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5 yýla yaklaþan AKP Hükümeti dönemi birçok alanda yapýsal deðiþimlerin
gerçekleþtirildiði bir dönem olarak yaþandý. Bu deðiþimlerin ortak özelliði ise
Türkiyenin kendine özgü toplumsal ihtiyaçlarý yerine, kapitalist küreselleþmeye
eklemlenme amacýyla, küresel sermayenin ihtiyaçlarýnýn/ dayatmalarýnýn üzerinden
þekillenmesidir.
Ýktidara gelmeden IMF, DB programlarýný harfiyen uygulayacaðýný taahhüt eden
AKP, en acýmasýz hamlelerini genelde kamusal alan, özelde ise saðlýk alanýnda
gerçekleþtirdi. Ardý ardýna çýkarýlan yasalar ve yasalarýn engellendiði durumlarda
atýlan fiili adýmlarla saðlýk hak olmaktan çýkarýlmaya ve saðlýk hizmetleri hýzla
piyasalaþtýrýlmaya çalýþýldý. Temel amaçlarýnýn saðlýk hizmetlerini özelleþtirmek
olduðu ise artýk saklanamaz bir gerçek. Kamusal saðlýk yatýrýmýnýn yapýlmadýðý
bu dönemde; özele sevk, hizmet alýmý gibi yöntemlerle saðlýk harcamalarý hýzla
artarken (yýllýk yaklaþýk 20 milyar $), saðlýk göstergelerinin iyileþmemesi yanlýþ
bir yolda yüründüðünün kanýtýdýr. Harcamalardaki artýþ ve hizmete ulaþmadaki
kýsmi kolaylýklarýn arka planýnda; kamudan (özellikle sosyal güvenlik kurumlarýndan)
özele kaynak aktarýmý, böylece kamunun çökertilmesi, yerine ise özel sektörün
palazlandýrýlmasý yatmaktadýr.
Saðlýkta Dönüþüm Programý adý altýnda yürütülen bu süreç henüz
tamamlanmamýþ olmasýna raðmen toplumu ve saðlýk emekçilerini derinden
etkilemiþtir. Salgýn hastalýklardaki artýþ, hizmetin her aþamasýnýn paralý hale
getirilmesi, ilaç sýnýrlandýrmalarý, paket fiyat uygulamasý, kamu saðlýk kurumlarýnýn
mali krizi toplumu etkilerken; ücretlerin düþüklüðüne çözüm olarak getirilen
performansa dayalý döner sermaye uygulamasý ücret adaletsizliðini derinleþtirmiþ
( çalýþanlar arasýnda 25 kata varan ücret uçurumu oluþmuþ), siyasi kadrolaþma
yaþanmýþ, iþ barýþý, ekip anlayýþý zedelenmiþ, kadrolu istihdam yerine iþ güvencesiz
farklý statülerde istihdam dayatýlmýþ, böylece çalýþma ortamý parçalý hale getirilmiþtir.
Gerek toplumu, gerekse çalýþanlarý derinden etkileyen saðlýkta dönüþüm
programýnýn gerçekte saðlýkta yýkým programý olduðu, saðlýk hizmetlerini
özelleþtirerek paran kadar saðlýk hizmeti anlayýþýný egemen kýlmayý amaçladýðý
açýktýr. Bundan dolayý sendikamýz Her þeyin baþý saðlýk; saðlýkta yýkýmý
durduralým! þiarýyla bu programa karþý mücadele yürütmektedir. Bu mücadelenin
saðlýkta yýkým programýný kýsmen durdurduðunu, en azýndan hýzýný yavaþlatarak
toplumda ve saðlýk emekçilerinde bilinç yarattýðýný yaþayarak gördük. Mutlak
baþarý için toplumun tüm kesimlerinin saðlýk hakkýna sahip çýktýðý, saðlýk
politikalarýný temel alarak doðru siyasi tercihte bulunduðu bir düzeyin yakalanmasý
zorunludur.
Mücadelenin önemli bir ayaðý siyasi mücadeledir. Elinizdeki broþür, yaklaþan
genel seçimlerde saðlýk alanýnýn içinden geçtiði tehlikeli dönemi sizlerle paylaþmak,
bu programlarý topluma dayatanlarý tanýmak ve seçimlerde bu politikalar yerine,
herkese eþit, ücretsiz, nitelikli ve ulaþýlabilir kamusal saðlýk politikalarýný savunmak
amacýyla hazýrlanmýþtýr
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I) AKP HÜKÜMETÝ ÖNCESÝ DÖNEMDE ANA HATLARIYLA
SAÐLIKTA DÖNÜÞÜM
Cumhuriyet hükümetlerinin çeþitli dönemlerinde sosyal devlet
olmanýn gereði olarak saðlýk hizmetlerinin toplanan vergilerle
finansmaný ve herkese eþit, ücretsiz sunumu yerine, saðlýk
hizmetlerinin ayrýca ücretlendirilmesine çalýþýlmýþtýr.
Bir yýkým programý olan Saðlýkta Dönüþüm Programýnýn temel
ayaklarýndan biri olan Genel Saðlýk Sigortasý (GSS), prim
sistemine dayanmaktadýr ve hizmet maliyetini yurttaþýn sýrtýna
yükleyen bir modelin ürünüdür. Kamusal, nitelikli saðlýk hizmetleri
yýllar içinde çeþitli hükümetler eliyle uygulanan politikalarla
piyasalaþtýrýlmaya çalýþýlmýþ, ancak hiçbir hükümet AKP kadar
pervasýz davranamamýþtýr. Daha önceki dönemlerde atýlan
adýmlar hazýrlýk adýmlarý olarak kalmýþ, asýl yýkýcý uygulamalar
AKP Hükümeti döneminde baþlatýlmýþtýr.
Ülkemizde de uygulanmaya baþlayan Yapýsal Uyum
Programlarý IMF ve Dünya Bankasý aracýlýðýyla aðýr borçlu
ülkelerin çoðunda yürütülmektedir. Programlar temel olarak
küresel finans piyasasýnýn neoliberal ideoloji doðrultusunda
kusursuz biçimde iþlemesi için sorunlu alanlarýn yeniden
yapýlandýrýlmasýna dayanmaktadýr. Bu baðlamda Dünya
Bankasýnýn 1987 yýlýnda hazýrladýðý Geliþmekte Olan Ülkelerde
Saðlýðýn Finansmaný: Bir Reform Ajandasý baþlýklý rapor
Türkiyede saðlýkta neoliberal reform uygulamalarýna temel
teþkil etmiþ ve katký payýný da ilk kez gündeme getirmiþtir. 1990
yýlýnda hazýrlanan Türkiye Cumhuriyeti Saðlýk Projesi ile
saðlýk hizmetlerinin özelleþtirilmesi ve piyasalaþtýrýlmasý için
gerekli kredi desteði verilmiþtir. Daha sonra 1993 yýlýndaki
Dünya Geliþme Raporu: Saðlýkta Yatýrýmlar baþlýklý raporda
temel hizmet paketi uygulamasý gündeme getirilmiþ ve bu
uygulama yoksul kesimin saðlýk hizmetlerinin devlet tarafýndan
finansmanýna dayandýrýlarak meþrulaþtýrýlmaya çalýþýlmýþtýr.
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-Genel Saðlýk Sigortasý, ilk kez 1969 yýlýnda Ýkinci Beþ
Yýllýk Kalkýnma Planýnda yer almýþtýr.
-1971 yýlýnda TBMMne sunulan GSS tasarýsýnýn
reddedilmesinin ardýndan, 1974 yýlýnda tasarý bir kez
daha TBMMnin gündemine gelmiþtir.
-GSS, 12 Eylül Anayasasýna da girmiþtir.
Türkiyede saðlýkta dönüþümün ilk adýmý 1986 yýlýnda
Dünya Bankasý tarafýndan yaptýrýlan Türkiye Saðlýk Sektörü
Araþtýrmasý ile atýlmýþtýr. Bu araþtýrmanýn hemen ardýndan,
1987de ANAP hükümeti tarafýndan 3359 sayýlý Saðlýk
Hizmetleri Temel Kanununu çýkarýlmýþtýr.
1990 DPT Saðlýk Sektörü Master Planý,
1990 1. Saðlýk Projesi (Dünya Bankasý),
1991 Saðlýk Bakanlýðý Saðlýk Projesi Genel
Koordinatörlüðünün kurulmasý,
1992 I. Ulusal Saðlýk Kongresi,
1992 Yeþil Kart uygulamasýna geçiþ ve
1993 II. Ulusal Saðlýk Kongresi ile
saðlýkta dönüþümün uygulanma zemini
hazýrlanmaya çalýþýlmýþtýr.
ANAP hükümeti ile baþlatýlan saðlýkta dönüþüm süreci,
Mart 1993de DYP-SHP koalisyon hükümeti tarafýndan;
Saðlýk Kanunu Tasarý Taslaðý, Saðlýk Bakanlýðýnýn
Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda Kanun Tasarý Taslaðý,
Bölge Saðlýk Ýdareleri Kanun Tasarý Taslaðý ve Genel
Saðlýk Sigortasý Kanun Tasarý Taslaðý ile devam ettirilmiþtir.
1994 yýlýnda hazýrlanan 2. Saðlýk Projesi ile Dünya Bankasý
aracýlýðýyla saðlýk sektörünün kapasite artýþýný hedefleyen
çalýþmalar yapýlmýþtýr.
FP-DYP koalisyon hükümeti Kasým 1996 tarihinde Saðlýk
Finansman Kurumu Kuruluþ ve Ýþleyiþ Kanunu, Birinci
Basamak Saðlýk Hizmetleri ve Aile Hekimliði Kanunu ile
Hastane ve Saðlýk Ýþletmeleri Temel Kanunu tasarý
taslaklarýný hazýrlamýþtýr.
ANAP-DSP koalisyonu tarafýndan Kiþisel Saðlýk Sigortasý
Sistemi ve Saðlýk Sigortasý Ýdaresi Baþkanlýðý Kuruluþ ve
Ýþleyiþ Kanunu tasarý taslaðý hazýrlanmýþtýr.
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II) AKP HÜKÜMETÝ DÖNEMÝNDE SAÐLIKTA DÖNÜÞÜM
PROGRAMI
AKP Hükümeti iktidara gelir gelmez hazýrladýðý Acil
Eylem Planý ile IMF ve Dünya Bankasýnýn toplumsal
eþitsizliði arttýrýp yoksulluðu derinleþtiren yapýsal
uyum programlarýna uyacaðýný taahhüt etmiþtir.
II.A) YILLARA GÖRE DEÐÝÞÝKLÝKLER
II.A.1) Acil Eylem Planý ve 2003 Yýlýndaki Diðer
Deðiþiklikler
Acil Eylem Planýnda Özetle;
Etkin ve kaliteli bir saðlýk sistemi oluþturma, herkesin temel
saðlýk ihtiyacýný özel sektörle iþbirliði yaparak yerine getirme,
ülkemizde saðlýk hizmetlerinin yurt düzeyinde daðýlýmýný
dengeli hale getirme hedefleri çerçevesinde;
Bir yýl içinde saðlýk alanýnda;
 Devlet hastanesi, sigorta hastanesi, kurum hastanesi
ayýrýmýný kaldýrýlmaya dönük çalýþmalar baþlatýlacak,
 Hastanelerin idari ve mali yönden özerkliðinin saðlanmasý
çalýþmalarý baþlatýlacaktýr,
 Genel Saðlýk Sigortasý Sistemi kurulacak,
 Aile hekimliði uygulamasýna geçilecek ve saðlam bir sevk
zinciri oluþturulacak,
 Koruyucu hekimlik yaygýnlaþtýrýlacak,
 Özel sektörün saðlýk alanýna yatýrým yapmasý özendirilecektir
denilmekte;
Planýn sosyal politikalarla ilgili bölümünde ise;
Ýnsanlarýn ayýrým gözetilmeksizin, ekonomik ve sosyal
bakýmdan güvencede yaþamalarý ilkesi çerçevesinde yine
bir yýl içinde;
 Sosyal güvenlik kuruluþlarýnda norm ve standart birliði
saðlanacak, bütünleþtirilmiþ bir sosyal güvenlik aðý
kurulacaktýr.
 Bütünleþtirilmiþ bir sosyal hizmet ve yardým aðýnýn
oluþturulabilmesi için daðýnýk durumdaki sosyal hizmet
faaliyetleri tek çatý altýnda toplanacak,
 Sosyal Yardýmlaþmayý ve Dayanýþmayý Teþvik Fonunun
kaynaklarý artýrýlacak, harcama usul ve esaslarý yeniden
belirlenecek ve yönetim yapýsý güçlendirilecektir.
denilmektedir.
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2003 yýlýnda açýklanan Acil Eylem Planýnda ayrýca; Sosyal
politikalar alanýnda yapýlacak her türlü düzenlemede
özellikle gelir daðýlýmýný düzeltici ve yoksul kesimleri
gözetici unsurlar göz önünde bulundurulacaktýr
denilmektedir. Bunun saðlýk alanýnda nasýl gerçekleþeceði ile
ilgili belirlenen yukarýdaki hedefler incelendiðinde ise, söylemin
tam aksine; saðlýk hizmetlerinin özelleþtirilmesi, saðlýk hakkýnýn
paraya endekslenmesi ve yoksullarý kamusal saðlýk
hizmetlerinden yoksun býrakacak bir dizi hedefle
karþýlaþýlmaktadýr.

