 yılında yüzde 26,1’e yükselmiştir ve 
yükseköğrenim görenlerde kayıt dışı istihdam oranı % 6’dır.
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 »  İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 
(İSMMMO) «Kayıt Dışı İstihdam ve Sosyal Güvenlik Sistemi» 
raporuna 2017 yılı verilerine göre en yüksek kayıt dışı çalış-
ma yüzde 82 ile tarım, ormancılık, avcılık sektörleri başı çe-
kerken, yüzde 27’lik oranı ile sağlık sektörü de öne çıkmak-
tadır. Bu konuda bir başka veri de Ocak 2014 yılı genel kayıt 
dışı istihdamın %34 olduğu(TÜİK), 2010-2014 döneminde 
kayıt dışı çalışmanın artış gösterdiği iki sektörün madencilik 
(%50 artış) ve sağlık sektörü olduğu (6 kat artış) ve İnsan 
sağlığı ve sosyal hizmetler sektöründe kayıt dışı çalışanların 
sayısı 223 bine (%23) ulaştığı yönündedir.

 » Sağlık emek günü etkileyen bir diğer dinamik KHK’lar ve 
güvenlik soruşturmaları ile işlerini ve yaşam güvencelerini 
kaybeden, “çalışamayan” sağlık emekçileridir. Sağlık çalışan-
ları arasında “diğerleştirme” olarak adlandırabileceğimiz bir 
sürecin ve “prekaryalaşmanın” son örneğini oluşturmaktadır.

 » Sağlık alanında esnek çalışma biçimleri yaygınlaşmaktadır. 
İstihdam kurallarının esnetilmesi, çalışma sürelerinin uzatıl-
ması, iş yoğunluğunun artırılması alanda en çok gözlenen baş-
lıklardır. Esnekleştirme (sayısal esneklik, zamana göre esneklik, 
fonksiyonel esneklik, ücret esnekliği, üretim sürecinde esneklik, 
işyerinin esnekleştirilmesi ya da uzaklaştırma stratejileri istih-
dam esnekliği) uygulamaları yaygınlaşmaktadır.

 » Sağlık alanında belirli mesleklerde daha fazla dikkat çekmek 
üzere bir “yedek işsizler” grubu ortaya çıkmakta ve bu du-
rum başta ücretlendirme olmak üzere emek gücüne doğru-
dan yansımaktadır.

 » Çeşitli sağlık mesleklerinde bu meslek yerine ikame edilen 
o alandaki bazı konularla ilgili eğitim almış “sertifikalı sağ-
lıkçılar” izlenmektedir. Mesleki eğitim yerine “sertifika prog-
ramları” ile asıl meslekler yerine ikame edilen bu grup gerek 
esnekleştirme gerekse de ücretlendirme de stratejik araçlar 
haline gelmekte, “rekabette” ucuz emek gücü kaynağı ola-
bilmektedirler.
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 » Ücret eşitsizliği ve ücretin de esnekleştirilmesi dikkati çeken 
bir başka olgudur.

Özet olarak dünyada ve ülkemizde sağlık hizmetleri alanı, küresel 

kapitalizmin ihtiyaçları doğrultusunda dönüşüm geçirmektedir. Bu 

dönüşüm tıp ve sağlık alanını etkileyen diğer değişimlerle birlikte 

sağlık emek gücünü değiştirmektedir. Ülkemizde son evresi SDP 

ile süren sağlık reformu süreci de bu anlamda sağlık çalışanlarını 

etkilemektedir. Süreç, şehir hastaneleri ve sağlık turizmi ile yeni bir 

aşamaya girmektedir. Bu aşamada sağlık hizmetleri alanında oluş-

turulmaya çalışılan “kontrollü rekabet” ortamında özellikle sağlık 

emek gücünün çalışma biçimleri ve özlük haklarında yeni değişim-

ler beklenmelidir.
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Dünden Bugüne Mücadele Hattımız: 

Fikret Çalağan

Toplumsal sağlık için koruyucu sağlıktan vazgeçilemeyeceği için 

ve ayrıca kapitalist sağlık anlayışına ve sistemine ilişkin eleştirileri-

mizden kaynaklı sendika olarak birinci basamak sağlık hizmetiyle 

sürekli ilgilendik. Yaptığımız sağlık kurultaylarında “yeni bir sağlık 

sistemi mümkündür” diyerek sağlık sistem önerimizi yaparken bi-

rinci basamağı önceleyerek sözümüzü söyledik. Çünkü birinci ba-

samak, sağlık sisteminin temelini oluşturmaktadır. Bundan dolayı 

birinci basamağa ilişkin olarak söz söyledik, söylemeye devam de-

vam ediyoruz.

Ancak sözümüzü söylerken buna denk bir eylemlilik ve etkinlik sü-

reci gerçekleştirdiğimizi söyleyemeyiz. Her eylemde kurduğumuz 

sözün başına birinci basamağı koymamıza rağmen birinci basa-

mak kurumları ve çalışanları eylem alanımız olamadı. Daha çok ey-

lem ve etkinlik alanımız hastaneler oldu. Bunun objektif nedenleri 

vardı;

• Hastanelerin sayısı her geçen gün arttı ve yaygınlaştı,

• Buna bağlı olarak çalışan sayıları arttı,
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Sunumlar

• Emek sömürüsü arttı ve derinleşti,

• Çalışma koşulları kötüleşti,

• Gerilim alanları artarak devam etti,

• Çalışanların örgütlenme ve eylemlere katılma eğilimleri arttı.

Tüm bunlarla birlikte sendikamızın üye ve aktivist sayısı hastane-

lerde yoğunlaştığı için hastane merkezli çalışma ve etkinlik gelişti. 

Yine de birinci basamakta yaşanan sorunları;

• Birinci basamağın işlevsizleştiğini, dönüştürüldüğünü,

• Çalışan sayısının azalmasıyla birlikte iş yoğunluğunun arttığını,

• Çalışanların ücretlerinin düştüğünü,

• Özlük sorunlarının arttığını,

• Görev tanımlarının muğlaklaştığını gördük ve bu alana ilişkin 
sürekli sözümüzü söyledik. Etkili olmasa da bir dizi eylemi ha-
yata geçirdik. Ancak etkili ve süreklileşen eylem ve etkinlikler 
yapamadık. Bunun nedenleri;

• Birinci basamak kurumlarının dağınık olması,

• Çalışan sayısının az olması,

• Özellikle kent merkezlerindeki sağlık ocaklarında asker, yargı 
ve emniyet mensuplarının eş durumundan tayinle gelen çalı-
şanların bulunması,

• SES üye ve aktivistlerinin sağlık ocaklarında yeterince bulun-
maması (torpilden kaynaklı olarak SES üyeleri istemelerine 
rağmen sağlık ocaklarına tayin olamıyorlardı)

ANAP ve koalisyonlar döneminden başlayarak AKP döneminde 

hızlanan Sağlıkta Dönüşüm Programına (SDP) karşı sürekli olarak 

sözümüzü söyledik ve programın iptal edilmesi için eylemler yap-

tık. SDP‘nin önemli ayaklarından biri birinci basamağı dönüşüme 

uğratan aile hekimliği idi. Aile hekimliği aynı zamanda SPD’nin 

koçbaşıydı. Bundan dolayı aile hekimliği 2-3 Mayıs 2003 tarihle-

rinde yapılan 4.dönem 5.MTK’mızın (Merkez Temsilciler Kurulu) 
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temel gündemi oldu ve buna ilişkin bir dizi karar (bilgilendirme, 

teşhir ve eylemlilik) alındı ve hayata geçirilmeye çalışıldı;

• 5 Kasım 2003 tarihinde TTB ile birlikte çok etkili “büyük be-
yaz grev” yapıldı.

• Bu dönemde hazırlanan yönetmelik ve genelgelere davalar 
açıldı.

• Danıştay’a dava açıldı. Aynı zamanda Danıştay önünde basın 
açıklaması yapıldı.

• 3 Haziran 2005 tarihinde başlayan ve 5 gün süren İzmir’den 
Ankara’ya “Sağlık Hakkı İçin” yürüyüş gerçekleştirildi.

• 15 Eylül 2005 tarihinde Düzce’de başlayan Aile Hekimliği Pilot 
Uygulamasına karşı “Aile Hekimliğine Hayır Platformları” ku-
ruldu.

• Sendikamızın da içinde yer aldığı platformların ilk eylemi 
20 Kasım 2005 tarihinde Düzce’de yapılan “Aile Hekimliği 
Ticarethanesine Hayır” mitingi oldu.

• Bu mitingler art arda birçok ilde yapıldı; 8 Temmuz 2006 
Eskişehir, 16 Eylül 2006 Edirne, 23 Eylül 2006 Samsun, 4 
Kasım 2006 Adıyaman.

• Bu eylemlerin en kitleseli, öncesinde birçok mahallede yapı-
lan etkinlikler sonucu İzmir mitingiydi. 26 Kasım 2006 “Sağlık 
Ocağımı Kapattırmayacağım” mitingine 10.000 kişi katıldı.

• 16 Eylül 2005 “Düzce Aile Hekimliği Pilot Uygulaması” raporu-
nu yayınladık.

• 17-18 Aralık 2005 tarihinde yapılan Sağlık Kurultayı’nın temel 
gündemlerinden biri birinci basamak oldu.

• 13-17 Aralık 2006 Edirne ve Van’dan başlayan iki koldan 
Ankara yürüyüşü yapıldı.

• Aile Hekimliğine Hayır Platformları aracılığıyla 1 Mart 2007 
tarihinden itibaren bir çok ilde “Sağlık Ocağıma Sahip 
Çıkıyoruz” etkinlikleri yapıldı.

• TTB ve Dev Sağlık-İş ile başlattığımız “Sağlıkta Dönüşüm 
Programı-Aile Hekimliği Uygulaması Kaldırılsın” imza kampan-
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yası ile topladığımız imzaları 13 Şubat 2009 tarihinde yaptığı-
mız yürüyüşle Sağlık Bakanlığına ilettik.

• 11 Aralık 2010 tarihinde Muğla Mitingi yapıldı.

Birçok çalışma yaptık, ancak bunları hem topluma hem de sağlık 

çalışanlarına aktarmada başarılı olduğumuzu söyleyemeyiz. Birçok 

MTK’da ve genel kurulda karar alınmasına rağmen aile hekimliğinin 

sonuçlarının raporlaştırılması konusunda çalışma yürütülemedi. 

Sürekli bir komisyon faaliyeti örülemedi.

Tüm çabalarımıza ve eylemlerimize rağmen durduramadık, ancak 

3 yıl geciktirdik. Ve 2008 yılında aile hekimliği tüm ülkede uygu-

lanmaya başlandı. Özellikle en güçlü ve halkın yoğun ilgi göster-

diği eylemlerin yapıldığı İzmir’de uygulama başladıktan sonra bü-

yük bir SESSİZLİK ve geri çekilme yaşandı.

Geri çekilme ile birlikte;

• Aile hekimliğine geçen sağlık emekçileri ile geçmeyenler ara-
sında yaşanan gerilim,

• Aile Sağlığı Merkezi (ASM) ile Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) 
çalışanları arasında yaşanan iş/sorumluluk tartışmalarından 
kaynaklı gerilim,

• ASM çalışanlarında görece ücret yüksekliğinin yarattığı geri 
çekilmeler,

• ASM’lerdeki görece iş özerkliği/ idarenin baskısının azalması,

• Yıllardır hastanelerdeki yoğun iş yükü, nöbetlerden yılmış 
sağlık çalışanların her hangi bir torpile ihtiyaç duymadan söz-
leşme ile ASM’lere geçmesinin yarattığı görece olumluluğun 
yarattığı pasiflik,

• ASM’lerde çalışmak zorunda kalan aktivistlerimizin yaşadığı 
kaybetme ruh hali,

• Toplumda “ailemizin hekimi” olacak beklentisinin yarattığı 
algı,
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• Bu alanda başlayan yoğun dernekleşmelerle popülist ve gün-

lük beklentilerle çalışanların sendikalardan uzaklaşması,

• Aile hekimliğini mücadelemizle her ne kadar geciktirsek de 

durduramamamızın örgütümüzde yarattığı geriye çekilme hali

sendikamızın da bu alandaki faaliyetlerini sınırlamıştır. Ancak 

bu dönemde birinci basamak alanında yeni gelişmeler yaşandı. 

Geçmişte yaygın olmayan ağız ve diş sağlığı merkezlerinin sayısı 

arttı. Buna bağlı olarak çalışan sayısı arttı. Ve sorunları artan bu 

alana yoğunlaştık.

• 12-13 Haziran 2010 tarihinde yapılan 6.Dönem 7. MTK’mızda 

bu alana ilişkin kararlaşmalar yaşandı.

• Sağlık Bakanlığının 23.03.2010/11543 sayılı genelgesi ile iş 

yükü artırılmıştı. Yürütülen etkinlikler sonucu genelge geri 

çekilmiştir.

• Sorunlara ilişkin olarak şube/ temsilciliklerimiz 23-24 Kasım 

2010 tarihlerinde işyerleri önünde basın açıklamaları yaptı.

• Ağız ve diş sağlığı merkezlerinin sorunlarını görünür kılmak 

için broşür çıkartıldı.

SDP’nin ayaklarından biri olan Kamu Hastane Birliklerinin hayata 

geçirilmesi ile birlikte yeniden sendikamızın etkinliklerinin ağırlık 

merkezi hastanelere kaymıştır. Bu dönemde yaptıklarımız;

• Ankara’da yapılan 13 Mart 2011 “Çok SES Tek Yürek Mitingi”

• 21-22 Nisan 2011 Beyaz Grevler

• 21 Aralık 2011 “Sağlık Meclislerimizi Kuruyoruz ve Hizmet 

Üretmiyoruz” grevleri,

Toplumsal sağlık mücadelesi için yeni araçların oluşması yönünde 

önemli çalışmalar yürütüldü. Sağlık emek ve meslek örgütleri-

nin ortak aldığı meclisleri kurma kararı bir çok ilde karşılık buldu. 

İllerde İşyeri Sağlık Meclisleri ve Kent Sağlık Hakkı Meclisleri kurul-

maya başlandı. Sağlık alanına yönelik bu birikimin daha sonra baş-

layacak aile hekimliğindeki hareketliliğe olumlu katkısı olmuştur.
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Aile hekimliğinde nöbet uygulaması yeni dönemi başlattı.

