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KURULUKURULUŞŞLARININ LARININ 

SASAĞĞLIK LIK 
BAKANLIBAKANLIĞĞII’’NA DEVRNA DEVRİİ



► AKP hükümeti iktidarı
 

izlediği sağlık ve 
ekonomi politikalarıyla var olan eşitsizlikleri 
derinleştirdi. 

► Eşitsizlik ve ayrımcılık alanlarını
 

genişletti.

► Nitelikli ve ulaşılabilir kamu hizmeti için 
gerekli olan yatırımları

 
gerçekleştirmedi.

► IMF ve Dünya Bankası
 

talimatlarını
 benimseyerek, nitelikli ve erişilebilir kamusal 

hizmetten biraz daha uzaklaştı.

► Kamusal hizmetlerin uluslar arası
 

tekellere 
ve özel sermayeye açılması

 
için elinden geleni 

yaparak emekçilerin hak kayıplarını
 

büyüten bir 
yol izledi.

► Yoksul halk ve emekçiler 2009 yılında da 
sefalete mahkum edildi. 



►Sosyal güvenlik sisteminin açığı
 

geçen yıla göre % 2.44 arttı, 

►Reformun gerekçe edilen “sosyal güvenlik açığını
 

ortaya çıkaran 
nedenler ve çözümlerine”

 
dair hiçbir öneri SSGSS’de

 
yer almadı,

► Sosyal güvenlik sisteminin finansman darboğazı, asıl olarak,
► kamusal yatırımların azaltılması,
► işsizlik,
► kayıt dışı

 
istihdam

► çalışma düzeninin esnekleştirilerek, çalışma ilişkilerine   kuralsızlığın  
egemen olmasından kaynaklanmaktadır. 

► Kamusal yatırımlara ayrılan kaynaklar bütçede sürekli düşürülmektedir. 
► Giderek büyüyen işsizliğe dair önlem alınmamıştır. 
► Kayıt dışı

 
istihdam her geçen gün artmaktadır. 

► Kadrolu yerine sözleşmeli, iş
 

güvencesiz çalıştırma biçimleri kamuda 
yaygın olarak kullanılmaktadır. 



2009 BÜTÇESİNDE

•

 

Sağlık Bakanlığı'na ayrılan pay            % 4,9'a geriledi, 
•

 

Milli Eğitim Bakanlığı'na ayrılan pay     % 10'da kaldı, 
•

 

Çal. ve Sos. Güv. Bak.'na

 

ayrılan pay  % 10'a düşürüldü.

•

 

faiz dışı
 

harcamalar:      204 milyar 610 milyon TL
•

 

faiz giderleri            :        57 milyar 500 milyon TL
•

 

personel giderleri   :        57 milyar 211 milyon YTL
•

 

yatırım harcamaları:
 

12,1 milyar TL

•
 

1980'lerde yatırıma ayrılan pay ortalama % 20 düzeyinde 
•

 
Bugün % 4'e düşürülmüş

•

 

Yatırımlar için ayrılan pay, bütçe görüşmeleri sırasında IMF'nin istemleri doğrultusunda 26,1 
milyar TL'den, 12,1 milyar TL'ye indirildi.

•

 

Sağlık yatırımlarından 132,6 milyon TL kesinti yapıldı.

•

 

Kayıt dışı

 

çalıştırma ve işsizlik giderek artmakta.

Dolayısıyla sosyal güvenlik açığı
 

ile nasıl başa çıkılacağı
 belirsizliğini korumaktadır



► Sağlık bütçesinden 2008 yılı
 

harcamalarının oldukça büyük kısmı
 

tedavi ve ilaca 
gitmiştir.

► SSGSS’ye
 

karşı
 

toplumsal muhalefeti kırmak adına vatandaşlar hükümet 
politikalarıyla özel sektöre yönlendirildi. Özel sektörün şişirilmiş

 

faturaları
 

sağlık bütçesinden önemli  pay götürdü.

► Kamu hastanelerinde de hizmet alımı
 

yoluyla gerçek maliyetlerin çok üzerinde 
harcamalar yapıldı, bütçenin önemli kısmı

 

toplumsal olanakları
 

iyileştirmek 
yerine harcamalarla heba edildi. 