Acil eylem
planýnda bir yýl
içinde
yapýlmasýný
hedeflediklerini
yapamadýlar.
Bunun nedeni
sendikamýz
SES ve
TTBnin
mücadelesidir.

AKP Hükümeti Acil Eylem Planý çerçevesinde ayrýca Haziran
2003te Genel Saðlýk Sigortasý Kanun Tasarýsýný
hazýrlamýþtýr. 2003 yýlýndaki diðer deðiþiklikler ise;
- SSK mensuplarýnýn Saðlýk Bakanlýðý tesislerinden
yararlanmaya baþlamasý,
- Ölçülebilir Performansa Dayalý Ek Ödeme Yöntemine
geçilmesi,
- Emekli Sandýðý mensuplarýnýn özel saðlýk
kuruluþlarýndan yararlanmaya baþlamasý olarak
sýralanabilir.
Bu düzenlemeler ile saðlýk hizmetlerini piyasalaþtýrma süreci
hýz kazanmýþtýr.
II.A.2) 2004 Yýlýndaki Deðiþiklikler
Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Yasa Tasarýsý
17 Aralýk 2004te yeniden düzenlenerek Nisan ayýnda
TBMMne gönderilmiþ, ancak sendikamýz ve TTBnin ortak
eylemlerinin etkisiyle yasalaþamamýþtýr.
2004 yýlýnda yapýlan diðer deðiþiklik ise Eþdeðer Ýlaç
Uygulamasýna Geçiþtir. Uygulama ile tüm kurumlar eþdeðer
ilaç bedellerinin ödenmesinde en ucuzunun %30 fazlasýna
kadarýný dikkate almaktadýrlar. 2004 yýlýnda ayrýca;
-Ulusal Saðlýk Hesaplarý çalýþmasý yayýnlanmýþ,
-Ulusal Hastalýk Yükü ve Maliyet Etkililik çalýþmasý
yapýlmýþ,
-Performansa dayalý ödeme sistemi Türkiye geneline
yaygýnlaþtýrýlmýþtýr.
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II.A.2) 2005 Yýlýndaki Deðiþiklikler
10 Aralýk 2004 tarihinde Maliye, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik,
Saðlýk Bakanlýklarý ve TEB arasýnda imzalanan Ýlaç Alým
Protokolü 10 Þubat 2005te hayata geçirilmiþtir. 26 Nisan 2005
tarihinde IMFye sunulan Niyet Mektubunda sosyal güvenlik
sistemine %4,5lik bütçe desteðinin %1e düþürülmesinin temel
hedef olduðu belirtilerek sosyal güvenlik reformunun meclisten
geçirileceði sözü verilmiþtir. Ayrýca;
-Yeþil Kart sahipleri ayakta tedavi ve ilaç alýmýndan
yararlanmaya baþlamýþ,
-Yeþil Kart sahiplerinden katký payý alýnmaya baþlanmýþ,
-SSK ve diðer bazý kamu kurumlarýnýn saðlýk kuruluþlarý
Saðlýk Bakanlýðýna devredilmiþ,
-SSKlýlar serbest eczanelerden yararlanmaya baþlamýþ,
-Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Yasa Tasarýsý
TBMMye gönderilmiþtir.
-Bir diðer uygulama ise hastane alacaklarýnýn silinmesidir:
2006 bütçe görüþmelerinin son gününde sosyal güvenlik
kurumlarýnýn kamu hastanelerine olan 2004- 2005 yýlý borçlarýnýn
silinmesi birçok hastanenin hizmet üretimini olumsuz etkilemiþ,
tepkilerin ardýndan sadece 2004 yýlý borçlarýnýn silindiðine dair
düzenleme yapýlmýþtýr.
-Ayný dönemde özel hastanelere ödeme yapýlmaya devam
edilmiþtir.
-SSK ve Bað - Kur iþveren prim borçlarý affedilmiþtir.