THSK’nun 09 Aralık 2014 tarih ve 2014/33 sayılı genelgesi ile ASM 

ve TSM’lere hafta sonu nöbet uygulaması getirildi. Bu genelge ile 

birlikte sendikamızın da içinde yer aldığı bir dizi toplantılar yapıldı. 

Bu toplantılarda;

• Nöbet uygulamalarına karşı nasıl bir tutum alınacak, ne tür 
eylemlilikler yapılacak?

• Sözleşmelerin yenilenmesinde sözleşmelerin içeriği ne olacak?

konuları yoğun olarak tartışıldı.

Sonuç olarak sürece yayılan ve eylemi bireyselleştiren bir tarz öne 

çıktı. SES olarak, biriken bu haklı dinamizmi sürece yayılan eylem-

lerle pasifleştirme yerine hep birlikte ve belirli günlerde kitleselleş-

miş grevler ve eylemliliklerle sonuç almanın daha doğru olduğunu 

sürekli olarak dile getirdik. Bu tarihten itibaren hafta sonu nöbet 

eylemleri başladı.

Sendika olarak bu dönemi doğru yürütmek için 27 Aralık 2014 ta-

rihide 25 kişinin katılımıyla komisyon toplantısı yaptık. Toplantı so-

nucunda alınan karar doğrultusunda yönetim kurulumuz;

“30 Aralık 2014 basın açıklaması ile; “THK’nun 09 Aralık 2014 tarih 

ve 2014/33 sayılı genelgesi ASM ve TSM’lerde uygulamaya konula-

cak zorunlu nöbet uygulaması;

• Anayasanın 50. Maddesi; dinlenme hakkına aykırı

• Fazla çalışmayı dayatıyor,

• Koruyucu ve 1. Basamak sağlık hizmetlerini olumsuz etkiliyor,

• YOK HÜKMÜNDEDİR

• Nöbetlere girmeyeceğiz,

• Uygulama devam ederse 11 Şubat’ta 2015 tarihinde tüm yurtta 
bir günlük iş bırakma”

kararı almıştır.
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11 Şubat 2015 tarihinde yalnızca TTB’nin destek açıklaması ile SES 

olarak ASM ve TSM’lerde bir günlük iş bıraktık.

Nöbete gitmeme eylemleri devam etti. Zaman geçtikçe ve açılan 

soruşturmalar sonucunda İstanbul-Hatay-Çorum-Batman illeri dı-

şında nöbete gitmeme eylemlerinde düşüşler yaşandı. Sağlık ör-

gütlerinin ortak aldıkları 21-22-23 Mayıs 2015 tarihindeki iş bırakma 

kararı AKP’nin seçim öncesi yaptığı müdahaleyle aile hekimleri 

derneklerine geri adım attırması sonucu SES ve TTB’nin yalnız kal-

masına neden oldu. 

Tüm bu süreçleri değerlendirmek için 22 Ağustos 2019 tarihinde 

Birinci Basamak Komisyonu’nu 15 kişinin katılımı ile topladık. Bu 

arada yeni bakan yayınladığı bir genelge ile nöbet uygulamasın-

dan vazgeçti. Bu durumla beraber bir sessizlik döneminin daha 

başladığını söyleyebiliriz. Ancak birinci basamakta sorunlar bi-

rikerek devam etmekte ve sağlık emekçilerine yönelik baskı ve 

sömürü derinleşmektedir. Çalıştayda hep birlikte bu sorunları 

konuşacağız ve hep birlikte bir yol bulacağız. Geçmişte böyle 

yaptık, bugün de tüm baskı ve OHAL/KHK rejimine rağmen ya-

pacağız ve başaracağız.
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Ses Birinci Basamak Anketi Sonuçları

Pınar İçel

Erkek Kadın
Genel 

Toplam
Erkek Kadın

Genel 

Toplam

Bekâr
86 108 194 44% 56% 100%

Evli
251 276 527 48% 52% 100%

Genel 
Toplam

337 384 721 47% 53% 100%

Katılımcıların sosyodemografik değerlendirmesi

Anket 1-30 Aralık 2018 tarihleri arasında 49 ilden 721 katılımcı ile 

gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların yüzde 47’si erkek (n:337), Yüzde 

53’ü kadındır (n:384).

Anket katılımcılarının %27’si bekar, %73’ü evlidir.
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Bakım Yükü ve Medeni Durum

Bekar katılımcıların %20’sinin, evli olanların %87’sinin bakım yükü 

olup, evli katılımcıların %44’ünün bakmakla yükümlü oldukları kişi 

sayısı 2’dir.

Eğitim Durumu

Katılımcıların %52’si lisans mezunu, %20’si önlisans mezunu, %11’, 

yüksek lisans mezunu, %6’sı uzmanlık bitirmiş iken %9’u lise ve 

dengi okul mezunudur.

Eğitim Durumu Erkek Kadın
Genel 

Toplam
Erkek Kadın

Kadın 

Oranı

Lise altı 4 1 5 1% 0% 20%

Lise ve dengi 20 43 63 6% 11% 68%

Önlisans/
Yüksekokul

31 114 145 9% 30% 79%

Lisans/Fakülte 199 177 376 59% 46% 47%

Yüksek lisans/

Master
52 26 78 15% 7% 33%

Uzmanlık/

Doktora
31 23 54 9% 6% 43%

Genel Toplam 337 384 721 100% 100% 53%

Unvanlara Göre Katılımcılar

Hekimlerin %74’ü erkek, ebelerin tamamı kadın olup, hemşirelerin 

ise %89’u kadındır.

Ünvanlara göre cinsiyet dağılımına bakıldığında erkeklerin %69’u 

hekimdir. Erkeklerin birinci basamakta en çok sahip olduğu 2. ün-

van ise %11 ile sağlık memurluğu olup, %4 hemşire veya memurdur.
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Kadınların %40’ı ebe, %26’sı hemşire, %21’i ise hekimdir. 

Unvanlar Erkek Kadın Genel 
Toplam Erkek Kadın Kadın 

Oranı

Hekim/Doktor 231 80 311 69% 21% 26%

Ebe 0 155 155 0% 40% 100%

Hemşire 12 101 113 4% 26% 89%

Sağlık Memuru 38 3 41 11% 1% 7%

Diğer 11 7 18 3% 2% 39%

V.H.K.İ/Memur 15 3 18 4% 1% 17%

ATT 4 14 18 1% 4% 78%

Tıbbi Sekreter 8 4 12 2% 1% 33%

Röntgen 

Teknisyeni
2 5 7 1% 1% 71%

Sosyal 

Çalışmacı
3 3 6 1% 1% 50%

Laborant 2 4 6 1% 1% 67%

Psikolog 3 2 5 1% 1% 40%

Temizlik 

Personeli
5 0 5 1% 0% 0%

Diyetisyen 1 2 3 0% 1% 67%

Biyolog 1 1 2 0% 0% 50%

Şoför 1 0 1 0% 0% 0%

Genel Toplam 337 384 721 100% 100% 53%
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Birimlere Göre Katılımcılar

Ankete en çok katılım ASM’lerden sağlanmıştır. (%70), bunu %13 

ile ilçe sağlık müdürlükleri takip etmektedir, TSM katılımı ise %7’dir. 

Çalışan Birim Erkek Kadın

Genel 

Toplam Erkek Kadın

Kadın 

Oranı

ASM 233 275 508 69% 72% 54%

İlçe Sağlık Müdürlüğü 50 41 91 15% 11% 45%

TSM 22 28 50 7% 7% 56%

Diğer 25 20 45 7% 5% 44%

Halk Sağlığı Lab. 4 14 18 1% 4% 78%

VSD 3 6 9 1% 2% 67%

Genel Toplam 337 384 721 100% 100% 53%

Kadro ve Kıdem Durumuna Göre Katılımcılar

Kadro Kıdem Durumu
5 

Yıldan 
Az

5-10 
Yıl 

Arası

11-15 
Yıl 

Arası

16-20 
Yıl 

Arası

20 
Yıldan 

Çok

Genel 
Toplam

Kadrolu 45 70 53 58 111 336

Sözleşmeli 46 38 41 23 43 191

Kadro karşılığı sözleşmeli 15 21 44 28 70 178

Taşeron 6 5 4 0 0 15

Genel Toplam 112 134 142 109 224 721

Kadrolu 13% 21% 16% 17% 33% 100%

Sözleşmeli 24% 20% 21% 12% 23% 100%

Kadro karşılığı sözleşmeli 8% 12% 25% 16% 39% 100%

Taşeron 40% 33% 27% 0% 0% 100%

Genel Toplam 16% 19% 20% 15% 31% 100%
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Ankete katılanların üçte biri 20 

yıldan uzun süredir mesleğini 

yapmaktadır. 16 ve daha uzun 

süredir çalışmakta olanlarda 

taşeron çalışma şekli hiç gö-

rülmezken taşeron çalışanların 

%27’sini 10-15 yıl arası çalışanlar, 

%33’ünü 5-10 yıl arası çalışanlar, 

%49’ını ise 5 yıldan az çalışanlar 

oluşturmaktadır.

Görece iş güvenceli sayılabile-

cek olan kadrolu ve kadro karşı-

lığı sözleşmeli çalışanların oranı 

20 yıldan daha uzun süre ça-

lışanlarda %81 iken, her 5 yıllık 

dönemde oranlar sırasıyla %79 

ve %68 olup, 5 yıldan az süredir 

çalışanların yalnızca %53’u kad-

rolu veya kadro karşılığı sözleşmeli çalışmaktadır, bu grubun %41’i 

ise sözleşmeli çalışmaktadır.

Kadro ve “Birimde” Kıdeme Göre Katılımcılar

Aynı birimde 15 yıldan uzun süredir çalışanların %97’si kadrolu 

veya kadro karşılığı sözleşmeli çalışmakta iken %3’ü sözleşmeli 

çalışmaktadır, taşeron olup da aynı birimde 15 yıldan çok çalışan 

bulunmamaktadır.

10-15 yıl arası aynı birimde çalışanların %82’si kadrolu veya kadro 

karşılığı sözleşmeli çalışmakta iken %14’ü sözleşmeli, %4’ü taşeron 

çalışmaktadır.

Bakım Yükü ve

Medeni Durum
Sayı Oran

Bekar 194 27%

1 25 13%

2 10 5%

3 2 1%

3’ten Fazla 2 1%

Yok 155 80%

Evli 527 73%

1 139 26%

2 230 44%

3 66 13%

3’ten Fazla 23 4%

Yok 69 13%

Genel Toplam 721 100%
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5-10 yıl arası aynı birimde çalışanların %71’i kadrolu veya kadro kar-

şılığı sözleşmeli çalışmakta iken %26’sı sözleşmeli, %2’si taşeron 

çalışmaktadır.

5 yıldan kısa süredir bulunduğu birimde çalışmakta olanların %66’sı 

kadrolu veya kadro karşılığı sözleşmeli çalışmakta iken %31’i söz-

leşmeli, %2’si ise taşeron çalışmaktadır.

Başka bir deyişle taşeron olup aynı birimde 15 yıldan uzun çalışan 

kimse bulunmamaktadır.

Kadro “Birimde” Kıdem
5 Yıldan 
Az

5-10 Yıl 
Arası

10-15 Yıl 
Arası

15 
Yıldan 
Çok

Genel 
Toplam

Kadrolu 162 110 33 32 336

Sözleşmeli 109 73 8 1 191

Kadro karşılığı sözleş-
meli

72 88 13 5 178

Taşeron 7 6 2 15

Genel Toplam 350 277 56 38 721

Kadrolu 48% 33% 10% 10% 100%

Sözleşmeli 57% 38% 4% 1% 100%

Kadro karşılığı sözleş-
meli

40% 49% 7% 3% 100%

Taşeron 47% 40% 13% 0% 100%

Genel Toplam 49% 38% 8% 5% 100%

Bekar Evli Genel 

ToplamBarınma Durumu Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam

Kiracı 51 59 110 77 96 173 283

Ev Sahibi 13 20 33 125 116 241 274

Ev Kredisi Ödüyor 14 8 22 42 60 102 124

Aile Yanı/Evi 8 21 29 7 4 11 40
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Genel Toplam 86 108 194 251 276 527 721

Kiracı 46% 54% 100% 45% 55% 100% 39%

Ev Sahibi 39% 61% 100% 52% 48% 100% 38%

Ev Kredisi Ödüyor 64% 36% 100% 41% 59% 100% 17%

Aile Yanı/Evi 28% 72% 100% 64% 36% 100% 6%

Genel Toplam 44% 56% 100% 48% 52% 100% 100%

Medeni Duruma Göre Katılımcıların Barınma Durumu

Bekarların %56’sı kiracı iken bu oran evlilerde %33’tür, bekarların 

%11’i, evlilerin %19’u ev kredisi ödemekte olup, bekarların %17’sinin, 

evlilerin %46’sının kendi evi vardır. Ailesinin yanında yaşayan oranı 

ise bekarlarda %15, evlilerde %2’dir.

Geçim Durumu

Cinsiyete Göre Geçinme Durumu

Cinsiyet Yeterli İdare Eder Yetersiz Genel Toplam

Erkek 117 46 174 337

Kadın 45 35 304 384

Toplam 162 81 478 721

Erkek 35% 14% 52% 100%

Kadın 12% 9% 79% 100%

Toplam 22% 11% 66% 100%

Erkek 72% 57% 36% 47%

Kadın 28% 43% 64% 53%

Toplam 100% 100% 100% 100%

Geçim durumları sorulduğunda katılımcıların %66’sının geçim du-

rumunu yetersiz bulduğu anlaşılmaktadır. Geçim durumunu yeter-

siz bulanların %64’ü kadındır.
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Unvana Göre Geçim Durumu

Hekimlerin %37’si geçim durumu için yetersiz cevabını vermektey-

ken ebe, hemşire ve sağlık memurlarında bu oran %86 ila %90 ara-

sında değişmektedir.

Ankete verilen yanıtlar

“Aldığım eğitim ile 

yaptığım iş uyumlu” 

yanıtını veren oranı 

%48, bu yanıtı ve-

renlerden ebe oranı 

%53, hemşire oranı 

%65, sağlık memuru 

oranı ise %63 olup 

çalışılan birim an-

lamlı bir farka sebep 

olmamaktadır.

ASM’lerde çalışanların %30’u iş yerindeki çalışma koşullarından 

memnun olduğu fikrine katılmaktadır. ASM’de çalışmakta olan he-

kimlerin ve ebelerin %26’sı memnun iken, hemşirelerde ise bu oran 

%40’tır.

İlçe sağlık müdürlüğündeki çalışma koşullarından memnuniyet 

oranı %40, TSM’lerde ise %34 bulunmuştur.