► İlaçta ithalata bağımlı
 

tüketim
 

bütçeden önemli harcamalar yapılmasına neden 
oldu.

IMF, DB, DTÖ
 

ve AKP Hükümetinin Gerçek Amacı;

► Kamunun sermayenin ihtiyaçları
 

doğrultusunda yeniden yapılandırılması

► Devletin sağlık ve sosyal güvenlik alanından çekilmesi

► Yükümlülüklerin artırılması-hizmetin daraltılması

► Kamusal sistemden kaçış-özel sigortacılığın teşvik edilmesi

► Esnek ve iş
 

güvencesiz istihdam biçimlerinin yaygınlaştırılması



SGK SaSGK Sağğllıık Harcamalark Harcamalarıınnıın Yn Yııllar llar İİtibariyle Seyri:tibariyle Seyri:

Yıllar 2002 2007 2008

SGK
 

(SSK, Bağ-Kur ve 
Emekli Sandığı) toplam 
harcamaları

7.6 milyar 
YTL

20 milyar 
YTL

25 milyar YTL 
(tahmini)

SGK İlaç
 

harcamaları 4,3 milyar 
YTL

8,6 milyar 
YTL

10,5 milyar YTL 
(tahmini)

SGK'nın
 

döner sermayeli 
devlet hastanelerine yaptığı

 ödeme

1.8 milyar 
YTL

6.4 milyar 
YTL

13 milyar YTL   
(tahmini)

SGK’dan
 

özel hastanelere 
yapılan ödeme

0.4 milyar 
YTL

2.35 milyar 
YTL

5.5 milyar YTL 
(tahmini)



AAİİLE LE 
HEKHEKİİMLMLİĞİİĞİ



•
 

2005 yılında başlayan aile hekimliği 33 ilde yaklaşık16 milyon nüfusa yaygınlaştırıldı. 

•
 

4 yıldır adı
 

pilot uygulama adı
 

altında sürdürülen Aile Hekimliği kesin yasası
 

ve 
yönetmelikleri çıkarılmadı. Pilot illerin her birinde farklı

 
Aile Hekimliği uygulamaları

 devam etmekte 

•
 

Her ilde Aile Hekimliği yapacak hekimlere 1 haftalık 1. basamak eğitimleri verildi ama 
2.basamak eğitimlerin ne zaman ve nasıl yapılacağı

 
hala belirlenmedi 

•
 

Aile Sağlığı
 

Merkezleri Aile Hekimliği uygulamasının pratiğini bilmeyen amirlerce 
denetlenmekte

•
 

Aile Hekimliği sözleşmeleri tamamen tek taraflı
 

ve Aile Hekimlerinin özlük haklarını
 gözetmeyen hükümler

 
içermekte.Somut örneği Isparta’da görev yapan 117 aile 

hekiminin 107’si hakkında Isparta S.Müdürlüğünün teklifi ile Isparta Valiliği tarafından 
soruşturma açılmasıdır

•
 

Üç-dört bin kişiye hizmet vermesi beklenen aile hekimleri, bir yardımcı
 

sağlık elemanı
 ile koruyucu, tedavi edici sağlık hizmetleri ile ev ziyaretlerinden sorumlu tutulmaktalar 

•
 

Gebe takibi ve izlemi, çocuk, bebek takibi ve aşılamasında çok önemli rolleri olan, 
hastalar ile birebir yakın temas kuran ebeler, köylerdeki, mahallelerdeki görev 
yerlerinden alındı



KAMU HASTANE KAMU HASTANE 
BBİİRLRLİİKLERKLERİİ



••

 

Bir hastanede veya birden fazla hastane birleBir hastanede veya birden fazla hastane birleşştirilerek birlik olutirilerek birlik oluşşturulacak, turulacak, 
••

 

YYöönetim Kurulu tarafnetim Kurulu tarafıından yndan yöönetilecek ve mali anetilecek ve mali aççııdan kendi kendine yetecek, dan kendi kendine yetecek, 
••

 

Personelin her tPersonelin her tüürlrlüü
 

öödemeleri demeleri iişşletmeletme
 

bbüüttççesinden yapesinden yapıılacak.lacak.