II.A.2) 2006 Yýlýndaki Deðiþiklikler
-SSGSS yasasý tüm karþý duruþlara raðmen TBMM de
kabul edilmiþtir.
-Temmuzda Paket Fiyat Uygulamasýna baþlanmýþ, ayrýca
ilk elde 117 kalem ilaç ödeme kapsamý dýþýna çýkarýlmýþtýr:
Zamanla bu kapsam geniþletilmiþ, tepkiler üzerine paket fiyat
uygulamasý kaldýrýlmýþtýr. Ancak ilaçta kýsýtlama devam
etmektedir.
-Ambulans Yönetmeliði deðiþtirilerek ambulans
hizmetlerinin de, hizmet satýn alýnmasý yolu ile
gördürülmesinin önü açýlmýþtýr.
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II.A.2) 2007 Yýlýndaki Deðiþiklikler
- 2003 yýlýnda çýkarýlan genelgenin hizmet alýmý ile birlikte
personel alýmýna da olanak tanýyan maddesi yeniden
düzenlenmiþtir.
- Radyasyonla çalýþanlarýn çalýþma saatlerini arttýrmayý
hedefleyen madde, kamuoyunda torba yasa olarak
bilinen yasanýn içinde TBMM den geçirilmiþtir.
- Hemþirelik Kanununda deðiþiklik yapýlarak kýsmi
iyileþtirmeler yapýlmakla birlikte yasaya aile hekimliði
ile ilgili madde konularak hemþirelerin aile saðlýðý
elemanlýðý konumu pekiþtirilmiþtir.
- Hastanelerin yap-iþlet-devret modeli ile özelleþtirilmesine
yönelik olarak Saðlýk Bakanlýðýnýn Teþkilat ve Görevleri
Hakkýndaki KHK ne ekleme yapýlarak, Saðlýk
Bakanlýðýnda Ýnþaat ve Onarým Dairesi Baþkanlýðý
ile Kamu Özel Ortaklýðý Daire Baþkanlýðý
oluþturulmuþtur.
- SSK ve BAÐKURlularýn üniversite hastanelerine
gidiþteki sevk zorunluluðu kaldýrýlmýþtýr.
1994 yýlýnda imzalanan GATS anlaþmasýndan sonra gündeme
gelen Kamu Yönetimi Reformunda saðlýða özel bir önem
verilmiþtir. Saðlýkta Dönüþüm Programý da bu çerçevede, yani
ulusal ve uluslar arasý sermaye çevrelerine bir rant transferi
olarak deðerlendirilmelidir.
AKP Hükümetinin IMF, DB direktifleri ile uygulamaya koyduðu
saðlýkta dönüþüm programý toplumun saðlýk hakkýný yok etmeyi,
saðlýk emekçilerinin iþ güvencesini gasp etmeyi amaçlamaktadýr.
Ödediðimiz vergilere raðmen, kamunun saðlýk hizmeti
sunumundan çekilmesi, mevcut hastanelerin özele devredilmesi,
özelden hizmet alýmýnýn yaygýnlaþtýrýlarak sosyal güvenlik
kurumlarýnýn çökertilmesi ve saðlýk hizmetlerini parasý olanlarýn,
parasý kadar yararlandýðý bir ticari alana dönüþtürülmesi
istenmektedir.
Daha þimdiden koruyucu saðlýk hizmetlerinin ihmal edilmesi
sonucu ortaya çýkan salgýn hastalýklar; bütçeden yeterli pay
ayrýlmamasýndan kaynaklý yetersizlikler, saðlýk emekçilerinin iþ
güvencesiz, düþük ücretlerle çalýþtýrýlmasý vb. hak kayýplarý
yaþanmaktadýr. Dönüþümün þu ana kadar olan uygulamalarý
bile toplumsal bazda yeterince dramatik sonuçlar yaratmaktadýr.
Genel Saðlýk Sigortasý ile asgari ücretin 1/3 ü üzerinde geliri
olanlarýn prim yükümlüsü olmasýný ve prim ödemeyenlerin ise
saðlýk hizmetlerinden yararlanamamasýný dayatan bir gelecek
tablosu çizilmektedir..
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II.B) AKP HÜKÜMETÝ DÖNEMÝNDE SOSYAL GÜVENLÝK
II.B.1) SSK Saðlýk Kuruluþlarýnýn Saðlýk Bakanlýðýna Devri
1980li yýllarda kayýt dýþý kesimin giderek büyümesi, prim
alacaklarýnýn tahsil edilememesi ve toplanan primlerle oluþan
kaynaklarýn ucuz krediler þeklinde sermayeye aktarýlmasý ile
birlikte SSKnýn finansman dengesi bozulmuþtur. 2000li yýllarda
ise bozulan dengeyi gidermek için devlet bütçesinden yapýlan
transferler sosyal güvenlik reformunun ideolojik zeminini
hazýrlayacak biçimde, propaganda amaçlý kullanýlmýþtýr. Sosyal
devletin zorunlu görevleri unutturularak sosyal güvenliðe
bütçeden aktarýlan paylar kara delik olarak tanýmlanmýþtýr.
Bu katkýnýn devlete olan yükü sürekli gündemde tutulmuþ ve
yükün engellenmesinin tek yolunun sosyal güvenlik sisteminin
piyasa koþullarýna göre düzenlenmesi olduðu belirtilmiþtir. Bu
tespitin yapýlmasý için var gücüyle çalýþan TÜSÝAD, saðlýk ve
sosyal güvenlik hizmetlerinin nasýl piyasalaþtýrýlacaðýna dair
pek çok rapor yayýnlamýþtýr. Oysa TÜSÝAD ýn önerdiði model
Þili modelidir ve Þilide özel þirketler tarafýndan iþletilen emeklilik
fonlarý yüzünden çok sayýda insan maðdur edilmiþtir.
SSK ilaç alým ve üretim modeli ile SSK bünyesindeki milyonlarca
hastaya ucuz ilaç saðlamak mümkünken, Kamu Ýlaç Alýmý
Protokolünün imzalanmasýyla SSKlýlar serbest eczanelere
yönlendirilmiþtir. Dolayýsýyla SSKnýn toplu alýmlarla elde ettiði
indirim olanaklarýndan vazgeçilmiþtir. Oysa SSK, ihale ile toplu
alým yaparak ilaçlarý perakende satýþ fiyatlarý üzerinden deðil
imalatçý/ithalatçý fiyatý üzerinden yapýlan indirimlerle saðlýyor,
ilaçlarýn bir bölümünü de kendisi üretiyordu.
Türkiyede toplam saðlýk harcamalarýnýn yarýya yakýnýný ilaç
harcamalarý oluþturmaktadýr. Nitekim protokolün uygulamaya
konulduðu tarihten itibaren ilaç harcamalarýnda baþ döndürücü
artýþ olmuþ ve 2006 yýlý SSK saðlýk harcamalarý üç kat artarak,
kurum iflasýn eþiðine getirilmiþtir. Ýþçilerin ödediði primlerle
kurulan Sosyal Sigortalar Kurumu 5283 sayýlý yasa ile 148
hastanesi, 212 dispanseri, 202 saðlýk istasyonu, 9 aðýz ve diþ
saðlýðý merkezi, 2 hemodiyaliz merkezi, 1 huzurevi ve 1 ilaç
fabrikasýyla tasfiye edilerek, Saðlýk Bakanlýðýna devredilmiþtir.
Devrin SSKya getirmiþ olduðu ek maliyet 6,1 milyar YTLdir.
Acýmasýz piyasa koþullarý karþýsýnda görece korumalý bir alanda
bulunan SSK saðlýk hizmetleri ve bu hizmetlerden faydalanan
emekçi kesim, devirle birlikte sömürü ve talana karþý savunmasýz
býrakýlmýþtýr.
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TABLO 1) Yýllara Göre SSKnýn Kullandýðý Mal ve Hizmetin
Kaynaðý:

Yukarýdaki tabloda da belirdiði üzere yýllar içinde SSK mal ve
hizmet alýmlarý konusunda kurum dýþýna yönlendirilmiþ, gerekli
yatýrýmlar yapýlmayarak hizmet üretme kapasitesi
düþürülmüþtür.
TABLO 2) Sosyal Sigortalar Kurumu Saðlýk Harcamalarý
(milyar YTL)