İş güvencesi ile ilgili en çok şikayet hemşire ünvanına sahip gruptan 

gelmekle birlikte her meslek grubu için “iş güvencem yok fikrine 

katılıyorum” cevabını işaretleyenlerin oranı benzerdir. Hekimlerde 

bu oran %60 ile en yüksek bulunmuştur.

Unvan Yeterli

İdare 

Eder Yetersiz

Hekim/Doktor 44% 19% 37%

Ebe 8% 6% 86%

Hemşire 6% 6% 88%

Sağlık Memuru 5% 5% 90%

Diğer Unvanlar 4% 4% 92%



113

Sunumlar

Melek ile İş Alanıyla 
ilgili Görüş

Fikrim Yok Katılmıyorum Katılıyorum

Birinci basamak alanında şid-
deti önlemeye yönelik işleyen 
bir sistem bulunmamaktadır

6% 10% 84%

ASM’ler kamu ile özel arasına 
sıkışıp kalmış durumda

8% 8% 84%

Aşı reddi gibi durumlar halk 
sağlığını tehdit etmektedir

7% 10% 83%

ASM’lerde bina kiralama, sarf 
malzeme ve nüfus yoğunluğu/
sıfır nüfuslu birimler gibi konu-
larda sıkıntılar yaşanıyor

11% 8% 81%

Hizmet verilen binaların bir 
kısmı sağlık hizmeti sunmaya 
uygun değil

5% 14% 80%

Koruyucu hizmetlerin yürütül-
mesinde sorunlar mevcut

8% 13% 79%

Birinci basamak politikaları 
emekçileri değersizleştirmek-
tedir

11% 10% 79%

Çalıştığım alanla ilgili 
yönetmeliklerde sık sık 
değişikliğe gidiliyor

7% 14% 79%

Göçmen sağlığı konusunda 
sorunlar mevcut

13% 9% 78%

Temel sağlık hizmetleri sunu-
munda Sağlık Bakanlığı’nın 
yapılanması yetersizdir

11% 12% 77%

İş bölümü net değil 6% 19% 75%

Çalıştığım alanın kurumsal 
yapısında sık sık değişikliğe 
gidiliyor

8% 18% 74%

Çalıştığım alanda 
çalışma koşulları giderek 
kötüleşmektedir

6% 21% 73%

Birinci basamak hizmetleri 
tamamen kamu eliyle yürütül-
melidir

10% 17% 72%

Birinci basamak alanında mob-
bing yaygındır

12% 20% 69%
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Çalıştığım alanda iş yoğunluğu 
çok fazladır

4% 28% 68%

Birinci basamak alanında şiddet 
yaygındır

9% 23% 68%

Kendimi işime bağlı hissediyo-
rum

7% 27% 67%

Çalıştığım alanda personel 
yetersizliği mevcut

5% 32% 63%

Halk sağlığı birimlerinde sürekli 
taşınma yaşanıyor

16% 23% 60%

ASM- TSM gerilimi mevcuttur 14% 27% 60%

184 şikâyet hattı üzerimde baskı 
yaratıyor

12% 31% 58%

İş güvencem yok 8% 35% 57%

İş değiştirme imkânım olsa bu 
alanda çalışmaya devam etmem

6% 37% 57%

İşyerimde beni etkileyen 
sorunlar sık yaşanıyor

6% 38% 56%

Mobil sağlık araçları (smear, 
mamografi vs) işlevsiz

18% 28% 54%

Mesleki eğitimim ile yaptığım 
işler uyumlu

2% 44% 54%

Yıllık izin kullanmak konusunda 
güçlükler yaşıyorum

3% 46% 51%

Aşılama konusunda herhangi 
bir sorun/eksiklik yoktur

9% 44% 47%

İşyerimdeki çalışma 
koşullarından memnunum

4% 63% 33%

Aile planlama hizmetlerinde 
herhangi bir eksiklik yoktur

11% 57% 31%

Nüfusun tamamı birinci basa-
mak sağlık hizmetlerinden ek-
siksiz şekilde yararlanmaktadır

9% 62% 29%

Çalıştığım kurum kişisel 
bilgi, beceri ve yeteneklerimi 
geliştirici olanaklar sağlıyor

5% 72% 23%

Aile hekimliği sistemi ile birinci 
basamakta yaşanan sorunlar 
çözülmüştür

10% 77% 13%
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Sunumlar

Ek sorunlar

• Sözleşmeli çalışanların sözleşme süresi uzun (4+2), özlük hak-
larında farklılıklar var (eş durumu tayini yapılamıyor)

• Kamu dışı çalışanlar güvencesiz, tazminatsız işten çıkarılabili-
yor, doğumdan sonra ücretsiz izin kullanamıyorlar

• Performans baskısı, ceza puanları
• İzinlerin vekaletsiz kullanılamaması
• Esnek mesai
• İş yükü; eksik elemanla çalışma, temizlik gibi işlerin dahi yap-

tırılması
• Düşük maaş
• Mobing
• Görev tanımının belirsizliği
• Görevlendirmelerde yolluk ve ek ücret ödenmemesi
• Maaş farklılıkları; hekimlerle aralarındaki farkın yüksek olması
• 3600 ek gösterge verilmeli
• ASM’lerde güvenlik görevlisi bulunmalı
• Aile hekimini değiştirmek hastanın inisiyatifinde
• Tahlillerde kota mevcut
• Raporların getirdiği iş yükü
• Check-up uygulaması
• Hedef gösterilme
• Hekim merkezli sistem, hak kaybı, maaş farkı, ekip ruhu yok, 

mobing
• TSM’ler ASM üzerine baskı kuruyor
• Ek ödemeler emekliliğe yansımıyor
• Kreş
• Servis
• Eleman veya çalışan değil ünvanımız kullanılsın
• Eşit nüfus olmalı
• Aynı işi yapana eşit maaş verilmeli
• Hekimler sadece poliklinik hizmeti veriyor, geri kalan tüm işler 

bize kalıyor
• Halk sağlığı laboratuvarlarında biyolog ve kimyager dışındaki 

çalışana performans verilmiyor
• Görevde yükselmenin önü açılmalı
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• Lisans tamamlama sonucu kazanılan ünvanla ilgili kadro açılmalı
• Unvan değişikliği sınavında mülakat kaldırılmalı
• Meslek tanımı olmalı
• Döner sermaye eşitsizliği son bulsun
• İSG birimleri tamamen kamunun olmalı, OSGB’lere devredilmemeli
• Fiili hizmet hakkımı istiyorum
• Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme yapılmalı
• Hasta sevk zinciri uygulanmalı
• ASM’ler arasında yer değiştirme yapabilmeliyiz
• Yıpranma payı verilmiyor
• Engellilerle ilgili çalışma yapılmalı
• 4B’liler de unvan değişikliği sınavına girebilmeli

Hekimlerin ayrıca belirttiği ek sorunlar:

• Raporların ASM’de verilmesi iş yükünü arttırıyor
• İşveren gibi konumlandırılıyoruz
• Hekim de hastasını seçebilmeli
• Nüfus yoğunluğu çok fazla
• Ücretlerimiz düşük, enflasyon karşısında eriyor
• Yardımcı sağlık personelini sağlama görevi bakanlığın olmalı
• ASM’ler kamu malı olmalı, standardize edilmeli
• Bürokratik işlemler çok fazla
• Esnek mesai hastaların yararına değil
• Sarf malzeme temini gibi işler sağlık çalışanının ilgilendirmemeli
• Şiddet yasası çıkmalı
• İş yoğunluğundan kaynaklı koruyucu hekimlik yapamıyorum
• Emeklilik ücretleri düşük
• Sürekli bir değişkenlik, belirsizlik var
• Sanal ASM’lere bakanlık tarafından yer gösterilmeli
• İzin kullanmak için vekalet gerekmemeli
• Toplumun sağlığını ilgilendiren konular kişinin tercihine bırakıl-

mamalı
• Kamusal hizmet sunmak istiyorum
• Hizmet içi eğitim yetersiz



ATÖLYELER

• Sağlık Hizmetlerinin Durumu

• Halk Sağlığı Uygulamalarının Durumu

• Emekçilerin Durumu

• Mevzuat ve Alt Yapı Sorunları
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1.Atölye: 
Sağlık Hizmetlerinin Durumu

Atölye tartışmaları aşağıdaki soruları cevaplayarak yürütülmeye 

çalışılmıştır; tartışmalarda geçmiş ve bugün arasında neler değiş-

tiği konusunda pratik anlamda cevaplar aramakta zorluklar yaşan-

mıştı. Çünkü geçmiş sağlık ocağında çalışan hekim/ebe/hemşire 

vb. büyük çoğunluğu bu gün ASM’de çalışmamaktadır. Bugün 

çalışanlar ya geçmişte hastanelerde çalışanlar ya da yeni mezun 

çalışanlardan oluşması nedeniyle değerlendirmelerde eksikler ya-

şanmıştır.

1-Hizmete herkese ulaşabiliyor mu ?

• Bölge farklılığı, sosyo-ekonomik duruma bağlı olarak ulaşım 

sorunu yaşanıyor.

• Göçmenler, mevsimlik işçiler, tatil dönemlerindeki nüfus kayıtlı 

olmadığı için, tıbbi malzeme yetersizliği iş yükünden kaynaklı 

sağlık hizmeti alımında sorunlar yaşanmaktadır.

• Ulaşılabilirlik ASM vb. kuruma ulaşım ve tedavi merkezine 

ulaşımla sınırlı algılanmaktadır. Koruyucu sağlık hizmetlerine 

ulaşımda sorunlar yaşanmaktadır.

• Poliklinik yoğunluklu sağlık hizmeti koruyucu merkezli çalış-

mayı geriletmemiştir.

• Sağlık ocağında bölgelerin farklılığına (kır-kent) göre yapı-

lan planlamalar ASM ile standartlaştırılması hizmet niteliğini 

olumsuz etkilemiştir.
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• Mobil hizmetleri ile erişim artırılma çabası, göstermelik olmak-
tadır. Mekanların olmayışı sürekli olmaması sağlık hizmetinin 
ulaşımı aksatmaktadır.

• Sağlık ocağı sisteminde küçük yerlerde lojman olması, 24 saat 
ulaşılabilir olması beklentiyi yükseltti ve bu noktada vatandaş 
ASM’den de aynısını bekliyor. Aslında bu talep yüzünden hafta 
sonu nöbeti, yeşil alan nöbeti vs nöbetler gündeme getirildi. 
Bu sorunu çözmekten daha çok siyasal propaganda amaçlıdır.

• Aile hekimliği nöbeti acillerin yükünü almak için ortaya atıldı 
mı diye konuşurken aslında sağlık çalışanları için mevcut çalış-
ma rejimini esnekleştirmek için yapıldığını gördük. Aynı za-
manda emekçilerin çalışmama hakkını kullandığı günlük sevk 
kullanımının önüne geçmeyi hedeflemiştir.

• Aile hekimliğine geçişten önce sağlık ocaklarında psikolog, diş 
hekimi, diyetisyen varken 2018 yılına kadar bu hizmetler yü-
rütülmemiştir. Sağlıklı Yaşam - Hayat Merkezleri ile bu konuda 
bir çalışma var ancak sorun çözücü değil.

• Göçmenler sağlık sistemine entegre yerine Göçmen Sağlık 
Merkezlerinden yararlanmaktadır. Bu merkezlerde nüfus ta-
banlı yerine talep merkezli sağlık hizmeti sunulmaktadır. Bu 
yaklaşımın koruyucu sağlığa katkısı sınırlıdır.

• Sağlık hizmetlerinin ulaşacağı kesimlerin belirlenmesinde per-
formans belirleyici hale gelmiştir. (negatif/ pozitif performans) 
Performansın dışında kalan koruyucu hizmetlerden 15-49 yaş 
kadın izlemleri geri planda kalıyor- aksıyor.

2-Hizmetin bütünlüğü bozuldu mu ?

• Kısmen birinci basamakta var olan toplum ve birey merkezli 
sağlık hizmetlerindeki bütünlük bozulmuştur.

• Yatay ve entegre olması gereken sağlık hizmetleri dikey ve 
hastalık odaklı olmuştur.

3- Çalışanlar/hekimler/kurum hizmet verilen nüfusa hakim mi/
tanıyor mu?

• Sistem pazar ve talep yönelimli olduğu için toplumu tanımayı 
hedeflenmemiştir. Pratik çalışmalar da buna hizmet etmektedir. 
Bölge tabanlı olmaması da aynı şekilde buna hizmet etmektedir.
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• Nüfus merkezli yerine muayene merkezli, toplum merkezli 

yerine ASM merkezli bir yaklaşım toplumu tanımayı engelle-

mektedir.

• ASM’lere başvuranlar yoğunlukla aynı kesimlerden oluşmakta-

dır. Kayıtlı nüfusun önemli bir bölümü ile temas kurulmamak-

tadır.

• Kanser vb taramalarda nüfus odaklı olmak yerine , gelişi güzel 

talep üzerine yürütülmektedir.

• E-Nabız’dan aile hekimini değiştirme mümkün olduğu için 

sürekli yaşanacak değişikliklerle nüfusu tanımlamak/ kontrol 

etmek mümkün değildir.

• Yeni doğan bebeklerin kayıtları aile hekimi üzerinde olmadığı 

için kayıt dışı kalmaktadır.

4- Yönetim mekanizmasının sağlık hizmetlerine etkisi nedir?

• Hizmetlerden daha çok rutin ve prosedürün tamamlanması 

esastır.

• Laboratuvar hizmetlerindeki malzeme ve işlemlerin güvenirliği 

konusu sürekli bir sorun olarak var olmuştur.

• Koruyucu sağlık için gerekli olan malzemedeki sınırlılık hiz-

metleri daraltmıştır.

• ASM tanımlamaları( sanal ASM vb) ve altyapı konusunda ya-

şanan plansızlık , binaların/ mekanların kötü olması nedeniyle 

sağlıklı ortam sağlamamıştır. Bu durum toplum ve çalışan 

sağlığını tehdit etmektedir.

• Doğru bir planlama yapılmadığı için kalitesiz malzemeler kul-

lanması sağlık hizmetlerini olumsuz etkilemiştir.

• İl sağlık/ bakanlık/ TSM tarafından aile hekimliğinden dönem 

dönem farklılaşan işlerde ( check-up, 1.sınıflara görme tarama-

sı, otizm taraması , misafir anne vb.) süreklilik bulunmamakta-

dır. Günü birlik işler yorucu işlevsel olmamaktadır.