Kamu Hastane Birlikleri ile;

•

 

Sağlık emekçilerinin iş
 

güvencelerinin, özlük ve sosyal haklarının ortadan 
kaldırılması,

•

 

Daha az personele daha çok iş
 

yaptırılması,

•

 

Genel bütçeden hastanelere ödenek verilmemesi,

•

 

Herkesin ihtiyacı
 

kadar değil, ancak parası
 

kadar sağlık hizmeti alması,

•

 

Hastanelerin zaman içinde kârlılık ve verimlilik ilkesi uyarınca özel sektöre 
devredilmesi (özelleştirilmesi)  hedeflenmektedir.

•

 

Özelleştirme uygulamaları
 

özelden hizmet alımı
 

ve taşeronlaştırma yoluyla 
yoğun biçimde uygulamaya şimdiden konulmuştur.



GSS



SSGSS ile birlikte ücretsiz sağlık hizmeti 
tümüyle bitirilmek istenmekte

•
 

İster kayıtlı, ister kayıt dışı, isterse yeşil kartlı
 olsun 2. ve 3. basamakta herkesten katkı

 payı
 

alınmakta

•
 

Sistem cepten ödemelere
 

dayandırılmakta 

► Ödediğimiz vergiler dışında+ prim + cepten 
ödeme yapmaktayız



►
 

Yeşil kartlılar Temel Teminat Paketi kapsamındaki

 

sağlık hizmetlerinden katkı

 

paylarını

 ödeyerek yararlanacak,

 

paket dışında kalan sağlık hizmeti için de cepten ödeme yapacaklar

►
 

GSS’nin

 

vereceği sağlık hizmetinin kapsam ve niteliğini

 

“SGK kasasında

 

toplanan para 
yani,

 

primler

 

ve katkı

 

payları”

 

belirleyecek. Sağlık hizmetinin kapsamı

 

finansal koşullara 
göre

 

daraltılabilecek

► Katkı
 

payı
 

ile aynı
 

zamanda 2. ve 3. basamağa gidişin önünü

 

kesilmekte, parası
 olmayanlar katkı

 

payı
 

alınmayan 1. basamakta takılacak

►
 

Vatandaşların “katılım payları”nı

 

ödeyememeleri ve cepten ödemeleri karşılayamamaları

 hizmet almaktan kaçınmalarına veya gecikerek hizmet talep etmelerine yol açacak

►
 

Bütçeden kaynak aktarmadan,

 

kayıtlı-

 

prim ödeyen

 

kesimin gelen kaynakla,

 

sayıları

 giderek artan yoksulların toplumsal gereksinimlerinin asgari düzeyde karşılanması

 hedeflenmekte

Sistemin bu Sistemin bu şşekilde tasarlanmasekilde tasarlanmasıı
 

ile; ile; 

► Özel sağlık sigortaları

 

teşvik edilecek, 
► Sosyal güvenlik kurumundan kaçış

 

hızlanacak,
► SGK, bir yoksulluk yönetimi kurumuna dönüşecek



►
 

Kapsam dışında bıraktığı
 

kesimler nedeniyle, SSGSS toplumun tümü
 

için 
güvence sağlamamakta ve adına karşın Genel bir sağlık sigortası

 olmamaktadır

►
 

Kayıt dışı
 

çalıştırılanları,primini ödeyemeyenleri, işsiz olup resmi işsiz 
olarak kabul edilmeyenleri, yoksul olup resmi olarak yoksul kabul 
edilmeyenleri kapsamamaktadır.

► Üniversiteye gitmeyen, SGK’na
 

tabi olmayan 18 yaşından büyük gençler 
ailelerinin sosyal güvencesinden yararlanamayacak. Bu kişiler adına ayrı

 ayrı
 

GSS primi yatırılmadığı
 

takdirde acil hizmetler dışındaki hizmetlerden 
yararlanmaları

 
mümkün olmayacaktır. 

►
 

Aylık geliri, asgari ücretin üçte biri üzerinde olan herkes gelirine göre 
değişen miktarlarda sağlık sigortası

 
primi yatıracak. 

►
 

Geliri asgari ücretin 1/3’ünden yüksek olanlar primlerini yatırmadıkları
 takdirde acil hizmetler dışında hiçbir sağlık hizmeti alamayacak. 