AKP Hükümeti iktidara geldikten sonra SSKnýn ilaç
harcamalarýnda %11.9luk bir artýþ gerçekleþmiþ ve bu artýþ
SSKnýn devrinden hemen sonra %32ye ulaþmýþtýr. Devir
iþleminin can yakan sonuçlarýnýn en belirgin hale geldiði yýl
olan 2006da kurum eczaneleri tümüyle sistemden çýkarýlmýþ
ve bütün ilaç harcamalarý anlaþmalý eczanelere yapýlmýþtýr.
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Bu yüzden de 2006da ilaç harcamalarý %103 artarak 5.472
milyar YTLye yükselmiþtir.
II.B.2) Sosyal Sigortalar Ve Genel Saðlýk Sigortasý Yasasý
(SSGSS)
AKP Hükümetinin en büyük çaplý toplumsal saldýrýsý, saðlýk ve
sosyal güvenliðin finansmanýna ciddi bir müdahaleyi hedefleyen
5510 sayýlý SSGSS Yasasýnýn çýkarýlmasýdýr. Yasanýn bazý
maddeleri Anayasa Mahkemesi tarafýndan iptal edilmiþ olsa
da hala büyük bir tehlike olarak gündemde durmaktadýr.
Bu yasayla emeklilik yaþý ve prim ödeme gün sayýsý artýrýlarak
emekli olmak neredeyse olanaksýz hale getirilmekte, AKP
Hükümetinin hala ýsrarcý olduðu GSS ile, saðlýk bir hak olmaktan
çýkarýlýp, yalnýzca prim ödeyenlerin yararlanacaðý, parasý
olmayanlarýn, düzenli prim ödeyemeyenlerin kendi kaderine
terk edileceði bir finansman modeli dayatýlmaktadýr.
Saðlýkta Dönüþüm programý çerçevesinde çýkarýlan SSGSS
Yasasý ile bütçeden finanse edilmesi gereken saðlýk ve sosyal
güvenlik hizmetlerinin, sigorta ve cepten ödemelerle finanse
edilmesi hedeflenmektedir. Emekçiler için zaten oldukça aðýr
olan vergilendirme sistemine raðmen, ek olarak saðlýk ve
sosyal güvenlik için prim ödemeye dayanan bu sistem var
olan yükü aðýrlaþtýracak ve eþitsizlikleri arttýracaktýr.
Fiilen uygulanmaya çalýþýlan ve 2008de tümüyle yürürlüðe
girmesi planlanan Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý
Yasasý (SSGSS) ile asgari ücretin üçte birinden fazla (135
YTL'den fazla) geliri olan 18 yaþýndan büyük herkes, gelirinin
en az 67 YTL'sini prim olarak ödemek zorunda kalacaktýr.
GSS ile ebeveyni üzerinden saðlýk hizmeti alanlar, lise veya
dengi okulda eðitime devam ettikleri takdirde 20 yaþýna kadar,
yükseköðrenime devam ettiklerinde ise 25 yaþýna kadar bu
haklarýndan yararlanabilecek; 25 yaþýndan büyük herkes annebabasýnýn vesayeti altýndan çýkmýþ kabul edilerek, kendi primini
yatýrmadýðý sürece Sosyal Güvenlik Kurumu'na dahil
olamayacaktýr. Yasayla birlikte paralý hale getirilen saðlýk
hizmetlerinde, çalýþanlardan tedavi giderleri için katký payý
alýnmasý, profesör ve doçent doktorlar tarafýndan tedavi edilmek
isteyenlerin ekstra ödeme yapmasý öngörülmektedir.
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Saðlýkta Umut Vakfý'nýn yaptýðý bir araþtýrmaya göre
Türkiye'de hastalandýðý halde saðlýk hizmeti
alamayanlarýn oraný %63 civarýndadýr. Aile hekimliði
adý altýnda saðlýk ocaklarýnýn kapatýldýðý, toplumsal
adaletsizlikler ve gelir daðýlýmýnýn giderek bozulduðu
ülkemizde GSS ile asgari ücretin 1/3 ünden fazla
geliri olandan bile prim kesilmesi, AKP eliyle
derinleþtirilen Saðlýkta Dönüþüm Programýnýn son
derece yýkýcý etkilerinin olacaðýný göstermektedir.
Buna raðmen hükümet, iktidarýnýn son günlerinde
bile bu süreci hýzlandýran yasalarý meclisten alelacele
geçirmekte bir sakýnca görmemektedir.
II.B.3) Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Tebliði
25. 05. 2007 tarihinde resmi gazetede yayýnlanarak 15. 06.
2007 tarihinde uygulamaya konan 2007 Yýlý Sosyal Güvenlik
Kurumu Saðlýk Uygulama Tebliði ile saðlýk ortamý kaosa
sürüklenmiþtir. Daha önce Emekli Sandýðý mensuplarýnýn,
þimdi de SSK ve Bað- Kurlularýn üniversite hastanelerinden
yararlanmasý için sevk zincirinin kaldýrýlmasý AKPnin seçim
popülizmi yaptýðýnýn göstergesidir. Ayný zamanda 600ü
aþkýn özel Týp Merkezi ile anlaþma yapýlmasý da özele
kaynak aktarmanýn yöntemidir.
Sevk zinciri kamusal saðlýk sisteminin olmazsa olmazýdýr.
Her isteyen istediði hastaneye serbestçe gidecek söylemi
ile özel saðlýk kuruluþlarýna rant aktarmanýn yaný sýra
hastanelerde gereksiz yýðýlmanýn da önü açýlmýþtýr.
Ayný teblið ile hizmet paketi adýyla Danýþtayca iptal edilen
paket fiyat uygulamasý tekrar getirilmiþ, böylece yasadýþý
bir biçimde Genel Saðlýk Sigortasý fiilen uygulamaya
konmuþtur. Bir yýl önce IMF emriyle dayatýlan ilaç
sýnýrlandýrmasý da tebliðde yerini almýþtýr.
II.C) AKP HÜKÜMETÝ DÖNEMÝNDE SAÐLIK
II.C.1) Aile Hekimliði
Aile Hekimliði Türkiyede saðlýk hizmetlerinin
özelleþtirilmesinin en önemli adýmýdýr. Bu nedenle Türkiye
cumhuriyeti (AKP) hükümetine 2004 yýlýnda 40,6 milyon
Euro kredi verilmiþtir." (Dünya Bankasý 2004 Türkiye Raporu).
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5258 sayýlý pilot uygulama yasasý ile gündeme getirilen
Aile Hekimliði, yönetmelik ve yönergeler ile uygulamaya
konulmuþtur.
224 sayýlý Sosyalizasyon yasasý ile kurulan,
ülkenin her köþesinde aþýlama, gebe ve bebek
takiplerini yapan, salgýn hastalýklarla
mücadele yürüten saðlýk ocaklarý, bugün
Saðlýkta Dönüþüm programýnýn parçasý olan
Aile Hekimliði modeliyle birer birer
kapatýlmaktadýr. 2005 yýlý Eylül ayýnda pilot
adý altýnda Düzcede baþlatýlan uygulamanýn sonuçlarý
görülmeden; Eskiþehir, Bolu, Adýyaman, Denizli, Edirne,
Gümüþhane, Elazýð, Isparta, Samsun ve son olarak Ýzmirde
hayata geçirilmiþtir. 2007 sonuna kadar Adana, Amasya,
Bartýn, Karabük, Bayburt, Burdur, Manisa, Karaman, Sinop,
Yalova ve Erzurumda, 2008 yýlýnda ise tüm Türkiyede
uygulanmasý için çalýþmalar sürdürülmektedir.
Aile Hekimliði ile saðlýk emekçilerinin istihdam biçimi iþ
güvencesiz, sözleþmeli çalýþma þekline dönüþtürülmekte,
ücretleri piyasaya baðýmlý hale getirilmekte, iþ tanýmlarý
deðiþmektedir. Özlük haklarý gasp edilen saðlýk emekçileri
zoraki sözleþmeli statüye geçirilmekte, saðlýk çalýþmalarýnda
ekip hizmeti anlayýþý terk edilerek saðlýk kurumlarý hekim
merkezli ticarethaneye dönüþtürülmektedir.
Aile hekimliði ile aþýlama, gebe, bebek takipleri aksamakta,
piyasa mekanizmasýnda yeri olmayan çevre saðlýðý hizmetleri
yeterince sunulamamaktadýr. Bunlarýn sonucu uzun vadede
bulaþýcý hastalýklarýn artmasý olacaktýr. Bilboardlara ücretsiz
saðlýk hizmeti diye tanýtýmý yapýlan Aile Hekimliðinde, GSS
ile birlikte, saðlýk ocaklarýnýn aksine; hizmet paralý olacak,
prim ödemeyen hizmetten yararlanamayacaktýr.
Samsun þubemizin Aile Hekimliðinin uygulanmaya
baþlamasýyla ortaya çýkan sonuçlarý gösteren çalýþmasýndan
yaptýðýmýz aþaðýdaki kýsa alýntý bile durumun ciddiyetini
göstermektedir.
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Aile Hekimliðinin baþlamasýyla Samsunda;
 Aile Hekimliði süreci özellikle kýrsalda hasta haklarý
ihlallerine dönüþtürülmüþ, aþýlama çalýþmalarýnda
kaos ortaya çýkmýþ,
 Verem savaþ hizmetleri durma noktasýna gelmiþ,
 Halkýn 112 Acil Hizmetlerinden yararlanmasý
tamamen þansa býrakýlmýþ,
 Saðlýk çalýþanlarýnýn özlük haklarý yok sayýlmýþ, iþ
barýþ bozulmuþ, geçici görevlendirmelerdeki
keyfiyet, tam bir siyasal savaþa dönüþtürülmüþ,
 Sigortalý bireylerin cepten ödemeleri ve ilaç
harcamalarý artmýþ,
 Kýrsal kesimde saðlýk hizmetinin devamlýlýðý
bozulmuþ, halkýn saðlýða ulaþma hakký kesintiye
uðramýþ,
 Pilot yasada mutlaka uygulanacaðý söylenen sevk
zinciri tamamen ortadan kaldýrýlmýþtýr.
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II.C.2) Hastanelerin Özerkleþtirilmesi/ Ýþletmeleþtirilmesi
Saðlýk Bakanlýðýnýn 2007 yýlýnda Kamu Saðlýk Ýþletmeleri
Pilot Uygulamasý Hakkýnda Kanun Tasarýsý adý altýnda
hazýrladýðý, daha sonra Saðlýk Ýþletmeleri ibaresini çýkardýðý
yasa taslaðý, seçim sürecine girilmesi nedeni ile TBMM
gündemine gelememiþtir.

Saðlýk Bakanlýðý hazýrladýðý yasa taslaðýnda
hastanelerin özerkleþtirilmesi konusunda demokratik
katýlýmýn saðlanmasý, merkeziyetçiliðin ve
rekabetsizliðin yarattýðý verimsizliðin aþýlmasý ve
saðlýk hizmetlerine eriþimde eþitliðin saðlanmasý
iddiasýnda olsa da gerçek amaç;
 Saðlýk emekçilerinin iþ güvencelerinin, özlük
ve sosyal haklarýnýn ortadan kaldýrýlmasý,
 Hastanelerin kendi kendine yeten iþletmeler
olmasý,
 Daha az personelle ile daha çok iþ yaptýrýlmasý,
 Genel bütçeden hastanelere ödenek
verilmemesi,
 Herkese parasý kadar saðlýk anlayýþýnýn
yaygýnlaþtýrýlmasý,
 Hastanelerin zaman içinde verimlilik ve karlýlýk
ilkesi uyarýnca özel sektöre devredilmesidir.
TÜSÝAD yayýn organý Görüþ dergisinin Ekim, 2004
tarihli sayýsýnda yer alan Mehmet Top/Ömer Gider imzalý
Kamu Hastanelerinde Özerkleþtirme ve Özelleþtirme
baþlýklý yazýda bu durum açýkça belirtilmektedir;
Türkiyedeki saðlýk sektörü reform çalýþmalarý
incelendiðinde kamu hastane sektöründe
desantralizasyon reformlarýnýn iki aþamada ele
alýndýðý söylenebilir. Öncelikle kamu hastanelerinin
devlet bütçesi ünitesi olmaktan çýkarýlarak birer
saðlýk iþletmesine dönüþtürülmesi, daha sonraki
aþamada ise hastanelerin mülkiyeti ile birlikte özel
sektöre aktarýlmasý yani özelleþtirilmesi
amaçlanmaktadýr(TÜSÝAD, 2004).
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2 Haziran 2006da Erzurum'da düzenlenen MÜSÝAD GÝK
Toplantýsý'nda Saðlýk Bakaný Recep Akdað hastane
iþletmeciliðiyle ilgili çalýþmalar yaptýklarýný ve kamu
hastanelerinin özerk hale getirilmesini planladýklarýný
belirtmiþtir.