• Aile hekimleri farklı yazılımlar kullanıyor, AH’leri kendileri ya-

zılım satın alıyor. Ortaklaştırma konusunda bir çalışma bulun-

mamaktadır.
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Atölye yukardaki tartışma başlıklarını tartışırken eleştiri ile birlikte 

alternatifi üretmeyi de konuşmak gerektiğinin önemini belirlemiş-

tir. Bir taraftan alternatifi tartışmakla birlikte mevcut pazar ve talep 

merkezli yönelimi engellemek gerekir. Toplum ve koruyucu mer-

kezli yönelimi geliştirmek gerekir. Bu tartışmaları yürütürken siste-

min açıklarını kapatma biçiminde olmadan bakanlığın bize dayat-

tığı bu yönelimi nereden tıkayabiliriz? Sorunları nereden görünür 

kılabiliriz? Bu sistemde özne mi olacağız yoksa sistemin bir parçası 

mı olacağız? Sorularına da cevap olmak gerekir. Sağlık hizmetin 

üretiminde planlamasında toplum katılımı(meclisler) araçları ya-

ratılmalıdır. Sağlık çalışan sayısı artırılması ve sağlık emekçilerinin 

başına düşen nüfusun azaltılması sorunları azaltabilir ancak çözüm 

olamaz, politik yönelim önemlidir. Mevcut sağlıkta dönüşüm prog-

ramı koruyucu sağlık hizmetlerini aksatmıştır.

2. Atölye:  
Halk Sağlığı Uygulamalarında Yaşanan Sorunlar

Toplumun sağlığını korumak, önlenebilir hastalıklarla mücadele et-

mek, erken tanı ve tedavi ile mortalite ve morbiditeyi en aza indir-

mek bir sağlık sisteminin temel hedefi olmalıdır. Türkiye’de sağlıkta 

dönüşüm programı ile birlikte sendikamızın da çokça eleştirdiği 

gibi koruyucu sağlık anlayışı tedavi edici yaklaşımla yer değiştir-

miş, sağlık sistemi buna göre yapılandırılmış, toplumun sağlık al-

gısı ve talebi buna göre şekillendirilmiştir. Aslında toplumun ge-

neline sirayet etmesi istenen düşünme şeklinden sağlık da nasibini 
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almaktadır. Halk sağlığı uygulamaları konusunda yaşanan aksak-

lıklar yanında, toplum tarafından bu hizmetlere yönelik düşünce 

ve tutumlar da üzerinde tartışılmayı hak etmektedir. Aşağıda sıra-

layacağımız başlıkları çoğaltmak mümkün olduğu gibi fikri derin-

leşmeye ve çözüm önerileri geliştirmeye ihtiyaç vardır. Atölyemiz 

temel halk sağlığı uygulamalarını şu şekilde tespit etti;

Bağışıklama (aşı) Bulaşıcı hastalıkların kontrolü

Kadın sağlığı Yaşlı sağlığı ve kronik hastalıkların takibi

Aile planlaması Taramalar (kanser taramaları, neonatal taramalar vb.)

Check-up Göçmen Sağlığı Çevre Sağlığı

A- Bağışıklama

Bağışıklama ya da aşılama bireysel bir uygulama olmakla birlikte 

sonuçları itibarıyla halkın sağlığı üzerinde doğrudan etkileri olan 

bir uygulamadır. Bağışıklama ile ilgili olası sorulara yanıtlar üret-

meye çalıştık;

Aşı yapıl(a)mayan ve yapılmış gibi gösterilen aşı var mıdır? Bu 

durum neden kaynaklanmaktadır, nasıl önlenebilir?

Uygulanmamış olan aşıları uygulamış gibi göstermek mümkündür 

ama bugün için kullanılmakta olan aşı ve stok takip sistemi bu du-

rumu minimize etmektedir. Bu uygulama ile barkod girmeden aşı 

yapılamamaktadır. Miadı geçmiş aşılar barkod tarafından okunma-

makta, bu sayede miadı dolmuş aşı yapmak da mümkün olmamak-

tadır.

Aşı reddi ne düzeydedir? Sorunlara neden olmakta mıdır?

Eksik aşılamanın en önemli nedeni kişilere ulaşmada yaşanan so-

runlar ve ulaşılan kişiler arasında yaşanabilen ret durumlarıdır. 

Üstelik toplumdaki en dezavantajlı gruplar açısından sorun devam 
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etmektedir. Bu grupları daha çok sığınmacılar, göçmenler, mev-

simlik işçiler vb şekilde tanımlayabiliriz. Bu gruplar liste temelli sis-

tem nedeniyle tespit edilememekte, performans sitemi nedeniyle 

istenmeyen topluluk tipi olarak görülmektedir. Bu gruplar açısın-

dan temel sorun hizmete ulaşamamaktır. Aşı reddi ise bu gruplar 

açısından yaygın değildir. Ancak son yıllarda bilinçli bir tercih ola-

rak aşı reddi ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.

Red nedenleri nelerdir? Bu durum nasıl aşılabilir?

Aşı reddi gerekçelerini aşının etkilerine dair yanlış bilgiler (kısırlaş-

tırma) , din açışında günah olduğuna dair inanış, basında yer alan 

haberler, aşının yan etkilerinin abartılması, sağlık personeline yete-

rince güvenmeme, halk eğitiminin yetersizliği, bilginin değersizleş-

tirilmesi, sağlık emekçilerinin itibarsızlaştırılması, iktidarın tutumu 

şeklinde özetlenebilir. Bu nedenlerin altında ise sağlık emekçileri 

ile toplum arasındaki güven ilişkisinin bilinçli bir şekilde deforme 

edilmiş olması yer almaktadır.

Aşı reddi salgın hastalıklara neden olmakta mıdır? Eğer öyleyse 
bildirimler yapılmakta mıdır?

Aşılamanın yetersizliği bulaşıcı hastalıkların görülme sıklığını ar-

tırmaktadır. Yakın tarihli kızamık vakalarında kızamık görülme ne-

deninin kızamık aşılamasının yetersizliğinden kaynaklı olabileceği 

düşünülmektedir. Ancak bu konuda bakanlık düzeyinde çalışma 

yapılmamıştır.

Soğuk zincir konusunda sıkıntılar yaşanmakta mıdır?

Soğuk zincir kırılmaları bağışıklama çalışmalarında en sık yaşadı-

ğımız sorunlardandır. Bugün için Sağlık Bakanlığı tarafından uygu-

lanan ısı takip sistemi kırılmaları büyük oranda engellemiş durum-

dadır. Bu sistemle hem aşıları korunduğu dolaplar hem de ASM 

ortam ısıları 24 saat canlı olarak izlenmekte, oluşan sınır aşımı ısı 

değişiklikleri, elektrik kesintileri gibi durumlarda 7/24 anında aşı 

sorumluları uyarılmakta ve gerekli tedbirler alınmaktadır.
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B-Kadın Sağlığı

Halk sağlığı uygulamalarının önemli bir kısmı da kadın sağlığına 

yönelik uygulamalardır. Bu uygulamalar daha çok üreme sağlığı 

üzerinden tanımlanmakla birlikte; kadına yönelik şiddet, kadın kan-

serleri gibi konular ciddi halk sağlığı sorunu olarak karşımıza çık-

maktadır. Geniş kapsamlı bir cinsel sağlık yerine üreme sağlığı ile 

sınırlı bir yaklaşım başlı başına bir sorun olarak görülmelidir. Cinsel 

sağlıkla ilgili en önemli sorun eğitim eksikliğidir. Gerek kadınlara 

gerek erkeklere bu bağlamda doğru ve güvenilir kaynaklardan 

sağlanmayan bilgi ve davranış örüntüleri çoğu zaman karşımıza 

kadına yönelik fiziksel ve cinsel şiddet olarak çıkmaktadır. Bunun 

yanında toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin önemli bir sonucu olarak 

da kadına yönelik şiddeti görmekteyiz. Sağlık hizmetlerinde ka-

dına yönelik şiddeti önlemede en önemli ve de en etkin alan birinci 

basamak sağlık kuruluşlarıdır. Bu kurum ve kuruluşlar gerek ka-

dınların kolay ulaşımı gerek aynı sağlık emekçilerinden uzun süreli 

hizmet alması nedeniyle kendini en rahat ifade edebileceği yerler 

olmaktadır. Bu konuda sağlık personeli hem konu hakkında gerekli 

bilgi ile donatılmalı hem de kendi güvenlikleri sağlanmalıdır. Zira 

bu konuda ve elbette genel olarak sağlık çalışanlarına yönelik şid-

dette bu vakalara yaklaşımda yaşanan sorunların ortaya çıkmasına 

neden olmaktadır.

C-Aile Planlaması

Aşılar için sorduğumuz sorular aile planlaması hizmetleri için de 

geçerli durumda; vatandaşların aile planlaması hizmetlerine ulaş-

maları çok zorlaşmış durumdadır.

Toplumda sanıldığının aksine aile planlaması malzeme temininde 

sorun yaşanmamaktadır. Aile planlamasında ihtiyaç duyulan mal-

zemeler hala Sağlık Bakanlığı tarafında ücretsiz olarak temin edil-

mektedir ancak uygulamada sorunlar yaşanmaktadır.
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Bu alanda yaşanan sorunların sebepleri; iktidarın nüfus politika-

ları, dini söylemler, Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarının tutumları, 

hizmet sunulan ortamların mahremiyete ve hizmetin gereklerine 

uygun olmaması şeklinde sıralanabilir. Genellikle sağlık çalışanları 

bu konuda talep odaklı bir yaklaşımı benimsemektedir. ASM’lerde 

sadece vatandaşın talep etmesi halinda oral kontraseptif ve kon-

dom verilmektedir. RİA ise birinci basamak sağlık kurumlarında 

neredeyse hiç uygulanmamaktadır. Spesifik olarak aile planlaması 

hizmeti vermesi için kurulmuş olan AÇSAP merkezlerinin sağlıkta 

dönüşüm programı ile işlevsizleştirilmesi sonucu hastaların özel 

sağlık kurumlarına gitmekten ya da geleneksel yöntemleri kullan-

maktan başka bir seçeneği kalmamıştır.

Aile planlaması alanında yaşanan sorunların yanı sıra kadın sağlığı 

bütüncül bir yaklaşımla ele alınmamakta, cinsel sağlık hizmetleri 

sadece evli olan bireylere sunulmakta, kadınların sağlığının belir-

leyicilerini değerlendiren ve müdahale eden bir yaklaşım izlenme-

mektedir.

D-Yaşlı Sağlığı, Evde Bakım ve Kronik Hastalıkların Takibi

Dünya nüfusunun ve ülkemiz nüfusunun yaşlanmaya başlaması ile 

bir halk sağlığı sorunu olarak yaşlı sağlığı daha fazla gündemimize 

girmiş durumdadır. Özellikle engellilerin ve yaşlıların yaşam kalite-

sini yükseltmek ve sağlık hizmetlerinden etkin bir şeklide yararlan-

malarını sağlamak üzere evde sağlık bakım hizmetleri uygulaması 

yapılmakta ancak Evde Sağlık Hizmet Birimleri İlçe Sağlık Merkezi/

Toplum Sağlığı Merkezi ve Aile Sağlığı Merkezi birimleri ile entegre 

edilmiş bir sistem oluşmadığı için bu alanda sorunlar devam et-

mektedir. Sağlıkta dönüşüm programı tanıtılırken aile hekimleri-

nin kronik hastalıkların takiplerini etkin bir biçimde yapacağı ifade 

edilmesine rağmen maalesef bu hizmetler raporlu ilaçların reçete 

edilmesinin ötesine gidememiş durumdadır.
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E-Çevre Sağlığı

Çevre sağlığı konularında çok başlılık olması (Sağlık Bakanlığı, 

Tarım bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çevre Bakanlığı) bu 

alanda çok ciddi boşlukların yaşanmasına neden olmaktadır.

2005 yılında gıda alanının Tarım Bakanlığı’na devri ile çevre sağ-

lığı çalışmaları büyük oranda daraltılmış durumdadır. Çevre sağlığı 

birimlerinin şu anda su dışında bir çalışma alanı neredeyse kalma-

mıştır. Bunun nedeni salt yetki devri ya da bakanlığın daraltılması 

değil; koruyucu sağlık hizmetlerinin dağıtılmasıdır.

Tarım Bakanlığı’na devrinden sonra gıda sanitasyonu vakaları çok 

artmıştır. Bu sebeple Tarım Bakanlığı’nın konu hakkındaki yetersiz-

liğini vurgulamak gerekmektedir.

Su konusunda da çok ciddi politik bir yaklaşım söz konusudur. 20 

yıl önce hepimiz musluktan akan suyu içme suyu olarak kullana-

bilirken günümüzde hemen hepimiz kendimizi şişelenmiş su kul-

lanmak zorunda hissetmekteyiz. Bu durumu yaratan sebeplerden 

birisi de suyun tamamen ticarileştirilmesi amacıyla yürütülen algı 

çalışmasıdır.

Bu aşamada arıtma cihazlarına da bir parantez açmak gerekmek-

tedir. Arıtma cihazları yeterli mikrobiyolojik arıtma yapmadığı gibi 

sudaki mineralleri azaltmakta ayrıca 2 litre arıtılmış su elde etmek 

için 6 litre su kullanılmaktadır.

Pestisitler ve herbisitler de ciddi halk sağlığı sorunu oluşturmak-

tadır.

F- Göçmenler

Sağlık hizmetlerinden yararlanmada sorun yaşayan grupların ba-

şında göçmenler gelmektedir.

Göçmenler genellikle aile sağlığı merkezlerinden hizmet alama-

makta, toplum sağlığı merkezlerinin de yetersiz kalmasıyla bu grup 

ciddi sağlık riskleri ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu durumu aşmak 
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için göçmen sağlığı merkezleri kurulmuştur ancak bu merkezle-

rin sayıları yetersiz, ulaşımı güçtür. Bunun yanında kayıt dışılık da 

hizmetlerden yararlanmayı engelleyen bir durum olarak karşımıza 

çıkmaktadır.

G-Check-Up

Sağlık Bakanlığı birinci basamak sağlık kurumlarında her hangi bir 

alt yapı hazırlığı yapmadan check-up uygulamasına başladığını 

duyurmuş olmakla birlikte bu durum daha çok popülist gerekçe-

lerle bir çeşit propaganda amacıyla yapılmış izlenimi vermektedir. 

Uygulanması konusunda herhangi bir takip olmadığı gibi check-up 

uygulamalarının halk sağlığı açısından yararı kanıtlanmamış uygu-

lamalar olduğu da unutulmamalıdır.