►
 

İşvereni primini yatırmadığı
 

ya da devlete herhangi bir gelir beyan 
edemediği için kayıt dışı

 
çalışan milyonlarca kişi GSS kapsamı

 
dışında 

kalacak. 



S
S
K



İşçilerin ödediği primlerle kurulan SSK 5283 sayılı
 

yasa 
ile; 

•
 

148 hastanesi, 
•

 
212 dispanseri, 

•
 

202 sağlık istasyonu, 
•

 
9 ağız ve diş

 
sağlığı

 
merkezi, 

•
 

2 hemodiyaliz merkezi, 
•

 
1 huzurevi

tasfiye edilerek, 19 Şubat 2005 tarihinde Sağlık Bakanlığı’na 
devredildi.

 
İlaç

 
fabrikası

 
kapatıldı.

Hizmetleri eHizmetleri eşşitleme aditleme adıına yapna yapıılan bu devir ile tlan bu devir ile tüüm sosyal gm sosyal güüvenlik venlik 
kurumlarkurumlarıınnıın tek n tek ççatatııda birleda birleşştirilmesinin yolu atirilmesinin yolu aççıılarak, GSS ilarak, GSS iççin en in en 
öönemli adnemli adıım atm atıılmlmışış

 
oldu.oldu.



Yıllar içinde, SSK’nın sunduğu hizmetleri kendi bünyesinde üretmesi yerine 

► özelden hizmet alımı
 

benimsenmiş, 

► SSK’ya bağlı
 

hastaneler işlevsizleştirilmiş,

► kaynaklar şişirilmiş
 

faturalara gitmeye başlamıştır

SSK saSSK sağğllıık kuruluk kuruluşşlarlarıınnıın San Sağğllıık Bakanlk Bakanlığıığı’’na devri ve SSK ilana devri ve SSK ilaçç
 fabrikalarfabrikalarıınnıın kapatn kapatıılmaslmasıı

 
ile birlikte ile birlikte 

►ilaçta dışa bağımlılık artmış, 

►kamu sağlık kuruluşları
 

toplu alım yoluyla ilaç
 

fiyatlarını
 

aşağıya çekmek 
gibi avantajdan yoksun kalmış,

►ilaçta piyasa koşullarına mahkûm ediliş
 

söz konusu olmuştur.



Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık Harcamaları
 

(milyar YTL)

yyııllarllar Toplam Toplam 
sasağğllıık k 
harcamasharcamasıı

İİlalaçç
 harcamasharcamasıı
İİlalaçç

 harcamasharcamasıı

 artartışış
 oranoranıı
 

%%

İİlalaçç
 harcamalarharcamalarıınnıınn

 sasağğllıık k 
harcamalarharcamalarıı

 iiççindeki payindeki payıı
 %%

Kurum Kurum 
eczanelerine eczanelerine 
yapyapıılan lan 
harcamalarharcamalar

AnlaAnlaşşmalmalıı
eczanelere eczanelere 
yapyapıılan lan 
harcamalarharcamalar

20032003 4.981.194 2.101.496 11.9 42.2 1.662.128 439.368

20042004 6.635.691 2.687.750 27.9 40.5 2.159.597 528.153

20052005 7.457.105 3.552.939 32.2 47.6 881.953 2.670.986

20062006 11.416.477 5.373.128 51.2 47.1 0     
kapatıldı

5.373.128

Kaynak: SSK,2006



YILLAR Dışarıdan satın alınan 
sağlık hizmeti  %

Kurum sağlık tesislerinde üretilen mal 
ve hizmet  %

toplam

1995 21,2 78,8 100
1996 23,4 76,6 100
1997 24,9 75,1 100
1998 25,9 74,1 100
1999 28,4 71,6 100
2000 30,2 69,8 100
2001 32,3 67,7 100
2002 29,6 70,4 100
2003 30,0 70,0 100
2004 39,4 60,6 100
2005 79,4 20,6 100
2006* 95,0 5 100



YYııllarllar Toplam kamu ilaToplam kamu ilaçç
 giderigideri

Toplam kamu tedavi Toplam kamu tedavi 
giderigideri

Toplam Kamu Toplam Kamu 
SaSağğllıık Harcamask Harcamasıı

20042004 8.1 milyar TL 7.8 milyar TL 16.7 milyar 
TL

20052005 8.7 milyar TL 8.5 milyar TL 18.2 milyar 
TL

20062006 9.9 milyar TL 12.3 milyar 
TL

23.3 
milyar TL



*AKP Hükümeti iktidarı
 

sonrası
 

SSK ilaç
 

harcamalarında %11.9’luk artış
 gerçekleşmiş

 
ve bu artış

 
SSK’nın devrinden hemen sonra %32’ye 

ulaşmıştır.