ABDyi de içine
alan dünya
çapýndaki
deneyimlere
göre saðlýk
hizmetlerinin
özel sektöre
tümüyle
devredilmesi
yoksul ve
dezavantajlý
gruplarý
oldukça
olumsuz
etkilemektedir.

Ancak dünyada bu uygulamalar sonucunda;
eþitlik ilkesi büyük ölçüde zarar görmüþ,
saðlýk emekçilerinin çalýþma koþullarý kötüleþmiþ,
katký paylarý ve cepten ödemeler artmýþ,
özerk hastaneler özerk olmayanlara göre daha pahalý hizmet
vermeye baþlamýþ,
verimlilikte kayda deðer bir artýþ yaþanmamýþ,
yoksul kesim saðlýk hizmetinden faydalanamaz hale
getirilmiþtir.
ABDyi de içine alan dünya çapýndaki deneyimlere göre saðlýk
hizmetlerinin özel sektöre tümüyle devredilmesi yoksul ve
dezavantajlý gruplarý oldukça olumsuz etkilemektedir.
II.C.3) Hizmet Alýmlarý/ Özelleþtirmeler
Saðlýk alanýnda Taþeronlaþtýrma  özelleþtirme giriþimlerinin
baþlangýcý 1990lý yýllarýn baþýdýr. Yardýmcý hizmetler sýnýfýnda
çalýþanlarýn yaptýklarý iþlerin hizmet alýmý ile gördürülmesi ile
baþlayan süreç bugün birçok alanda yayýlarak devam
etmektedir. Özellikle AKP döneminde saðlýk kuruluþlarýnýn
parça parça taþerona devri ile birlikte, saðlýk çalýþanlarýnýn
emeðine de hizmet alýmý çerçevesinde yaklaþýlmýþ, saðlýk
emekçilerinin emeði metalaþtýrýlmýþtýr.
Saðlýk Bakanlýðý 2003/70 sayýlý genelgesi hastanelere
hizmet alýmý ile birlikte saðlýk personeli alýnmasýna da
olanak tanýdý. Sendikamýzýn genelgenin (g) bendine
karþý açtýðý davada yürütmeyi durdurma kararý verilmesi
üzerine bakanlýk, g bendini kaldýrýp, yerine ayný
içerikte j bendi ekleyerek taþeronlaþtýrma
konusundaki ýsrarýný gösterdi. Bununla da yetinmeyerek
01.06.2007 tarihinde 5680 sayýlý yasayý çýkararak
mahkeme kararlarýný da hiçe saydý. Böylece hastanelerin
görüntüleme merkezleri, laboratuarlarý, ameliyathaneleri
baþta olmak üzere tüm hizmetlerin çalýþanlarý ile birlikte
hizmet alýmýyla gördürülmesi yasallaþtýrýlmýþ oldu.
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Yine 01.06.2007 tarihinde çýkarýlan 5683 sayýlý kanunla,
Saðlýk Bakanlýðý Teþkilat ve Görevleri hakkýndaki KHKye
ekleme yapýlarak hastanelerin yap-iþlet-devret modeli ile
özelleþtirmesine yönelik olarak, Saðlýk Bakanlýðýnda, Ýnþaat
ve Onarým Dairesi Baþkanlýðý ile Kamu Özel Ortaklýðý
Daire Baþkanlýðý oluþturuldu. Bu kurumlarýn iþlevi, vergilerle
kurulan kamuya ait kuruluþlarýn sermaye çevrelerine
devredilme sürecini sorunsuz kýlmaktýr.
II.C.4) Siyasi Kadrolaþma ve Yolsuzluklar
Özelleþtirme ve piyasalaþtýrma uygulamalarý, beraberinde,
kadrolaþma ve yolsuzluðu getirmektedir. Bu dönemde Ýl
Saðlýk Müdürleri ve Yardýmcýlarý, Hastane Baþhekimleri ve
Yardýmcýlarý, Hastane Müdürleri ve Yardýmcýlarýnýn
neredeyse tamamý deðiþtirilirken; Eðitim ve Araþtýrma
Hastaneleri Klinik Þef ve Þef yardýmcýlýklarýna ise 2006
yýlýnda 175 profesör ve doçent doðrudan doðruya Bakanýn
inisiyatifinde atanarak, saðlýk eðitimi siyasi kadrolaþmaya
kurban edilmek istenmiþtir.
Saðlýk Bakaný tarafýndan, Anayasa Mahkemesinin
yürütmeyi durdurma yönünde verdiði karar uygulamaya
geçirilene kadar 175 kiþi eðitim hastanelerine klinik þefi
ve þef yardýmcýsý olarak atanmýþ; Baþbakan 27 Aralýk
2005 günü Bütçe görüþmeleri sýrasýnda yürütmeyi
durdurma kararýna raðmen Atamalarý yapmaya devam
edeceðiz demiþtir.
Saðlýk Bakanlýðý Müsteþarý Necdet Ünüvara keyfi atamalar
yapmasý nedeniyle verilen 8 ay 22 günlük hapis cezasý
önce paraya çevrilmiþ, ardýndan ertelenmiþtir.
Resmi Gazetenin 1 Kasým 2005 tarihli 25983 sayýlý mükerrer
sayýsýnda yayýmlanan, Eleman Temininde Güçlük Çekilen
Yerlerde Sözleþmeli Saðlýk Personeli Çalýþtýrýlmasý Ýle Bazý
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Saðlýk
hizmetlerinin,
kamudan özel
sektöre ve
uluslar arasý
sermayeye
kaynak aktarma
üzerine kurulu
olan finansman
yapýsý, pek çok
yolsuzluðun
yapýlmasýna da
imkân
vermektedir.

Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik
Yapýlmasý Hakkýnda Kanun, Saðlýk Hizmetleri Temel Kanunu
Ve Saðlýk Bakanlýðýnýn Teþkilat Ve Görevleri Hakkýnda
Kanun Hükmünde Kararnamede Deðiþiklik Yapýlmasý
Hakkýnda Kanunla doçent, profesör veya þeflik sýnavýný
kazanan uzman hekimleri herhangi bir seçme kriteri
olmaksýzýn klinik þefi ya da þef yardýmcýsý olarak atanmasý
Saðlýk Bakanlýðýnýn inisiyatifine geçmiþ, daha önce
Cumhurbaþkaný tarafýndan veto edilen kanun maddesi
Genel Kuruldan aynen geçirilmiþtir.

Dünya
Yolsuzluk
Endeksine göre
2002 yýlýnda 64.
sýrada bulunan
Türkiye, 2004
yýlýnda
yolsuzluk oraný
arttýðý için 13
basamak
gerileyerek 77.
sýraya
yerleþmiþtir.