H-Taramalar

Bir taraftan neonatal dönem, okul çağı dönemi taramaları ile ge-

lecek nesillerin sağlıklı olması hedefiyle fenilketonürü, biyotinidaz 

eksikliği, hipotroidi, kistik fibrozis, işitme, gelişimsel kalça displa-

zisi, görme vb. taramaları yapılmakta, diğer yandan kronik has-

talıklar ve kanser taramaları ile yetişkinlerin erken dönemde tanı 

alarak morbidite ve mortalitenin azaltılması mümkün kılınmaya 

çalışılmaktadır.

Kanser taramalarında HPV ve GGK testleri yapılmakta, ayrıca 

KETEM’ler kurulmakta, gezici tarama araçları ile mamografiler 

yapılmaktadır. Bu konuda görev tanımlarının net olmaması, tara-

maların hangi birim tarafından yapılacağı konusundaki muğlaklık 

sahada çalışanlar açısından kafa karışıklıklarına neden olmaktadır.

Ayrıca son zamanlarda basın önünde sağlık otoritelerinin(!) tara-

maların gerekliliği/gereksizliği üzerine yürüttüğü kimi tartışmalar 

da toplum nezdinde bu uygulamaları şüpheli hale getirmektedir.

I-Ağız ve Diş Sağlığı

Aşılar konusunda yaşanan bilgi kirliliği flor uygulaması açısından 

da geçerlidir. Flor uygulamasına başlamadan önce öğretmenler 
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ve veliler yeterince bilgilendirilmemekte, bu uygulama için yeterli 

personel desteği sağlanmamakta, kimi zaman uygulama uygun ol-

mayan ortam ve koşullarda gerçekleştirilmektedir. Flor uygulama-

ları ile beraber yürütülen taramalarda saptanan diş çürüklerinin te-

davi edilmelerini sağlayan bir sistem bulunmamaktadır. Bu yüzden 

de ağız diş sağlığı açısından gösterilen çabaya ve ayrılan zamana 

rağmen hedeflenen sonuçlara ulaşılamamaktadır.

Halk sağlığı uygulamaları alanında karşılaşılan sorunların çözümü 

bütüncül bir yaklaşım benimsemek, hizmetleri bölge tabanlı plan-

lamak, toplum katılımını sağlayacak mekanizmalar geliştirmektir.

3.Atölye:Sağlık Emekçilerin Durumu

Birinci basamakta hizmet üreten sağlık emekçileri açısından sağlık 

hizmetlerinin metalaşması ile birlikte emek sürecinde ciddi dönü-

şüm gerçekleşmiştir. Dönüşümün yönü emek sömürüsü ve yağması 

şeklinde karşımıza çıkmıştır. Daha önce tek bir hizmet biriminde 

çalışan sağlık emekçileri artık birden fazla birimde farklı koşullarda 

hizmet üretmeye başlamıştır. Göreli olarak farklar gösterse de za-

man içinde tüm birinci basamak sağlık emekçileri benzer emek 

süreçlerini yaşar hale gelmiştir.
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Atölyede dile gelen görüşler ‘Emek Gücünde Dönüşüm’ anahtar 

sunumunda önerilen emek süreci inceleme sistematiğinde bütün-

lüklü olarak toplanmaya çalışılmıştır.

1. Çalışma koşulları

• Güvencesiz istihdam: Kurumsal olarak parçalanan bi-
rinci basamakta Aile Sağlığı Birimleri ve Toplum Sağlığı 
Merkezleri’nde istihdam ile ilgili ciddi farkılaşmalar mevcuttur. 
Güvencesiz istihdam ASB’lerde en öne çıkan sorundur. Aile 
hekimleri ile tek tek sözleşme yapmaya devam ediyor. Aile he-
kimleri kendi yanında çalışacak aile sağlığı çalışanını seçmesi 
ciddi sorunlara yol açıyor. Sıfır nüfuslu ASB’ler, mobilin yoğun 
olduğu ASB’ler ve kendi binası olmayan ASM’ler tercih edil-
meyen pozisyonlar olarak varlığını sürdürüyor. Ceza puanla-
rına bağlı sözleşme feshi baskısı iş güvencesi için ciddi tehdit 
özelliği taşıyor. ASM’lerde kamu dışı sağlık emekçisi istihdam 
edilmesi ciddi sorundur. Gerektiği halde çalıştırmama, güven-
cesiz çalıştırma, kamu emekçilerine göre daha düşük ücret-
lerle istihdam etme, verilen ücretlerin bir kısmına el koyma 
vb. sorunları da beraberinde getiriyor. Kamu dışı aile sağlığı 
çalışanlarının ihtiyaç kalkması halinde sözleşmelerinin yenilen-
memesi riski, özellikle kriz ortamında kaygıları artırıyor. Kamu 
dışı çalışan emekçilerin tayin süreçlerinde işsiz kalma riski 
taşıyor. Aile hekimleri tarafından istihdam edilen çalışanların 
doğum-hastalık izinleri gibi durumlarda işten çıkarılmaları da 
söz konusu.

• İş yükü: İş yükü aile hekimliği sisteminin yapısal özelliklerin-
den kaynaklanmaktadır. Özellikle liste tabanlı nüfusa hizmet, 
çalışan sayısının azaltılması ve ekibin daraltılması (bir hekim, 
bir aile sağlığı çalışanı) ve her geçen gün eklenen yeni görev-
ler iş yükünün artmasına yol açmıştır. Türkiye istatistiklerine 
göre her bir aile sağlığı birimi başına 3200 kişi düşmektedir. 
Yönetmeliğe göre ödeme yapılan nüfus üst sınırı 4000’dir. 
Bununla birlikte özellikle bölge dışı hizmet verilen toplumsal 
kesimler (işçiler, mevsimlik tarım işçileri, turistler, mülteciler 
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vb.) iş yükünün daha da artmasına yol açmıştır. Hizmet verilen 
nüfusun değişmesine karşın, çalışan sayısında buna göre artış 
sağlanmaması, dahası ücretlendirme kapsamına alınmaması iş 
yükü artışından çok angarya çalıştırma pozisyonuna dönmüş-
tür.

• Görev tanımları belirsiz: Hem ASM’lerde hem de TSM’lerde 
görev tanımları belli değildir. Özellikle aile sağlığı çalışanları 
görev tanımında olmayan bütün işleri yapmaktadır. Ebenin, 
hemşirenin tıbbi sekreterin sağlık memurunun, ATT’nin labo-
rantın görev tanımına giren işler ile birlikte değişen yönetme-
liklerin yüklediği işleri de yapmaktadır. Çoklu görevler diye 
tanımlayacağımız bu durum sağlık emekçilerinin meslekleri 
dışında çalıştırılmasına yol açıyor. Sağlık meslekleri değersiz-
leştiriliyor. Aynı zamanda daha az sağlık emekçisi çalışmasına 
ve sağlık ekibinin daralmasına yol açıyor. Az sayıda sağlık 
emekçisi ile tüm görevlerin üstesinden gelinmesi hedefleniyor. 
Dolayısıyla iş yükü ve iş yoğunluğu artırıyor.

• Rapor düzenlemelerindeki yetki karmaşası, sağlık raporu ile 
ilgili artan talepler, her türlü rapor düzenleme işlemlerinin aile 
hekimlerine verilmesi, rapor düzenleme ile ilgili belirsizlikler, 
uzmanlık bilgisi gerektiren raporlar, mevcut görevlerin artma-
sı nedeniyle raporların iş yükü haline gelmesi vb. en çok dile 
getirilen sorunlar arasında yer alıyor.

• İzin kullanımı ile ilgili sorunlar: Yıllık izin, süt izni, hastalık izni, 
dinlenme araları vb. ile ilgili ciddi sorunlar yaşanıyor. İzin kul-
lanımındaki maddi kesintilerin yanında izinli personelin görev-
lerinin kimler tarafından karşılanacağı belirsiz olup, aile sağlığı 
çalışanlarına ve TSM çalışanlarına yük olarak kalıyor. Yine izin 
kullanımında keyfi tutumlar da sıklıkla yaşanıyor.

• TSM’de görevlendirmeler: Geçici görevlendirmeler önem-
li bir sorun. Süresiz geçici görevlendirmeler yaşanıyor. 
Sürekli farklı işlerde görevlendirmeler, açık kapayan personel 
olma, sürekli farklı mekanlarda çalışma sorunlara yol açıyor. 
Görevlendirmelerde keyfiyet öne çıkıyor.
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2. Emeğin ücretlendirilmesi:

• Nüfusa ve negatif performansa göre ücretlendirme ASB’ler 
için en önemli sorun olarak varlığını sürdürmektedir. Nüfusun 
içeriği, cezaevi, ASM’nin tip, sosyo-ekonomik bölge vb. ücret 
farklılaşmaları, ücretlerdeki esnekleşme öne çıkan sorunlar 
arasında. Yıpranma payının olmaması yetersizliği, emekliliğe 
yansıyan temel ücretin düşüklüğü, sosyal ücret bileşeninin ol-
maması, izin kullanımında-hastalık raporlarında yaşanan kesin-
tiler, keyfi cezalandırmalara bağlı ücret kesintileri dile getirilen 
sıkıntılar arasında yer alıyor.

• ASM giderlerinin enflasyon oranında artmasına karşın, 
ASM cari gider ödemeleri maaş zammı oranında arttırılma-
sı, her geçen gün daha az ödeme yapılmasına yol açıyor. 
Azalan ödeme, masrafların karşılanmamasına neden oluyor. 
Dolayısıyla kısıntılar ve daha düşük standartta tercihler yapıl-
mak zorunda kalınıyor

• ASM giderlerinin sağlık emekçilerine yansıtılması, kamu ta-
rafından karşılanmaması hem gerekli standartlarda hizmet 
verilmesini sekteye uğratmakta, hekimin ekonomik tercihleri 
ve vicdanına bırakmakta, hem de işletme vb. işlerle uğraşma 
ciddi zaman kaybı ve hekimlerin sağlık hizmeti üretimi önceli-
ğinin önüne geçen baskılara yol açıyor.

3. Çalışma ortamı

• En önemli sorun kamu binası olmayan pozisyonlarda yaşa-
nıyor. Sağlık kurumu açısından gerekli nitelikleri taşımayan, 
bunun için yapılmayan binalarda hizmet üretmek zorunda 
kalınması, özellikle büyük şehirlerde bu binalar için çok yük-
sek kiralar ödenmek zorunda kalınması, binanın donanımı için 
harcamaların aile hekimlerine bırakılması vb. ciddi sorunlar 
yaşanıyor.

• ASM sınıflandırmasının hekimlerin tercihine bırakılması, belirli 
bir standartın tüm vatandaşlara eşit şekilde sunulamaması 
önemli sorunlar arasında yer alıyor.

• Mobil hizmetlerde mahremiyet sorunları yaşanıyor. Camilerde 
ve kahvehanelerde muayeneler yapılıyor.
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• Sağlık evi olanakları oldukça yetersiz. Sağlık evlerinde yalnız 
çalışmaya bağlı taciz riski ve güvenlik kaygısı mevcut.

• Saha çalışmalarında köpek ısırması, trafik kazası vb. riskler 
bulunuyor.

• Birinci basamakta şiddete zemin hazırlayan politikalar, kışkır-
tılmış talep vb. nedeniyle sağlık emekçilerine yönelik şiddet 
yaşanıyor.

4. Çalışma ilişkileri

• Birinci basamak sağlık hizmetlerinde çatışmalar ve gerilimler 
çok yaygın

 » TSM-ASM arasındaki çatışmalar

 » Aile hekimi aile sağlığı çalışanları arasındaki çatışmalar

 » Aile hekimleri arasındaki çatışmalar

 » TSM-İlçe sağlık müdürlükleri arasında iletişimin olmaması

 » Belirsizliklerin yarattığı çatışmalar ve gerilim

• İş yükünün fazlalığı çalışma barışını bozuyor, çatışma ve geri-
limleri artırıyor

• Denetim, izleme vb. yönetsel işlevlerin cezalandırma amaçlı 
yapılması

• Nitelikli hizmet üretiminden çok yönetsel baskıların ve işletme 
baskılarının ön plana çıkması

• Gelir hedefli artan rekabet (nüfus kaydırma vb.) ve çatışma

• Sağlık evi çalışanları hizmet açısından aile hekimlerine, idari 
açıdan sağlık müdürlüklerine bağlı olmasının getirdiği gerilim-
ler, muhattap bulma konusunda sorunlar.

• Aile hekimin, aile sağlığı çalışanını seçmesinin getirdiği geri-
lim. Tercih koşullarının tamamen keyfi olması.

• TSM çalışanlarının, aile sağlığı birimi ile ilgili görevlendirmele-
rinde yaşanan sorunlar

• Vatandaşın rapor, ilaç vb. sınırsız talepleri. Gereksiz tıbbi 
istemlere karşı daha savunmasız olma (liste tabanlı modelin 
getirdiği ekonomik baskılar)
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5. İşin niteliği

• İşletme mantığı ile sağlık hizmet üretimi egemen hale gelmiş 
durumda.

• Toplumun sağlık hizmetlerine göre önceliklerin saptanması, 
sağlık çalışanı istihdamının yapılması söz konusu değil. Tek tip 
bir hizmet üretimi modeli dayatılıyor.

• Aile hekimleri poliklinik yoğunluğundan asli görevi olan koru-
yucu sağlık hizmeti görevlerini yapamıyor, tüm bu hizmetler 
aile sağlığı çalışanı tarafından yürütülmek zorunda kalıyor.

• Yetersiz sayıda sağlık emekçisi ve daralmış bir ekiple hizmet 
üretiliyor. Mesleğin gerektirdikleri değil de dayatılan işler (per-
formans) yapılıyor.

• Mobil hizmetlerde hizmetin gerektirdiği olanakların sağlanma-
sında sorunlar yaşanıyor. Özellikle gebe tespiti ve muayene-
sinde sorunlar yaşanıyor.

• Basamaklar arası eş güdüm sağlanamıyor.

6. Çalışmaya yönelik denetim mekanizmaları

• Ceza ve performansa dayalı çalışmalar ile despotik denetim 
öne çıkıyor

• Teknolojik denetim, verilerin kaydedilmesi ve performansa 
dayalı işlerin yerine getirilmesinde kullanılıyor

• Sendika üyeliği, görevlendirmeler, izin kullanımı, hakkını ara-
ma, vb. koşullarda despotik denetim söz konusu. Kamu dışı 
aile sağlığı çalışanlarında bu durum çok daha güçlü.