*Devir işleminin can yakan sonuçlarının en belirgin hale geldiği yıl olan 
2006’da kurum eczaneleri tümüyle sistemden çıkarılmış

 
ve bütün ilaç

 harcamaları
 

anlaşmalı
 

özel eczanelerden yapılmaya başlanmıştır.  

*Sonuçta 2006 ilaç
 

harcamaları
 

%103
 

artarak 5.472 milyar TL’ye 
yükselmiştir.

AKP hAKP hüükküümeti dmeti dööneminde neminde 

•
 

SGK ilaç
 

harcamaları
 

yaklaşık 2,5 kat, 

•
 

SGK'nın
 

döner sermayeli devlet hastanelerine yaptığı
 

ödeme 2002’den 
bu yana 4 kattan fazla, 

•
 

SGK'nın
 

özel hastanelere aktardığı
 

kaynak da 14 kat artmıştır.



2008 y2008 yııllıı
 

sasağğllıık harcamalark harcamalarıındanda

•
 

ilaç
 

payı
 

% 42, 

•
 

tedavi payı
 

% 56, 

•
 

optik ve diğer sağlık giderleri payı
 

% 2

►2008 yılı
 

SGK harcamalarının yaklaşık yarısını
 

ilaç
 

harcamaları
 oluşturmakta 

►İlaç
 

harcamalarında bu denli artışın en önemli nedeni SSK'nın 
tasfiyesi ve tasfiyenin ardından ilaçta dışa bağımlılığın daha da 
derinleşmesidir. 

►SSK'nın 2004 yılında Kamu İlaç
 

Alım Protokolü
 

ile yaptığı
 

ilaç
 harcaması

 
2,7 milyar

 
TL

 
iken SSK’nın tasfiyesinin ardından 2007 

yılındaki ilaç
 

harcaması
 

6,4 milyar TL’ ye sıçramıştır. 



►SGK
 

toplam sağlık harcamalarının yarısından 
çoğunu tedavi (hastane) harcamaları

 oluşturmaktadır. 

►Neoliberal
 

"Sağlıkta Dönüşüm Programı"
 çerçevesinde kamu hastanelerinin döner 

sermaye ve performansa dayalı
 

sağlık 
işletmelerine dönüştürülmesi sağlık 
harcamalarını

 
büyük ölçüde arttırmıştır. 

►Buna ek olarak hükümetin özel sağlık 
kuruluşlarına hasta yönlendirmesi kamunun özel 
hastane harcamalarını

 
da arttırmıştır. 



•
 

24 Ocak 1980 kararlarının ardından IMF ve Dünya Bankası
 kararları

 
doğrultusunda uygulanan ekonomik ve siyasi 

politikaların sonuçları
 

giderek belirginleşmektedir.

•
 

Bu politikaların bedeli ise işçi, emekçi, işsiz ve yoksullara 
ödetilmektedir. 

•
 

Neoliberal
 

politikalarla altı
 

oyulan sosyal devlet anlayışı
 

yerini 
günümüzde sadaka kültürüne bırakmıştır.  

•
 

Sosyal devlet anlayışı
 

çerçevesinde hakların sürekliliğinin 
yerini keyfilik almıştır. 

•
 

Kişilerin insafına terk edilen yoksullar, çeşitli uygulamalarla 
“bağımlı”

 
bireylere dönüştürülmek istenmektedir.

•
 

Neo-liberal saldırının sağlık alanındaki etkisi dramatik 
sonuçlara yol açmaktadır. Hizmetler paralı

 
ve pahalı

 
hale 

gelirken, AKP hükümetinin her türden yolsuzluğun ve 
yağmanın önünü

 
açan uygulamaları

 
söz konusudur.