14 Nisan 2004 tarihinde gerçekleþtirilen yönetmelik
deðiþikliðiyle, eðitim hastanelerinde görev yapan baþasistan
ve uzman hekimler hedef alýnarak, keyfi bir atama
yönetmeliði çýkarýlmýþtýr. Danýþtay 5. Dairesi, görülmekte
olan 3 ayrý davada Saðlýk Bakanlýðý aleyhine 3 ayrý yürütmeyi
durdurma kararý vermiþtir.
Sinop merkezli 11 il ve 12 ilçede eþ zamanlý yapýlan saðlýk
yolsuzluðuyla ilgili operasyonda gözaltýna alýnan 54 kiþiden
biri de AKP Sinop eski il baþkaný Dursun Demireldir.
Operasyonda 23 kiþi tutuksuz yargýlanmak üzere serbest
býrakýlýrken, Dursun Demirel Tutuklanmýþ ve mal varlýðýna
el konmuþtur. Yolsuzluðun boyutunun 500 milyon YTLnin
üzerinde olduðu belirtilmiþtir.
Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan hastanelerdeki bilgi iþlem
sistemlerinin dýþarýdan alýnabilmesine yönelik bir genelge
çýkarýlmýþtýr. Genelgenin ardýndan Ankara Eðitim Hastanesi
ve Ankara Atatürk Eðitim Araþtýrma Hastanesi, Ýstanbul
Ümraniye Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi, Bakýrköy Kadýn
Doðum ve Çocuk Hastanesi, Kaðýthane Devlet Hastanesi
ve Trabzon Fatih Devlet Hastanesinin otomasyon sistemi
iþi Saðlýk Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý Sabahattin Aydýn'ýn
eþi Sibel Aydýn'ýn ortak olduðu Bilbest þirketine verilmiþtir.
Bu iþ, ihaleye verilmesi gereken bir iþ olduðu halde ihale
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yapýlmamýþ, iþin niteliði 'fikir ve sanat eseri' gibi gösterilerek
bu iþi sadece Bilbest firmasýnýn yapabileceði vurgulanmýþtýr.
Ýþin Bilbest'e devri, Bakanlýðýn 17.3.2006 tarihli resmi
yazýsýyla onaylanmýþtýr.
Saðlýk Bakaný Recep Akdað, yolsuzluklarýn üzerine
gitmesiyle tanýnan DENETDE Genel Baþkaný Atýlay Ergüven
hakkýnda soruþturma baþlatmýþ, ardýndan Ergüvene sürgün
gibi bir görevlendirme yapýlmýþtýr.
Hemofili hastalarýnýn kanamalarýný durdurmak için kullanýlan
Faktör-8 ilacýnýn ve suyunun birlikte satýlmasý gerekirken,
SSKya ayrý ayrý satýlýp, kurum bu þekilde 3 trilyon zarara
uðratýlmýþtýr. Liste benzer yolsuzluklar ve vurgunlarla devam
etmektedir.
III- AKP HÜKÜMETÝ DÖNEMÝNDE SAÐLIK EMEKÇÝLERÝ
Saðlýkta Dönüþüm Programý saðlýðýn temel felsefesini
terk ederek, toplumun saðlýðýný hiçe sayarak; kâr hýrsýna
ve rekabete dayalý iþletmeler biçiminde saðlýk hizmetini
yeniden düzenlemeye çalýþmaktadýr. Böylece, saðlýk hizmeti
verenler açýsýndan ekip anlayýþý ortadan kaldýrýlmak
istenmektedir. Bununla birlikte ücretlerin düþürülmesi ve
bordro esaslý ücretlendirme yerine, performansa dayalý
ücretlendirme sistemine geçilmektedir.
Programla ayrýca saðlýk emekçilerinin istihdam biçimleri ve
istihdam süreleri piyasaya tam baðýmlýlýk çerçevesinde
deðiþtirilmekte, iþ güvenceli çalýþma yerine; esnek istihdam
ve sözleþmeli çalýþma esas alýnmaktadýr. Böylelikle saðlýk
emekçilerinin sosyal ve özlük haklarý eritilmeye
çalýþýlmaktadýr. Devlet Planlama Teþkilatýnýn 2007 Yýlý
Programýnda iþgücü piyasasýnda esnek çalýþma biçimlerinin
yaygýnlaþtýrýlmasýnýn özel önemi olduðundan bahsedilerek,
iþgücü piyasasýnda esnek çalýþma biçimlerinin
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Saðlýkta
Dönüþüm
Programý
saðlýðýn temel
felsefesini terk
ederek,
toplumun
saðlýðýný hiçe
sayarak; kâr
hýrsýna ve
rekabete
dayalý
iþletmeler
biçiminde
saðlýk
hizmetini
yeniden
düzenlemeye
çalýþmaktadýr.

yaygýnlaþmasýnýn önündeki mevcut yasal engellerin
kaldýrýlmasý ve bu çalýþma biçimlerinin teþvik edilmesi
istenmektedir. Bu programla hükümet hem saðlýk hakkýna
saldýrmakta hem de çalýþma koþullarýný insanlýk dýþý
m ü d a h a l e l e r l e d ü z e n l e m e y e k a l k ý þ m a k t a d ý r.

TABLO 3-4) 2006 Yýlý Toplam Saðlýk Personeli ve 2005
Yýlýna Göre Personel Daðýlýmý:
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Saðlýk Bakanlýðý Hastanelerinde Personel Sayýsý ve Daðýlýmý (2005 yýlý)

III.1) Döner Sermaye Uygulamalarý
Kamu saðlýk kuruluþlarýnda döner sermaye uygulamasý
ile hastalardan ek ödeme alýnmasýnýn baþlangýç tarihi
1990lý yýllardýr. Ýlk olarak hastanelerde baþlatýlan bu
uygulama zamanla saðlýk ocaklarýna da getirilerek yazar
kasalar konulmuþ, sonraki yýllarda ise daha da geniþletilerek
sürdürülmüþtür. 2003 yýlýnda hastanelerde 2004 yýlýnda
saðlýk ocaklarýnda performansa göre döner sermaye
daðýtýmý uygulamasý baþlatýlmýþtýr. Saðlýk emekçilerinin
maaþlarý arttýrýlmak yerine, döner sermayeden pay
daðýtýlarak piyasalaþtýrma süreci meþrulaþtýrýlmaya
çalýþýlmýþtýr
Performansa dayalý döner sermaye uygulamasý ile; iþ yükü
artmýþ, çalýþanlar arasý rekabet yaygýnlaþarak iþ barýþý
bozulmuþtur. Ýþ yükünün artmasýyla birlikte dikkat daðýnýklýðý
geliþmiþ bu durum çalýþanlarda meslek hastalýklarýna
yakalanma riskini arttýrmýþtýr.
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AKP
Hükümeti
döneminde
personel açýðý
giderilmemiþ,
kurumlar
arasý ve
bölgeler arasý
dengesizlikler
artarak
devam
etmiþtir.

Haydarpaþa Numune Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesinde çalýþan hekimler arasýnda yapýlan,
32 klinik ve laboratuardan 199 asistan, 150
uzman ve baþasistan, 33 þef yardýmcýsý ve þeften
oluþan toplam 382 hekim tarafýndan yanýtlanan
ankete göre; hekimlerin % 90ý performans
sisteminin etik olmayan uygulamalara ve
suistimallere yol açabileceði kaygýsýný
taþýmaktadýr. Hekimlerin yaklaþýk yarýsý,
performans uygulamasýnýn motivasyonlarýný
olumsuz yönde etkilediðini ifade etmiþtir.

Performansa
dayalý döner
sermaye
uygulamasýyla
gereksiz ve
þiþirilmiþ iþlem
sayýsý giderek
artmýþ,
böylelikle
Sosyal
Güvenlik
kuruluþlarýnýn
çökertilmesi
hýzlandýrýlmýþ
ve hastanýn
cebinden
çýkan paraya
yönelim
artmýþtýr.

Döner sermaye uygulamasýnýn yaygýnlaþtýrýlmasýyla birlikte;
Saðlýk Bakanlýðý bünyesinde yatýrýma ayrýlan pay sýfýra
yaklaþýrken, bütçeden saðlýða ayrýlan pay gittikçe düþmüþ,
bu pay ile de neredeyse sadece personel ücretleri ödenir
olmuþtur. Yatýrýma ayrýlan bu kýsýtlý kaynaðýn ise ancak binde
8'i koruyucu saðlýk hizmetlerine aktarýlmýþ, hastaneler ve
saðlýk ocaklarý ihtiyaçlarýný döner sermaye gelirleriyle
karþýlamak zorunda býrakýlmýþtýr. Son dönemde Saðlýk
bakanlýðý gelirleri arasýnda döner sermaye geliri %50'leri
aþmýþtýr. Performansa dayalý döner sermaye uygulamasýyla
gereksiz ve þiþirilmiþ iþlem sayýsý giderek artmýþ, böylelikle
Sosyal Güvenlik kuruluþlarýnýn çökertilmesi hýzlandýrýlmýþ ve
hastanýn cebinden çýkan paraya yönelim artmýþtýr. Bu yolla
kýsmen ticarethaneye dönüþtürülen kamu hastanelerinde
ameliyat sayýlarý yükselmiþ (%30'lar civarýnda), gereksiz
yapýlan iþlemler ve hizmetlerin taþeron aracýlýðý ile yürütülmesi
sonucu hastane enfeksiyonlarý yaygýnlaþmýþtýr.
Bu dönemde hastane enfeksiyonlarýna baðlý olarak baþta
Edirne, Manisa, Kayseri ve Ýstanbul olmak üzere birçok
hastanenin yeni doðan ünitelerinde ardý ardýna onlarca
bebeðimiz ölmüþtür.
III.2) Personel Daðýlým Cetvelleri
Saðlýk Bakanlýðýnýn 2006 Haziranýnda Atama ve Nakil
Yönetmeliðinin 28. maddesinde yaptýðý deðiþiklikle Valilere
saðlýk çalýþanlarýnýn il içi görev deðiþikliði için resen atama
yapma yetkisi verildi. Hukuka aykýrý bu düzenlemeyle harekete
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geçen Saðlýk bakanlýðý, 1994 yýlýndan bu yana yürürlükte
olan Standart Kadro Yönetmeliði ile tamamen çeliþen
Personel Daðýlým Cetvellerini (PDC) hazýrlamýþtýr. Personel
Daðýlým Cetvelleri ile personel fazlalýðý gündeme getirilmiþ,
bilimsel ve toplumsal ihtiyaçlardan uzak, yapay bir fazlalýk
yaratýlarak saðlýk emekçileri toplu sürgünle tehdit edilmiþtir.
III.3) Ýþ Güvencesiz/Sözleþmeli Ýstihdam
Kadrolu istihdam yerine, kadrolu saðlýk emekçilerini Aile
Hekimliði uygulamasýna geçilecek yerlere göndererek
sözleþmeli pozisyona geçirmeyi ve zamanla boþalan yerlere
yeniden sözleþmeli personel almayý hedefleyen hükümet,
böylece hastanelerin iþletmeye dönüþmesinin ve Aile
Hekimliðine sorunsuz geçiþin zeminini hazýrlamaktadýr.
Önce 4924 sayýlý yasa çýkarýlarak yaklaþýk 20 bin sözleþmeli
personel alýnmýþtýr. Yasanýn eleman temininde güçlük
çekilen yerlerde çalýþtýrmak üzere sözleþmeli eleman almak
için çýkarýldýðý söylenmesine karþýn Ankara merkeze dahi
bu statüden personel alýndý. Yakýn zamanda ise
657nin 4/B maddesine tabi 11.000 ebe ve hemþire istidam
edilmiþ olup, seçim arifesinde ayný statüde 32 bin kiþinin
daha alýnacaðý açýklandý. Yine, 657 sayýlý kanunun 86.
maddesine dayanýlarak yaklaþýk 5500 vekil ebe ve hemþire
özellikle kýrsal kesimde iþe baþlatýldý. Hizmet alýmý ile
çalýþtýrýlan saðlýk emekçisinin sayýsý ise bilinmiyor. Saðlýk
alanýnda yaratýlan parçalý istihdam yapýsý, yarattýðý ücret
adaletsizliði, çalýþma koþullarýnda ve özlük-sosyal haklardaki
farklýlýklar vb. nedenlerle iþ barýþýný bozarken, örgütlü
mücadeleyi parçalamanýn aracý olarak da kullanýlmaktadýr.
2007 Mart ayýnda açlýk sýnýrý 629 YTL, yoksulluk sýnýrý 2050
YTL olarak belirlenmiþtir. Buna göre 2007 yýlýnda yaklaþýk
750 YTL ücret alan ebelerin maaþlarý açlýk sýnýrýnýn hemen
üstünde yer alýrken, bakanlýða baðlý çalýþan vekil ebe ve
hemþirelerin yaklaþýk 500 YTL olan maaþlarý ise açlýk
sýnýrýnýn altýnda kalmýþtýr. Avrupada bir hemþire 2 bin 800
euro maaþ alýrken, Türkiyede hemþireler ortalama aylýk
384 euro (680 YTL) ile geçinmeye çalýþmaktadýr. Emekli
saðlýk çalýþanlarýnýn durumunun daha da vahim olduðu
baþka bir gerçektir.
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Saðlýk
Bakanlýðýnýn
yaþadýðý
personel
eksikliði
sýkýntýsý,
güvencesiz
çalýþtýrmanýn
aracý haline
getirilmiþtir.