• Rıza sağlama amaçlı erken dönem verilen göreli yüksek üc-
retlerin her geçen gün erimesi ile hegemonik denetim yerini 
despotik denetime bırakmış durumda.

• Denetimler eğitim amaçlı yapılmıyor, daha çok cezalandırma-
lar şeklinde yaşama geçiriliyor.

• Performans kritelerri tamamen bir baskı aracına dönüyor (geç tespit vb).

• Mobbing yaygın olarak hissediliyor.

• Aynı zamanda birinci basamak sağlık hizmetlerinin hekim mer-
kezli olması, cinsiyete dayalı bir tahakküme de dönebiliyor.
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7. Emek sürecine katılım

• Birinci basamak sağlık hizmetlerinde sağlık emekçileri tama-
men Sağlık Bakanlığı tarafından tek taraflı belirlenmiş işleri 
yerine getirmektedir. Hizmet üretimin hemen hemen hiçbir 
aşamasında karar sürecine katılımları söz konusu değildir.

• Keza vatandaş açısından da sağlık hizmetlerine toplum katılı-
mı söz konusu değildir. Hekim tercihine sınırlanmış bir katılım 
söz konusudur. Sağlık hizmetlerinin planlaması, uygulaması, 
değerlendirmesi, izlenmesi ve denetlenmesi ile ilgili hiç bir 
aşamaya vatandaş katılımı yoktur.

8. Emeğin örgütlenmesi

• Sendika üyeliklerine göre görevlendirme, denetim, ceza vb. 
farklı davranmalar

• Sendika izninin kullanımında sorunlar

• ASM’leri öne çıkartan bir mücadele perspektifi hakim. TSM’ler 
ikincilleştiriliyor. Yine tüm sağlık alanı için değil aile hekimleri 
için talepler tartışma gündemini işgal ediyor. SDP diğer bile-
şenlerinden bağımsız konu ele alınıyor.

Öneriler

• Birinci basamak hizmetlerin kamusal (toplumsal) temelli olması
• Toplum yönelimli ve bölge tabanlı hizmet sunumu
• Birinci basamak sağlık hizmetleri ile ilgili niteliğin gündeme 

alınması
• Tüm emek süreci tek taraflı değil, emekçilerinin de taraf oldu-

ğu şekilde belirlenmesi. Bu amaçla emek sürecine ve güncel 
taleplere yönelik toplu sözleşme hazırlanması. TİS sadece 
birinci basamak için hazırlanmaması, genel TİS içinde birinci 
basamağın yer alması.

• Esnek ücretlendirmeye (nüfus ve performansa dayalı) son 
verilmesi, emekliliğe yansıyacak temel ücret talebinin öne 
çıkartılması

• Tüm birinci basamak çalışanlarının kamu çalışanı olması, mev-
cut kamu dışı personelin kadroya alınması
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• ASM giderlerinin kamudan karşılanması, kamu dışı çalışanların 
kadroya alınması

• Raporlar konusunda ölçütlerin belirlenmesi, bu sürece meslek 
örgütlerinin dahil edilmesi

• Mobil hizmetler için kamu tarafından mekanın temin edilme-
si-belirlenmesi, araç tahsis edilmesi

• Denetim ve izlemelerin eğitim amacı ile yapılması
• Mevzuatların tartışmaya açılması, birbiriyle çelişen mevzuatla-

rın netleştirilmesi
• Sağlık emekçilerinin sağlık hizmet üretiminin tüm aşamaların-

da karar sürecine katılması. Vatandaşlar için toplum katılımı 
mekanizmalarının oluşturulması.

4.Atölye: Mevzuat ve Alt Yapı Sorunları

Atölyede konu başlıkları olarak aşağıdaki başlıklar belirlendi.

1. Mevzuat

1.1. Aile hekimliği yönetmeliğinde yapılan değişiklikler ne tür sorun-

lara yol açmaktadır?

1.2. ASM’ler yapılanma biçimi, verdikleri hizmetler ve ASM perso-

nelinin özlük hakları açısından bakıldığında kamusal mı yoksa özel 

mi değerlendirilmelidir? Sizce nasıl olmalıdır?

1.3. Birinci basamakta en son örneği ‘’Sağlıklı Hayat Merkezleri’’nde 

görüldüğü üzere sık değişikliğe gidiliyor olması sorun yaratmakta 

mıdır? Eğer öyleyse bunlar nelerdir?
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2. Alt Yapı

2.1. ASM binalarından sağlık hizmeti sunmaya elverişsiz olanlar var 

mıdır?

2.2. ASM kiralamada ne tür sıkıntılar yaşanmaktadır?

2.3. Mobil hizmet alımının çok uzak olması gibi durumlar mevcut 

mudur? Ne tür sıkıntılara neden olmaktadır?

2.4. Halk sağlığında kurum birleştirmelerinden kaynaklı sık sık ta-

şınma yaşanması ne tür sorunlara neden olmaktadır?

3. Malzeme

3.1. Sarf malzeme (ASM’lerde malzeme) sorunu yaşanmakta mıdır? 

Yaşanmaktaysa sıklıkla hangi malzemeler için bu durum vardır?

3.2. Nüfusun belli aylarda arttığı yerlerde (özellikle turistik alan-

larda) sarf malzemenin kayıtlı nüfusa göre planlanması sorun ya-

ratmakta mıdır? Bu durumla karşılaşıldığında ne yapılmaktadır?

3.3. TSM’lerde kiralık araçlarla çalışılıyor olması ne tür sorunlara yol 

açmaktadır?

3.4. Mobil sağlık araçları (smear, mamografi vs) işlevli midir? 

Toplum bu hizmetten ne ölçüde yararlanmaktadır?

4. Personel İstihdamı

4.1. Sağlık evi bulunan köylerde istihdam ne düzeydedir? Boş sağ-

lık evleri mevcut mudur?

Giriş:

2018 yılında getirilen cumhurbaşkanlık sistemi ile tek adamlık re-

jimine geçilmiş ve yeni bir anayasal düzen kurulmuştur. 663 sayılı 

KHK ile belirlenen sağlık kurumlarının yapısı çıkarılan KHK’lar so-

nucunda bir günde hiç kimsenin görüşü alınmadan atılan tek bir 

imza ile değiştirilmiştir. Bu bağlamda toplumun ve sağlık emekçi-

lerinin sağlık hizmeti üretim ve hizmetlerin verilmesi konusundaki 

karar verme süreçlerine katılımı dışlanmıştır. Günümüzde sağlık 
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emekçilerinin en çok yüz yüze kaldığı problem, mevcut çalışma 

koşullarının tek kişinin imzası ile çıkacak bir yasa ile değiştirilebilir 

olması ve bu durumun iş güvencesizliğini arttırıyor olmasıdır. Artık 

önceden yetersiz olduğu düşünülen bazı anayasal güvenceler söz 

konusu bile değildir.

Anayasa Mahkeme’si tarafından alınan kararlar sonucunda kamu 

ve özel ortaklığı ile sağlık hizmetinin sunulabileceği yasal zemine 

kavuşturulmaya çalışılmıştır. Tamamıyla iktidarın talep ve ihtiyaç-

ları doğrultusunda kararlar alan mercilerin katkısı ile yeni anayasal 

düzen, neoliberal politikaların uygulanması önündeki bütün en-

gelleri kaldırmıştır. Gelinen aşamada hizmetlerin sunulma anlayışı 

kamu tarafından değil, hizmet alımı ile sunulma durumudur.

Yeni anaysal düzen sonucunda hizmetlerin bu şekilde ticaretleşti-

rilmesi ve serbestleştirilmesi ile sağlık emekçilerinin ekonomik ve 

sosyal haklarının gaspının yolunu açmakta ve bu anlamda iktidara 

alan açmaktadır. Yapılan değişiklikler ile ilgili birçok dava açılmış 

ama maalesef birçok konuda hukuk yolu kapatılmıştır. Bu durum 

ancak tabandan yükselecek bir mücadele, etkinlik ve eylemsellik 

değişebilecektir. Kısacası ‘hak ve hukuk arama artık sokakta’...

1. Mevzuat

1.1. Her türlü mevzuat değişikliği yeni problemler getirmektedir. 

Personellerin çalışma statüsünün sözleşmeli hale getirilmiş olması ve 

mülki amirin muhatap olması emekçileri yaptırımlara karşı savunma-

sız hale getirmiştir. Bu durumdan kaynaklı iş güvencesizliği emekçile-

rin geleceklerinin belirsiz olmasına neden olmaktadır. Son dönemde 

yapılan mevzuat değişiklikleri ile aile hekimliği sisteminde çalışanların 

angarya olarak tanımlanan iş yükleri ve yapmaları gereken evrak işleri 

fazlalaşmaktadır. Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nde belirtilen 

‘Kurumca ve ilgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak’ mad-

desi ile çalışanların görev tanımında belirsizlik bırakılmış ve verilen her 

angarya görev için yasal zemin oluşturulmuştur. Çoğu sağlık emekçisi 



Birinci Basamak Çalıştayı  2019

138

ilgili evrakları düzenlemekten birincil görevi olan birinci basamak sağ-

lık hizmetlerini sunmaya yeterli vakit bulamamaktadır. Gezici ve/veya 

yerinde sağlık hizmetinin ne kadar sunulması gerektiği konusunda 

esaslar belirlenmemiş, tek AHB’li ASM’lerden bir yandan bu hizme-

tin sunulması şart konulmuşken bir yandan da ASM’nin açık kalması 

istenmektedir. Birden fazla AHB bulunan ASM’lerde çalışanlar yerine 

bakan personel bulup ücret kaybı yaşamamasına rağmen, tek AHB’li 

ASM’de çalışan personeller izin alma aşamasında yerine bakacak 

personel bulamaması nedeniyle ücret kesintisine tabi tutulmaktadır. 

Özellikle son dönemde Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nde 

her aile hekimliği birimi için 2000 nüfus belirlenmesine rağmen Aile 

Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’nde ödemenin 4000 nü-

fus üzerinden yapılması, sağlık emekçileri arasında rekabet ortamının 

artmasına ve iş barışının bozulmasına neden olmuştur.

Sendikamız tarafından sağlık emekçileri arasında eşitsizliğe neden 

olan ve iş huzurunu bozan mevzuat çelişkilerine karşı mücadele 

geliştirilmesi, emekçilerin eşit ve huzur içinde sağlık üretimine ka-

tılımlarının sağlanacağı, angarya işin olmadığı çalışma koşullarının 

sağlanması gerekmektedir.

1.2. Aile hekimliği sistemi, çalışan personeller içinde hem 657 sa-

yılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi çalışanların hem de 4857 sa-

yılı İş Kanunu’na tabi çalışanların aynı anda istihdam edildiği; aile 

hekimlerinin aynı anda hem çalışan hem de işveren konumunda 

bulunduğu, aldıkları belli ücretler karşılığında belli sağlık hizmet-

lerini sunmak ve giderleri karşılamakla mükellef olduğu, belirli ko-

nularda kamuya karşı sorumlu olduğu ve belli konularda da aldığı 

kararlarda bağımsız olduğu yarı kamu, yarı özel ve yarı özerk bir 

sistemdir. Nitekim Aile Hekimliği Kanunu’nda yapılan son değişik-

lik ile aile hekiminin işveren olabileceği hatta işveren olduğu yasal 

zemine oturtulmuştur.

Sendikamızın hem çalışan hem de işveren rolü verilen, sağlık hiz-

metlerini sunmakla beraber küçük bir işyerini çalıştırma sorum-

luluğu altında ezilen ASM personellerinin bu baskılar ve şartlar-
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dan kurtulması yönünde mücadele etmesi önem arz etmektedir. 

Mevcut haliyle sunulmayan sağlık hizmetleri için sadece puan ya da 

ücret bazında cezai işlemler uygulanmakta, halkın alamadığı sağ-

lık hizmeti göz önünde bulundurulmamaktadır. Mobil hizmetlerin 

kaynaklı giderlerin ve cari giderlerin kamu tarafından karşılanma-

sını, bu ücretlerin kesilmesine karşılık çalışanlara insanlık onuruna 

yakışır sabit bir maaşın verilmesini ve halkın sağlığının performans 

sistemi ile çalışanların insiyatifine bırakılmamasını benimseyen bir 

sistemin yürürlüğe girmesi anlamında mücadele alanı oluşturul-

ması gerekmektedir.

1.3. Sağlıklı Hayat Merkezleri gibi sağlık hizmetinin tek bir yerde 

toplanmaya çalışıldığı uygulamalar, halkın sağlık hizmetine erişi-

mini kısıtlamaktadır. Sağlık hizmetlerinin merkezileşmesi, herkese 

eşit sağlık hizmeti sunulmasının önünde engellere neden olmakta-

dır. Özellikle bu tarz merkezlerin genellikle büyük nüfuslu yerlerde 

açılmasında görülen eğilim, zaten dezavantajlı konumda olan kır-

sal ve sosyogelişmişlik düzeyi düşük olan yerlerdeki halkın erişi-

mini ulaşım nedeniyle azaltmakta ve bu merkezlere yönlendirilme 

girişimleri sahip oldukları imkânsızlıklar nedeniyle başarısızlıkla 

sonuçlanmaktadır. Ayrıca, halkın hizmet almaya alıştığı mevcut ku-

rumların sürekli tabela ve yer değiştirmesi geliştirilen sağlık bilinci-

nin ve alışkanlıkların yok olmasına neden olmaktadır.

2. Alt Yapı

2.1. Yönetmelik ile uygun standartlar belirlenmiş olmasına rağ-

men sağlık hizmeti sunmaya elverişsiz bir çok ASM bulunmaktadır. 

Bakanlığın popülist sağlık politikası ve sadece istatistikleri güzel-

leştirmek amacıyla il sağlık müdürlüklerine yeni ASM açılması bas-

kısı, fiziksel olarak yönetmeliğe ve sağlık hizmeti sunmaya uygun 

olmayan yerlerin onay almasına neden olmaktadır. Bir çok ASM, 

özellikle engelli kişilerin ulaşamayacağı bina/cami altında veya üst 

katlarda açılmış durumdadır.

Sendikamız tarafından ASM’lere yönelik yapılacak bir araştırma ile 

sahadaki uygun olmayan binaların oranı bulunabilir ve bununla ilgili 
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yayınlacak sonuç raporu ile ASM’lerdeki koşulların sağlık hizmeti 

sunmaya uygun hale getirilmesi şiarıyla baskı yapılabilir. Özellikle 

TMMOB gibi örgütler ile ortaklaşarak her yönüyle sağlık hizmeti 

sunmaya uygun ASM standartlarının belirlenmesi çalışmaları yü-

rütülebilir.