•

 

Bebek ölümlerinin azaldığı
 

her şey yolunda olduğu belirtilerek pembe tablolar 
çizildi. Tüm olumsuzlukların üstü

 

örtülmeye çalışıldı.

•

 

Ankara’da 2008 Temmuz’da 49, Ağustos ayının ilk beş
 

gününde 25 bebek yani 35 
günde 74 bebek kaybedildi

•

 

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi`nde
 

11 saat içinde 13 prematüre bebek 
yaşamını

 

yitirdi. 

•

 

Çocuk hekiminin bulunmadığı
 

Bursa Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi Yenidoğan
 

Yoğun Bakım ünitesinde 12 saatte 4 prematüre bebek öldü.
•

•

 

22 Ocak 2008`de hastane borcunu ödeyemeyen 41 yaşındaki Döne Hacer
 

cezaevine 
girdi.

•

 

Kene son bir yılda 55 can aldı. Sağlık emekçileri de bu nedenle yaşamını
 

yitirdi.

•

 

“Van, Eskişehir, Erzurum, Siirt, Adana, Bursa, Zonguldak ve Diyarbakır başta olmak 
üzere, birçok ilde sağlık sektöründe yolsuzluklar meydana geldi, devlet milyonlarca 
TL zarar uğratılırken, yaklaşık 300 kişi tutuklandı.

•

 

Yolsuzluk arttı" diyen başmüfettişe "aylıktan kesme" cezası
 

verildi.
Sağlık Bakanlığı’nda başmüfettiş

 

olan Devlet Denetim Elemanları
 

Derneği Genel 
Başkanı

 

Atılay Ergüven
 

'Yolsuzluk arttı' dedikten sonra Sağlık Bakanlığı
 

tarafından 
soruşturma açıldı

 

ve ceza alana kadar 6 kez raporu değiştirildi.



Acılı
 

baba, kızının 
hastaneye 
yatırılması

 
için

8 bin 500 TL8 bin 500 TL
istendiğini 
belirterek, "Parayı

 akrabalarım ve 
komşularımdan 
toplayarak güçlükle 
denk getirdim. 
Parayı

 toplayamasaydım 
çocuğumun hali ne 
olurdu" diye 
konuştu.



Adana’da sağlık skandalı;

Tüpgaz
 

satışı
 

yapan 
işyerinde çıkan yangında 
vücutlarında 3. derece 
yanıklar oluşan biri çocuk 2 
yaralı, kaldırıldığı

 
özel tıp 

merkezinde yaklaşık bir saat 
bekletildi.. Niye mi?... 
Yaralı

 
İbrahim Yıldırım´ın

 babası
 

Mehmet Yıldırım, 
kendilerinden 230 YTL 
istendiğini, bu sebeple tıp 
merkezinin sevk işlemini 
yapmak istemediğini ileri 
sürdü. 



Sonsöz yerine;
→Sağlık ve sosyal güvenlik hizmeti devletin lütfû

 
değil, tüm toplum fertlerinin 

doğuştan kazanılmış
 

en temel insan hakkıdır. Yurttaşlarımız bunun için 
yeterince vergi ödemektedir.

→ Kamu sağlık kurumları
 

özelleştirilmiş, sağlık hizmetleri piyasanın acımasız 
işleyişine bırakılmış

 
bir ülke istemiyoruz. 

→ IMF ve DB tarafından ülkemize dayatılan sağlıkta özelleştirme programı, 
sağlıkta yıkıma yol açan “dönüşüm”

 
programı

 
durdurulmalıdır.

→ Aile Hekimliği uygulamasına son verilmeli, kamu hastanelerinin ticari 
işletmelere dönüştürülmesinden vazgeçilmelidir.

→ Sağlık hizmetinin her aşamasını
 

paralı
 

hale getirmeyi hedefleyen Genel 
Sağlık Sigortasından derhal vazgeçilmelidir.

→ Sağlık hizmetleri kamusal bir anlayışla yeniden düzenlenmeli, eşit, ücretsiz, 
nitelikli ve ulaşılabilir olmalıdır.

→ Sağlık hizmetlerinin piyasalaştırılmasından kaynaklı
 

olarak artan sağlık hak 
ihlalleri derhal durdurulmalıdır.
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