AKP Hükümeti
döneminde
temel ücretler
düþük
tutulmuþ,
sözleþmeli
çalýþmanýn
yaygýnlaþmasýyla insanca
yaþayacak
ücretten
uzaklaþýlmýþtýr.

Saðlýk
harcamalarýnýn
bu denli hýzlý
artmasýndan
emekçiler ve
yoksul kesim
deðil özel
sektör ve
uluslar arasý
tekeller
faydalanmýþtýr.
Türkiyede
kamu saðlýk
harcamalarý
kamudan
özele kaynak
aktarma
mekanizmalarýndan biri
olarak iþlev
görmektedir.

III.4) Mecburi Hizmet

Satýn alma
yönetmeliði
ile kamu
kurumlarý,
özel
sektörden
geçmiþe
oranla daha
çok hizmet
satýn almaya
baþlamýþtýr.

Kaynak:http://www.istabip.org.tr/guncel2/kurultay/dratasoyer.ppt

Mecburi hizmeti hayata geçirmek için personel açýðý olduðunu
iddia eden Saðlýk Bakanlýðý buna çözüm olarak da ithal hekim
uygulamasýný gündeme getirmiþtir.
Ýktidara geldiði ilk yýlda "insan haklarýna aykýrý" diyerek mecburi
hizmeti kaldýran Saðlýk Bakaný, aradan bir yýl geçmeden mecburi
hizmet yasasýný tekrar uygulamaya koymuþtur.
IV) AKP HÜKÜMETÝ DÖNEMÝNDE SAÐLIK EKONOMÝSÝ
2006 yýlýnda toplam kamu saðlýk giderleri 23,3 milyar YTL
olarak gerçekleþti. Toplam kamu tedavi giderleri 12,3 milyar
YTL oldu.
AKP döneminde bu mekanizma derinleþtirilmiþ ve saðlýk
harcamalarýnýn giderek daha büyük kýsmý özel sektöre
kaydýrýlmýþtýr. 2000 yýlýnda kamu saðlýk harcamalarýnýn özel
sektöre aktarýlan kýsmý %24 seviyesinde iken; AKP iktidarýnýn
3. yýlýnda bu oran ikiye katlanmýþtýr.

2007 Mayýs ayý itibariyle Saðlýk Bakanlýðýna baðlý 829 adet
kamu hastanesi bulunmaktadýr ve bu hastanelerin yaklaþýk
100ü asýl yükü çekmektedir. Ancak bu hastanelerin yaklaþýk
%65i satýn aldýðý mal ve hizmetlerle ilgili olarak tedarikçileriyle
icralýk durumdadýr. Devlet kamuya neredeyse sadece personel
masraflarýný karþýlayacak miktarda kaynak ayýrýrken, özel
hastanelerin þiþkin faturalarý gecikmeden ödenmektedir.
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Saðlýk Bakanlýðýna baðlý hastanelere yeterli yatýrým
yapýlmazken, kamunun yükünü azaltmak ve halkýn özel
hastane olanaklarýndan yararlanmasýný saðlamak
bahanesiyle özele sevki hayata geçirildi. Bu uygulamanýn
yýkýcý sonuçlarý insan hayatýný tehdit eden boyutlara
varabilmektedir. SSK, Bað-Kur ve Emekli Sandýðý'na kayýtlý
hastalarýn, özel hastanelerde daha kalitesiz malzemelerle
ameliyat edildiði, özellikle kalp ameliyatlarýnda kalitesiz
malzemeler kullanýldýðý, az ve kalitesiz malzeme ile çok
sayýda hasta tedavi edilerek 'sürümden' kazanýldýðý iddialarý
gün geçtikçe artmaktadýr. AKP döneminde özel hastanelerde
hasta yatýþ oraný ise büyük bir hýzla artmýþtýr.
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Kamu
çalýþanlarýnýn,
özel saðlýk
kurumlarýndan
yararlanmasýnýn yolu
açýlarak, özel
sektöre daha
fazla para
aktarýlmýþtýr.

Kaynaklarýn,
tedavi edici
saðlýk
hizmetlerine
yönlendirilmesi ve
koruyucu
saðlýk
hizmetlerinin
ihmali
sonucu, ilaç
harcamalarý
büyük ölçüde
artmýþtýr.

Kamu ilaç
harcamalarýnýn
artýþýnýn
nedenlerinden
biri SSKlýlarýn
serbest
eczanelerden
ilaç almasýný
getiren
uygulamadýr.

Kamu ilaç
harcamalarýnýn
artmasýnýn
nedenlerinden
biri de "Kamu
Ýlaç Alým
Protokolü"dür.

Koruyucu saðlýk hizmetlerine genel bütçeden ayrýlan pay,
AKP döneminde sürekli düþerken, reel olarak da azalmýþtýr.
AKP iktidarýnda saðlýk harcamalarýnda reel olarak % 41,2
oranýnda artýþ olmasýna raðmen, OECD 2005 verilerine göre
koruyucu nitelikte yapýlan kiþi baþýna saðlýk harcamalarýnýn
en düþük olduðu ülke Türkiyedir. Koruyucu saðlýk hizmetlerinin
aldýðý pay 2003te toplam genel yönetim saðlýk harcamalarý
içinde % 5 iken, bu oran 2004'te %2.6' ya düþürülmüþtür.
Tedavi edici hizmetlerin toplam saðlýk harcamalarýndaki payý
ise ayný dönemde % 84'ten % 90'a ulaþmýþtýr.
Araþtýrmacý Ýlaç Firmalarý Derneðinin (AÝFD) yaptýðý Türkiye
2006 Yýlý Ýlaç Harcamalarý raporuna göre kutu bazýnda ilaç
kullanýmý 2005 yýlýnda yüzde 17, 2006 yýlýnda % 13 oranýnda
artmýþtýr. Kamu ilaç harcamalarýnda gerçekleþen reel artýþ
2005 yýlýnda % 3, 2006 yýlýnda %5tir. Devirden sonra ilaç
harcamalarý yaklaþýk 2,5 milyar YTL, saðlýk harcamalarý ise
3,6 milyar YTL artmýþtýr. SSKnýn kiþi baþý saðlýk harcamasý
ise 124 dolardan 316 dolara yükselmiþtir. SSKnýn devriyle
birlikte ilaç üretimi iyice sýnýrlandýrýlmýþ ve ithalata dayalý bir
ilaç sektörü oluþturulmuþtur. 1999da 1 milyar YTLnin altýnda
olan kamu ilaç harcamalarý, 2006da 10 milyar YTL olmuþtur.
14 Aralýk 2004'te Maliye Bakaný, Çalýþma Bakaný ve Türk
Eczacýlar Birliði Baþkaný tarafýndan imzalanan Protokolle
büyük bir tasarruf saðlanacaðý müjdesi verilmiþti. Ancak
protokolün imzalanmasýnýn ardýndan, ilaç tekellerinin örgütü
olan Araþtýrmacý Ýlaç Firmalarý Derneði gazetelere teþekkür
ilanlarý vererek protokolün neye hizmet ettiðini de açýða
çýkardý. Kamu Ýlaç Alýmý Protokolü'nün imzalanmasýnýn
ardýndan SSK saðlýk harcamalarý 2006'da % 70 arttý. SSK,
Bað-Kur ve Emekli Sandýðý'nýn toplam saðlýk giderlerinin
GSMH'ya oraný %3,1de kaldý. Toplam saðlýk giderlerinin
yüzde 42'lik kýsmý ilaç harcamalarýnda kullanýldý.
2007 yýlýnda Sosyal Güvenlik Kurumlarý'nýn toplam gelirlerinin
56,8 milyar YTL, toplam giderlerinin ise 80.6 milyar YTL
olmasý öngörülmektedir. Bu kurumlarýn bütçe açýðýnýn da
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23,8 milyar YTL olmasý beklenmektedir. Buna göre 2006 yýlý
ile kýyaslandýðýnda 2007 yýlý için açýk yüzde 9.1 oranýnda
artacaktýr. Bu rakam GSMH'nin 3.78'ine denk gelmektedir.
Açýðýn bu denli büyümesinde hiç kuþkusuz bu kurumlara
yatýrým için yeterli kaynak ayrýlmamasýnýn ve hatta AKP
döneminde yatýrým için ayrýlan kaynaklarýn büyük ölçüde
düþürülmesinin göz ardý edilemeyecek bir payý vardýr.
Kamusal hizmetlerin niteliði ve geleceði için oldukça
önemli olan yatýrýmlar AKP Hükümeti döneminde ihmal
edilmiþ ve kamusal hizmetlere büyük bir darbe
indirilmiþtir.
Kamusal saðlýk hizmeti veren kurumlarda uzun süreden beri
yatýrýmlar durdurulmuþ ve personel açýðý bilerek
kapatýlmamýþtýr. Kamuoyunda bu yolla yaratýlan hoþnutsuzluk
Saðlýkta Dönüþüm programýnýn kitlelerce benimsenmesi
için kullanýlmaktadýr.