2.2. Özellikle özel mülkler için gereğinden fazla kira ücretleri talep 

edilebilmekte ve bu anlamda tasarrufa gitmek için fiziksel olarak 

kötü yerlerin ya da dinlenme gibi ihtiyaçlara yönelik yerlere yetme-

yecek kadar küçük yerlerin kiralanmasına neden olmaktadır. Ayrıca 

gelişen anlaşmazlıklar sonucu ASM yerlerinin değişitirilmesi zorun-

luluğu ya da riski çalışanlar üzerinde strese neden olmaktadır.

Sağlık Bakanlığı tarafından kiralama usulü tedarik edilen ASM’lerin 

kapatılması, tek bir standartta ASM’lerin yapılarak hizmete açıl-

ması gerekmektedir.

2.3. Ülkenin coğrafik koşulları ve ASM dağılımlarının planlanma-

sında yöneticilerin sahayı tanımadan yaptığı planlamalar sonu-

cunda yeterli mobil sağlık hizmeti verilemeyen ya da bu hizmet-

ten yeterince faydalanamayan kırsal kesim bulunmaktadır. ASM’ler 

çoğunlukla merkezi yerleşim yerlerinde yoğunlaşmış, kırsal kesim-

lerde sağlık hizmetlerine erişimde gereken asgari düzeyde süre ya 

da mesafe göz ardı edilmiştir. Özellikle sağlık emekçilerinin öde-

nen mobil ücretinden tasarruf etmeye yönelmesi uzak mesafede 

bulunan lokalizasyonlara daha az hizmet vermesine neden olmak-

tadır. Bu tarz yerlerde önem arz eden gebe, bebek, aşılama ile ilgili 

hizmetler ya ertelenip geciktirilmekte ya da yeterli seviyede sunu-

lamamaktadır. Ayrıca bu lokalizasyonlarda kötü koşullar nedeniyle 

muayene, izlem gibi hizmetlerin nerede sunulacağı (cami?, okul?, 

çamurda?) belirsizdir. Kötü çalışma koşulları sağlık emekçilerinin 

hizmet sunma isteğinde azalmaya yol açmaktadır.

Dezavantajlı, uzak ve yaşam koşullarının kötü olduğu lokalizasyon-

larda sağlık hizmetlerinin sunulması için asgari düzeyde olanakla-

rın sağlandığı ‘sağlık odaları’ ya da bu hizmetlere uygun donanımlı, 

şoförlü mobil sağlık hizmet araçlarının tahsis edilmesi gerekmek-
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tedir ya da sağlık emekçilerinin ücretlerinin iyileştirilip bu bağlam-

daki tasarruf girişimlerinin azaltılması gerekmektedir.

2.4. Halk sağlığındaki kurum birleştirmesi ve kurum isimlerinin sü-

rekli değişmesi sağlık okuryazarlığı anlamında yeterli bilgiye sahip 

olmayan halkın ihtiyacı olan hizmeti nerden alacağı ya da muhatap 

kurumun hangisi olduğu konusunda kafa karışıklığına neden ol-

maktadır. Emekçilerinin çalışma yerlerinin sürekli değişmesi özel-

likle yeni işyerine ulaşımda veya kreş ve okul dönemindeki çocu-

ğun bakımında zorluklara neden olmaktadır.

Halkın ve emekçilerin zorluk yaşamasına neden olmayacak bürok-

ratik bir sürekliliğin sağlanması gerekmektedir.

3. Malzeme

3.1. ASM’lerde özellikle Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nde 

belirtilen teknik donanımları ve ihtiyaç olan malzemeleri sağla-

makta sıkıntılar yaşanmaktadır. Özellikle jeneratör, defibrilatör gibi 

maliyeti yüksek malzemelerin temeninde eksiklikler görülmektedir. 

Yönetmelik gereği bulundurulması gereken ama reçetesiz temin 

edilemeyen ilaçların temin edilmesinde eksiklikler bulunmaktadır. 

Günlük tüketimi olan sarf malzemelerinin (spanç, serum fizyolojik), 

temizlik malzemelerinin bulundurulmasında tasarruf etme anlayı-

şından dolayı aksilikler vardır. Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanan 

yerlerde uygun güç kaynağının ya da jeneratör yakıtının sürekliliği 

mümkün olmamaktadır.

Bir ASM’de bulunması gereken teknik donanımların ve malzemele-

rin hepsi kurum tarafından karşılanmalıdır. Maddi kaygılardan ek-

sik bulundurulan malzemelerden kaynaklı gelişen mağduriyetlerin 

önüne geçilmelidir.

3.2. Sarf malzemeleri aile hekiminin kendisinin alması, AHB’de ka-

yıtlı olmayan turist, mevsimlik geçici işçiler ya da göçmenler gibi 

nüfus artışının yaşandığı yerlerde ASM’ler sarf malzeme temeninde 

ve hizmet sunan personel konusunda yetersiz kalmaktadır.

Bu tür durumlarda üst kurumlardan lojistik destek sağlanmalı ve 

üst kurumların nasıl ve ne şekilde destek vermesi gerektiği konu-
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sunda belirsizliğe mahal vermeyecek şekilde yönetmelik değişikle-

rinin yapılması gerekmektedir.

3.3. Kiralık araçlar yandaşları zengin etme aracı olarak görülmekte 

ve genelde uygun olmayan, güvensiz araçlar kullanılmaktadır. 

Şoförlü alınan araçlarda genelde yeterli eğitim ve tecrübeye sa-

hip olmayan kişiler şoför olarak çalıştırılmaktadır. Bu kişilerin trafik 

kazası geçirme ihtimali yüksektir ve bu durum sağlık personelinin 

güvenliğini tehlikeye atmaktadır.

Sağlık hizmetlerinin kiralık araçlarla sunulması politikasından vaz 

geçilmesi, gerekli araçların kamu imkânları dâhilinde temin edil-

mesi ve sürücülerin yeterli eğitim ve tecrübeye sahip kişilerden 

seçilmesi hem kamu kaynaklarının sömürülmesinin hem de sağlık 

emekçilerinin hayatlarının tehlikeye atılmasının önüne geçilecektir.

3.4. Mobil sağlık araçlar ya konforsuz ve güvensiz eski araçlardan dön-

dürülmekte ya da hizmet alımı şeklinde olmaktadır. Genellikle halkın 

mahremiyetinin sağlanmadığı koşullarda, mahalle ya da köy ortasında 

hizmet sunulmaya çalışılmaktadır. İl Sağlık Müdürlüğü, TSM/İSM ve ASM 

arasındaki koordinasyon arasında, tarama ya da işlem yapılacak belli 

bir kişi sayısına ulaşıldıktan sonra mobil araç sahaya gönderilmektedir. 

Genellikle istenen sayıya erişilemediğinden planlama yapılamamakta ve 

bu durum halkın bu hizmetleri almamasına neden olmaktadır.

Sağlık hizmetlerinin merkezleştirilmesi ve hizmetlerin taşıma yön-

temlerle halka ulaştırılmasına yönelik politikaların terk edilmesi, ih-

tiyaç duyulan sağlık birimlerinin (KETEM, Verem Savaş Dispanseri 

vs.) ihtiyaçlar doğrultusunda bölgesel tabanlı planlanması gerek-

mektedir.

4. Personel İstihdamı

4.1. Sağlık evlerinin çoğu personel bulunmaması nedeniyle hizmet 

vermemektedir. Atanan personeller de vekil bile olsa ya TSM ya da 

İSM’lerde yeterli personel olmaması ya da sağlık evinin koşullarının 

uygun olmaması nedeniyle yolluksuz ve yevmiyesiz bir şekilde ge-

çici görevle başka yerlerde istihdam edilmektedirler. Birçok sağlık 

evi bakım ve onarım yetersizliğinden atıl hale gelmiş durumdadır.
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Sonuç Bildirgesi:

Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Kötüye Gitmekte, 
Sağlık Emekçileri Daha Fazla Sömürülmektedir

Siyasi iktidarın hayata geçirmeye çalıştığı Sağlıkta Dönüşüm 

Programıyla birlikte toplum yönelimli sağlık hizmetleri artık tama-

men yerini sermaye yönelimine terk etmiştir.

Sağlık hizmetlerinin temeli olan birinci basamak sağlık hizmetleri 

de bu dönüşümden nasibini alarak, koruyucu sağlık hizmeti su-

numundan uzaklaştırılarak, sermayenin ihtiyaçlarına göre tedavi 

merkezli sağlık hizmeti sunumuna yönlendirilmiştir.

SES olarak dünden bugüne sağlık alanında uygulanan neoliberal 

programlara karşı itirazlarımızı ve çözüm önerilerimizi ifade ediyo-

ruz. Sağlıkta Dönüşüm Programının birinci basamak sağlık hizmet-

lerine 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.
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Çalıştay hazırlık sürecinde hazırlanan anketler ve işyerlerinde yapı-

lan toplantılarla, birinci basamak alanının sorunlarını sağlık emek-

çileriyle birlikte tespit etmeye çalıştık. Çalıştayda «birinci basamak 

sağlık hizmetlerin sağlık sistemindeki yeri», «dünden bugüne bi-

rinci basamak sağlık hizmetlerinin durumu», «sağlıkta dönüşüm 

programı ile birinci basamakta yaşanan dönüşümün sonuçları» ve 

«sağlık emekçilerine yansıması» ile ilgili anahtar sunumlar, atölye 

çalışmaları, tartışmalar yürütüldü. İki günlük çalışmanın sonunda 

da birinci basamak sağlık hizmetine ilişkin aşağıdaki sonuçlar or-

taya çıkmıştır;

• Toplumun sağlığını korumak ve geliştirmek, önlenebilir has-
talıklarla mücadele etmek, erken tanı ve tedavi ile mortalite 
ve morbiditeyi en aza indirmek, toplumun sağlık düzeyini 
yükseltmek bir sağlık sisteminin temel hedefidir. Tüm bu 
özellikleri bünyesinde barındıran yegane kurum olarak Birinci 
Basamak Sağlık Hizmetleri sağlık hizmetlerinin temelini teşkil 
eder.

• Toplumun sağlığını korumak ve geliştirmek ancak toplumsal 
yaşamı demokratikleştirerek, birey ve toplumu özgürleştire-
rek ve eşitsizliklerle mücadele ederek; her bir bireyin yeterli 
beslenebildiği, uygun koşullarda barınabildiği, temiz suya 
ulaşımının mümkün olduğu, havanın kirletilmediği koşulları 
sağlayarak, yani en temel insani ihtiyaçların karşılanması ile 
mümkündür. Sağlık hizmetleri, ancak tüm bu sıralananlarla 
birlikte toplum sağlığının geliştirilmesine katkı sağlayabilir. 
Türkiye gibi toplumsal eşitsizliklerin derin olduğu ülkelerde, 
sağlık hizmetleri eşitsizlikleri en aza indirgenmesi hedefiyle de 
yapılandırılmak zorundadır. Bunun yaşama geçmesinin yolu 
da toplum yönelimli birinci basamak hizmetlerinden geçmek-
tedir.

İnsan sağlığı kar mantığından ve piyasa dinamiklerinden arındırıl-

mış bir alan olmak zorundadır. Ancak;
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• Bilinen gerçeklere rağmen neoliberal sağlık reformları ile 
sağlık hizmetleri, birinci basamak dahil bu işlevinden uzaklaş-
tırılmıştır. Ülkemizde de sağlıkta dönüşüm programıyla dile 
getirilen “reformlar” ile koruyucu sağlık anlayışı yerine tedavi 
edici yaklaşım yerleştirilmiş, birinci basamak sağlık sistemi 
buna göre yeniden yapılandırılmıştır. Toplumun algısı da teda-
vi edici hizmete yönelik yeniden şekillendirilmiştir.

• Bölgesel temelli verilmesi gereken koruyucu sağlık hizmetle-
ri birey ve tedavi merkezli verilmesi toplum sağlığı açısında 
sorunları büyütmektedir.

• Kamusal kaynaklardan karşılanması gereken sağlık harcamala-
rı bireysel emeklilik sigortası aracılığı ile özelleştirilmektedir.

• Birinci basamak kurumlarının altyapısına yönelik yatırımlar 
yapılmamakta bu durum sağlık hizmetlerin sürekliliğini ve hiz-
met koşullarını olumsuz etkilemektedir.

• Birinci basamak hizmetlerindeki dönüşümle birlikte halk 
sağlığına yönelik uygulamalarında da büyük sorunlar yaşa-
maktadır. Başta Aşı reddinin yaygınlaşması ile bu durum halk 
sağlığını tehdit eder boyutlara ulaşmış durumdadır ve kızamık 
salgınları ülkemiz için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır.

• Aşı reddi ile birlikte liste temelli sistem nedeniyle sığınmacılar 
ve mevsimlik işçilerin tespiti zorlaşmıştır, üstelik negatif per-
formansa ve cezaya dayalı sistem nedeniyle bu kişilerin siste-
me kaydı da istenilmeyen bir durumdur.

• Son dönemlerde sağlıkta artan şiddetin önemli nedenlerinde 
biri iktidar sahiplerinin sağlık emekçilerine yönelik söylemleri 
ile itibarsızlaştırma ve güven ilişkinin zedelenmesi olduğu aşi-
kardır. Aşı reddinin temelinde de sağlık emekçileri ile toplum 
arasındaki güven ilişkisinin bilinçli olarak deforme edilmesi de 
yer almaktadır.

• Kadın sağlığı üreme sağlığından ibaret görülmekte, kadına 
şiddet gibi konular göz ardı edilmektedir. Oysa ki birinci ba-
samak sağlık hizmetleri niteliği gereği şiddet gören kadınların 
en rahat ulaşabileceği kurumlardır. Ancak, biz sağlık emekçile-
rinin yeterli bilgi donanımına sahip olmamız ve güvenliğimizin 
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sağlanmaması nedenleriyle maalesef kadına yönelik şiddet 
gündemimizde yeterince yer tutmamaktadır.

• Çocuğa yönelik şiddet ve istismarın önlenmesi, bütünlüklü bir 
çocuk koruma sistemi gerekmektedir. Böyle bir koruma sis-
temi 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, istismarın 
erken tespit edilebilmesi gibi koruyucu faaliyetler birinci basa-
mağın kritik görevlerindendir. Ancak birinci basamak bugünkü 
koşullarda bu işlevini yerine getirememektedir.

• Aile planlaması hizmetleri talep odaklı yürütülmekte, 
AÇSAP’ların işlevsizleştirilmesi bu konuda yetersizliklere ne-
den olmaktadır.

• Evde Sağlık Hizmet Birimleri ilaç yazmaktan ibaret halde yü-
rümeye devam etmekte, TSM ile ASM arasında entegrasyonun 
olmaması sorun oluşturmaktadır.

• 20 yıl öncesine kadar musluktan akan suyu hepimiz kullan-
maktayken bugün su tamamen ticarileşmiş, toplum şişelenmiş 
suya mahkum edilmiş durumdadır. Sağlık ocağı sisteminin 
ortadan kaldırılmış olması nedeniyle çevre sağlığıyla ilgili ko-
nularda yaşanan çok başlılık, gıda ve su temizliğinde sorunlara 
sebep olmaktadır. Su ve gıda güvenliği aşısında riskler artmış-
tır.

• Her gün yeni düzenlemelerle yaz-boz tahtasına dönmüş 
birinci basamak hizmetleri hükümet temsilcileri ve Sağlık 
Bakanlığınca giderek artan sıklıkta basında yürüttüğü tartış-
malar kamuoyunda aşı, kanser taramaları gibi konular başta 
olmak üzere hekimlik uygulamaları ile ilgili kafa karışıklıkları 
her geçen gün artmaktadır. Diğer taraftansa son örneğini che-
ck-up meselesinde yaşadığımız gibi popülist politikalar birinci 
basamak sağlık hizmetlerindeki uygulamaları da şekillendir-
mektedir.

• Yine flor uygulaması da bu kafa karışıklıklarına kurban edil-
mektedir. Flor uygulaması zaman zaman çürük diş bulunan 
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ağızlara da uygulanabilmekte, flor uygulaması ile beraber 
yürütülen taramalarda saptanan diş çürüklerinin tedavisini 
sağlayacak bir sistem bulunmamaktadır.

• Performansa dayalı ücretlendirme sistemi temel politika ha-
line getirildiği için performans değerlendirmesi dışında kalan 
hizmetlerde aksaklıklar yaşanmaktadır.

• Liste temelli hizmet sunumu göçmenler ve mevsimlik işçiler 
başta olmak üzere pek çok kişinin kayıt dışı kalmasına yol 
açmaktadır. Nüfus hareketliliğin (tatil, mevsimlik çalışma vb.) 
yoğun olduğu bölgelerde liste dışı başvurular iş yükünde 
artışa sebep olmakta, tıbbi malzeme yetersizliği sorununa yol 
açmaktadır. Sadece ASM’lere başvuranlar birinci basamak 
sağlık hizmetlerden yararlanmakta, kayıtlı nüfusun büyük bir 
kısmı ile temas kurul(a)mamakta ve liste tabanlı nüfus dahi 
tanınmamaktadır. E-nabız sisteminden aile hekimini değiştir-
mek de mümkün olduğundan nüfusu tanımak imkansız hale 
gelecektir.

• Kırsalda sağlık hizmetlerinin sunumunun sağlanması için 
bulunması gereken sağlık evleri çoğu yerde bulunmamakta, 
cami/okul gibi uygun olmayan yerlerde sağlık hizmeti su-
nulmaya çalışılmaktadır. Bulunan yerlerdeki sağlık evleri ise 
çoğunlukla metruk, sağlık emekçisi ataması yapılmamış veya 
atama yapıldıysa da emekçinin güvenliği sağlanmadığı için 
boş kalmış durumdadır.

• Gezici (mobil) sağlık hizmetlerinin kiralık ve uygunsuz do-
nanımlı araçlarla göstermelik sunumu sorunları çözmekten 
uzaktır.

• ASM sınıflandırmasının hekimlerin tercihine bırakılması, belirli 
bir standartın tüm vatandaşlara eşit şekilde sunulamaması 
önemli sorunlar arasında yer alıyor.

• Birinci basamak alanında yumak haline gelmiş sorunları yapı-
lan her mevzuat değişikliği çözmek bir yana daha da içinden 
çıkılmaz hale getirmektedir.
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Birinci basamak sağlık hizmetleri kötüye gitmekte, sağlık emekçi-

leri daha fazla sömürülmektedir;

• Sağlık emekçilerin çalışma koşulları kötüleşmiş, iş güvence-
sinin ortadan kalkmış, iş yükü artmış, şiddet tehdidi artmış, 
kendini değersiz hissetme duygusu artmıştır.

• Çalışanlar izin kullanımı konusunda sorun yaşamakta, ücretler 
giderek erimekte çok parçalılığın getirdiği gerilimler artmak-
tadır

• Birinci basamak hizmetleri ekip anlayışı ile yürütülmesi gere-
kir bunun yerine rekabet anlayışı öne çıkarılmış, bu durum iş 
barışını olumsuz etkilemektedir.

• İş yükünün büyük bir kısmını prosedürlerin tamamlanması 
oluşturmaktadır. Her türlü rapor düzenleme işinin ASM’lere 
verilmesi iş yükü artışının yanında görev-yetki karmaşasına 
neden olmaktadır.

• 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 ücretlendi-
rilmemektedir.

• İş yükü yoğunluğu nedeniyle koruyucu sağlık hizmetleriyle 
ilgili görevlerin tümü aile sağlığı çalışanı tarafından yürütül-
mektedir. Görev tanımlarının net olmaması sağlık emekçileri-
nin meslekleri dışında çalıştırılmasına yol açmakta, 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 sağlığı çalışanı arasında gerilimlere sebep 
olmaktadır.

• Denetim gibi yönetsel işlemlerin eğitim değil cezalandırma te-
melli olması, cezaların iş güvencesini belirlemesi bu gerilimleri 
beslemektedir. Mobbing birinci basamak alanında bu gerilim-
lerin sonucu olarak yaygın yaşanan bir durum haline gelmiştir.

• Bireysel ve tek taraflı sözleşmelerle ücretlerin ve çalışma sü-
resinin belirlenmesi ücret ve iş güvencesizliği yaratmaktadır. 
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Bu durum aynı zamanda bir anlamda gelecek güvencesizliği 
anlamına gelmektedir.

• Tüm kamu alanında yaygınlaştırılan yeni personel rejimi gü-
vencesiz ve esnek çalışmayı dayatmaktadır. Birinci basamak 
alanı güvencesizliğin en somut yaşandığı yerdir. Ceza puanı-
na bağlı sözleşme feshi ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Yine 
kamu dışı sağlık emekçisi istihdamı bu kişilerin hemen her 
durumda işinden olma kaygısı yaşamasına sebep olmaktadır. 
Öyle ki hastalık ve doğum izni kullanmaktan bile imtina edilir 
hale gelinmiştir.

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

• Sağlık evi çalışanları hizmet açısından aile hekimlerine, idari 
açıdan sağlık müdürlüklerine bağlı olmasının getirdiği gerilim-
ler, muhattap bulma konusunda sorunlar yaşanmaktadır.

• Aile hekimin, aile sağlığı çalışanını seçmesinin getirdiği gerilim 
vetercih koşullarının tamamen keyfi olması da önemli sorun-
lardan biridir.

• Ekonomik krizin kendini iyiden iyiye hissettirdiği günümüzde 
kamuya ait olmayan ASM’lerin kiralarında dudak uçuklatan 
yükselmeler olmasının yanında sarf malzemelerde de yine 
enflasyon oranında artış söz konusuyken cari ödemelerde-
ki artış memur maaş zammıyla aynı oranda kalmakta, göreli 
olarak gelirlerde azalmaya yol açmaktadır. Dahası cari ödeme-
lerin sık sık geç ödenmesi/ödenmemesi sorunu da yaşanmaya 
başlanmıştır. Özel mülkler için talep edilen yüksek kira ücret-
leri sağlık hizmeti sunumuna elverişsiz, personel dinlenme ala-
nına sahip olmayan yerlerin kiralanmasına neden olmaktadır.

• Sıfır nüfuslu, mobil hizmetin yoğun olduğu ve kamu bina-
sı olmayan ASM’ler tercih edilmemekte, boş kalmaktadır. 
Buralarda sağlık hizmeti sunumunun sağlanabilmesi için mec-
buri hizmet kurasına dahil edilmeleri soruna çözüm getirme-
mektedir.

• Sağlık emekçileri karar mekanizmalarına katılımı söz konusu 
değildir. Dayatılan, tek tipleştirilen bir hizmet üretilmek zo-
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runda bırakılmaktadır. Bu durum mesleğe, işe yabancılaşmayı 
getirmektedir.

• TSM’lerde çalışan emekçilerin sürekli farklı işlerde görevlendi-
rilmesi, “açık kapayan personel” olma hali de mesleğini seve-
rek yapmaya engel olmaktadır.

• Aile hekimliği sistemi sözleşme hukuku açısında yarı özel, 
aile sağlığı çalışanın ücretinin bütçeden karşılanması ile yarı 
kamu ve bireysel sözleşme ile yarı özerk oluşuyla karmaşık bir 
yapıdır. Aile hekimlerine hem çalışan, hem işveren ve hem de 
işletmeci rolü biçilmektedir. Bu sistem emekçi için de hizmet-
lerden faydalanan yurttaşlar için de halk sağlığı için de uygun-
suzdur.

Yanlıştan dönülmeli, birinci basamak alanı aşağıdaki önerilerimiz 

doğrultusunda yeniden düzenleyen adımlar atılmalıdır:

1. Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerin toplum yönelimli ve bölge 
tabanlı sunulmalıdır.

2. Koruyucu sağlık hizmetlerin tüm giderleri kamudan karşı-
lanmalıdır. ASM giderlerinin cari hesaplar kaleminden değil 
bütçeden karşılanmalıdır. ASM’lerin tümü uygun standartlarda 
ve donanımda kamu binası olarak yapılmalıdır.

3. Mobil hizmetler için kamu tarafından mekanın temin edilmeli, 
kamu tarafından araç tahsisi yapılmalıdır.

4. Yaz-boz tahtasına dönüşmüş olan mevzuatlar tartışmaya açıl-
malı ve toplumun ve sağlık emekçilerin örgütlerinin görüşleri 
bu tartışmalarda önemsenmelidir. Mevzuat yeniden düzenlen-
melidir.

5. Emekçilerin kadrolu, iş güvenceli istihdamı sağlanmlaı, kamu 
dışı emekçiler kadroya alınmalıdır.

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

7. Nüfus ve performansa dayalı ücretlendirme yerine emekliliğe 
yansıyacak temel ücret uygulaması hayata geçirilmelidir.
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8. Birinci basamak sağlık emekçilerin taleplerine yönelik toplu 
sözleşme hazırlanmalı, tüm sağlık ve sosyal hizmet alanı için 
yapılan toplu iş sözleşmesinde birinci basamağa özgün yer 
verilmelidir.

9. Denetim ve izlemelerin birincil amacı hizmet içi eğitim hedefi 
olmalıdır.

10. Sağlık emekçilerinin karar mekanizmalarına katılımı sağlanma-
lıdır.

11. Toplumun sağlık hizmetlerinde söz ve karar sahibi olmasına 
yönelik toplum katılımını sağlayacak mekanizmalar oluşturul-
malıdır.

12. Birinci basamak gerektirdiği tüm hizmetleri sunabilecek 
genişlikte bir ekipten oluşmalı; tüm sağlık emekçileri kadrolu 
(4a) istihdam edilmeli ve ücretlendirmesi de emekliliğe yansı-
yacak temel ücretle olmalıdır ve çalışma koşulları ve ücretler 
toplu sözleşme ile belirlenmelidir.

Sonuç olarak; Aile hekimliği uygulaması, SDP diye bilinen neoli-

beral sağlık reformlarının bir parçasıdır. Sağlıktan para kazanmayı 

önceleyen bu sistemin içinde sadece Aile Hekimliği’nde dönüşüm 

mümkün değildir. Dişlinin tüm çarklarında toplum yönelimli bir 

sağlık hizmetini ön plana alan adımlar kaçınılmazdır.

Genel olarak Sağlıkta Dönüşüm Programı özel olarak da Aile 

Hekimliği uygulaması AKP iktidarında son yıllarda retorikle ifade 

ettiği üzere ne “millidir” ne de “yerlidir”.

Emperyalistlerin önerdiği kapitalist sağlık sisteminin gereği 

olarak kar amaçlı bir sitemdir. Toplum yararına olmayan ve 

emek sömürüsünü derinleştiren bu sistemden vazgeçilmelidir. 
EKLER
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10. Adana Yaşar Ulutaş

11. Adana Nedim Sedefoğlu

12. Adana A. Erhan Özeren

13. Ağrı Rojda Gültekin

14. Ankara Hüsnü Yıldırım

15. Ankara Öztürk Türkdoğan

16. Ankara Gülgün Kıran

17. Ankara Neslihan Sevim

18. Ankara Selma Güngör

19. Ankara Filiz Ünal

20. Ankara Zafer Çelik

21. Ankara Tamire Tekgöz

22. Ankara Nadir Sevinç

23. Antalya İbrahim Çelik
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24. Antalya Soner Albayrak

25. Antalya Zehra Ayata

26. Antalya Kaan Taşer

27. Aydın Öznur Özağaç

28. Batman Cihan Tüzün

29. Batman Nihat Burak Çetin

30. Batman Deniz Topkan

31. Batman Nihat Durak

32. Bursa Ersan Taşı

33. Çanakkale Ayşe Akay

34. Denizli Mehmet Zencir

35. Diyarbakır Seher Balsak

36. Diyarbakır Kasım Kenan

37. Düzce Cemal Yılmaz

38. Hatay Servet Alkan

39. İstanbul Recep Koç

40. İstanbul Fethi Bozali

41. İstanbul Özgür Akbaba

42. İstanbul Hakan Hekimoğlu

43. İstanbul Emrah Kırımlı

44. İstanbul İlknur Kaya Bahadır

45. İstanbul Onur Çeçen

46. İstanbul Mürsel Fırat

47. İstanbul Ahmet Özdemir

48. İzmir Zafer Becerik

49. Malatya Sakine Doğan

50. Mardin Özgür Bilek

51. Mersin Mahir Baloğlu

52. Muğla Hüseyin Sarıefe

53. Muğla Çağlayan Üçpınar

54. Niğde Cuma Çelik

55. Samsun Canan Çakır

56. Sivas Serkan Çelikgün

57. Sivas Ali Çakırlı

58. Şırnak Yekbun Batur

59. Şırnak Murat Özbey

60. Van Deniz Mercan

61. Van Ruken Ormancı
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