TABLO 8) Kamu Yatýrým Harcamalarýnýn Kurumsal Geliþimi:
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2002 yýlýnda
toplam kamu
yatýrým
harcamalarýnýn
%53.1i
bütçeden
karþýlanýrken
AKP döneminde
bu oran
sistematik
olarak
düþürülmüþ ve
2007 yýlý için
%40.7 seviyesi
hedeflenmiþtir.
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Baþta Kamu Yönetimi Reformu olmak üzere saðlýkta neoliberal dönüþüm programýnýn temel gerekçesi olarak hükümet
tarafýndan ileri sürülen sosyal güvenlik kuruluþlarýnýn bütçeye
yükü, faiz ödemeleri ile kýyaslandýðýnda oldukça düþük
seviyededir. Sosyal güvenliðe son on yýlda bütçeden aktarýlan
kaynaklarýn toplamý 60 milyar YTL iken, faiz ödemelerine
ayrýlan kaynak 252 milyar YTLdir.
V-) SONUÇ YERÝNE:
EÞÝT, ÜCRETSÝZ, NÝTELÝKLÝ BÝR SAÐLIK SÝSTEMÝ ÝÇÝN,
HERÞEYÝN BAÞI SAÐLIK;
SAÐLIKTA YIKIMI DURDURALIM
Ülkemizde kamusal alanýn bütününde ve
özellikle saðlýk alanýnda tam bir yýkým programý
uygulanmaktadýr. Saðlýkta dönüþüm olarak
adlandýrýlan bu program, ÝMF ve DB
dayatmasýdýr. Uygulandýðý tüm ülkelerde
yarattýðý sonuçlar; eþitsizlik, hizmete
ulaþamama, salgýnlar, bebek ölümleri, paran
kadar saðlýk hizmeti, yani saðlýkta yýkýmdýr.
Ülkemizde de henüz tamamlanmamasýna
raðmen yarattýðý ve yaratacaðý sonuçlar aynýdýr.
Toplumun ve saðlýk emekçilerinin tüm kazanýmlarýnýn aþamalý
olarak gasp edilmesidir.
ÝMF, DB programlarýyla iþsizleþen, yoksullaþan toplumun, bir
de saðlýk hakkýný gasp etmek; saðlýk hakkýnýn kullanýmýný
paraya endekslemek hiçbir partinin, odaðýn haddi olamaz. Bir
insanlýk suçu, insanlýk ayýbý olarak da nitelendirilebilecek bu
durumu asla kabul etmemeli, bu programa karþý direnmeyi
tarihsel bir görev olarak görmeliyiz.
EÞÝT, ÜCRETSÝZ, NÝTELÝKLÝ; BAÞKA BÝR SAÐLIK SÝSTEMÝ
MÜMKÜNDÜR!
Bunun Ýçin;
3 Saðlýk hizmeti almak için yeterince vergi ödüyoruz. Ýçtiðimiz
sudan, yediðimiz ekmeðe kadar her þeye ödediðimiz
vergiler, topluma saðlýk hizmeti olarak geri dönmelidir.
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3 Saðlýk hizmetlerinin özelleþtirilmesini deðil,
kamulaþtýrýlmasýný; saðlýða yeterli kamusal yatýrým
yapýlmasýný savunmalýyýz.
3 % 50lere ulaþan kamudan özele kaynak aktarýmýný, küresel
ilaç ve medikal þirketlerine baðýmlýlýðý reddetmeliyiz.
3 Saðlýk haktýr ve önceliklidir diyerek, faize, ranta aktarýlan
kaynaklarýn saðlýða aktarýlmasýný saðlayacak politikalarý
savunmalýyýz.
3 Adaletli bir vergilendirmeyle oluþacak bütçeden saðlýða
daha fazla pay ayrýlmasýný saðlamalýyýz.
3 Tercihler toplum için yapýldýðýnda, saðlýk hakký en temel
insanlýk hakký olarak belirlendiðinde; herkese eþit, ücretsiz,
ulaþýlabilir ve nitelikli saðlýk hizmeti sunumu için yeterince
kaynaðýn olduðunu bilmeliyiz.
3 Bütüncül saðlýk hizmeti anlayýþýyla ( koruyucu, geliþtirici,
esenlendirici, tedavi edici) önceliklerin birinci basamakta
olduðu saðlýk modelini savunmalýyýz.
3 Tedavi hizmetlerinden önce, saðlýðý korumayý ve geliþtirmeyi
hedefleyerek; saðlýk evlerini, saðlýk ocaklarýný, saðlýk
merkezlerini, AÇSAPlarý, VSDlerini güçlendirmeliyiz.
3 Basamaklandýrýlmýþ saðlýk modeli içerisinde sevk sistemini
savunmalýyýz.
3 Çaðdaþ bir saðlýk sisteminde %80  90 oranýnda birinci
basamakta çözülebilen saðlýk sorunlarýnýn (ayaktan taný
ve tedavilerin) ülkemizde birinci basamaðýn ihmal edilmesi
nedeniyle % 30lara düþtüðünü; bu durumun hem hizmet
maliyetini artýran, hem de hastanelerde gereksiz yýðýlmalara
yol açarak hastaneleri asýl iþlevlerinden uzaklaþtýran
sonuçlar yarattýðýný bilmeliyiz.
3 Türkiyede hekim dahil yeterli insan gücünün var olduðunu
bilmeliyiz.
3 Hükümetler iþsiz gezen saðlýk personeli için kadro
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açmamakta, böylece kamu saðlýk kurumlarýný yetersiz
hale getirerek özel sektörü teþvik etmektedirler. Bu durumu
reddetmeliyiz.
3 Saðlýk hizmetinin kamu görevi olduðunu,
mutlaka kamu görevlileri eliyle yürütülmesi
gerektiðini savunmalý; taþeron
uygulamalara, iþ güvencesiz çalýþtýrmaya
karþý çýkmalýyýz.
3 Bizlere, bu programýn alternatifi yoktur
diyenlere, gerek dünya örnekleri, gerekse
kendi deneyimlerimiz ve bilimsel veriler
ýþýðýnda alternatifimizin olduðunu; bu
durumun küresel sermaye lehine bir siyasi tercih ve
dayatma olduðunu anlatabilmeliyiz.
3 Birinci basamak saðlýk hizmetlerinin özelleþtirilmesi
anlamýna gelen Aile Hekimliðini, ödediðimiz aðýr vergiler
yetmezmiþ gibi saðlýk vergisi anlamýna gelen Genel Saðlýk
Sigortasýný, kamu hastanelerini özelleþtirmek amaçlý
hastane iþletmelerini mutlak reddetmeliyiz. Programlarýna
bu hedefleri koyan partileri teþhir etmeliyiz.
3 Toplumun tüm kesimleriyle beraber saðlýkta yýkýmý; yýkým
programýný durdurmalýyýz. Bu programý savunan partileri
tanýmalý, oy kullanýrken her þeyin baþý saðlýk diyerek
öncelikle siyasi partilerin saðlýk politikalarýna; saðlýk
programlarýna göre tercih yapmalýyýz.
Alternatifimiz var! Alternatifimizi gerçekleþtirmek için bugüne
kadar yürütülen mücadeleyi geniþ toplumsal kesimlerle ve
siyasi alanla bütünleþtirerek büyütmeliyiz.

SAÐLIK VE SOSYAL HÝZMET EMEKÇÝLERÝ SENDÝKASI
Haziran 2007
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