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ÖNSÖZ 

 

Sağlık-Der, 1991 yılında kurulmuş, Türkiye’de sağlık alanında birçok çalışmaya imza atmış, sağlıkla ilgili bölümlerde 

öğrenim gören öğrencilerin ev, yurt, burs gibi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik faaliyetleri yanı sıra aile hekimliği, akılcı 

ilaç kullanımı, geleneksel tedaviler kaplıcalar ve sağlık yönetimi gibi konularda uluslararası standartlarda kongre ve 

seminerler düzenlemiş, Suriye, Filistin, Bangladeş, Kenya, Gana, Lübnan, Pakistan, Azerbaycan, Çeçenistan, gibi birçok 

ülkede depremlerde, savaşlarda, mülteci kamplarında sağlık yardımlarında bulunmuş bir dernektir. Uluslararası yapmış 

olduğu organizasyonlar eğitim ve yardım çalışmaları sonucunda oluşturmuş olduğu Networkü Dünya İslam Sağlık 

Birliği’ni kurarak taçlandırmıştır.2-4 Aralık 2016’da İstanbul’da organize ettiği Dünya Müslüman Sağlık Toplulukları 

Kongresine tüm kıtalardan 65 ülke temsilcisi, 110 sağlıkla ilgili sivil toplum kuruluşu katılmıştır. Bu kongre sonucunda 

Sağlık- Der Genel Başkanı olarak Dr. Kasım Sezen Dünya İslam Sağlık Birliği Başkanlığına seçilmiştir. Bu kongrede 22 

maddelik dünya Müslümanlarının eğitim, acil sağlık yardımları, sağlık ve sosyal güvenlik sistemleri, sağlık eğitimi 

göçmen sağlığı hususunda eylem planı devreye sokulmuştur. 

Dünya İslam Sağlık Birliği yıllık kongreleri bugüne kadar Sağlık-Der ev sahipliğinde  devam etmiştir. 2020 yılı kongresi 

Ankara 2021 kongresi Malezya Kuala Lumpur’da yapılacaktır. 

Sağlık-Der tüm bu faaliyetleri yanında, ülke sağlık politikalarının geliştirilmesinde politika yapıcılara destek olmakta ve 

danışmanlık vermektedir.  

1995 yılında Türkiye’nin aile hekimliği, genel sağlık sigortasına geçilmesi, kamu hastanelerinin ayrılıp denetlenebilir bir 

kurum olması, SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığının birleşip SGK olarak kurumlaştırılması Sağlık-Der tarafından 

kamuoyuna deklare edilmiştir. 

Kurucu Başkanımız Sayın Ahmet Feyzi İNCEÖZ’ ün TBMM’de ki gayretleri neticesinde 1996 yılında tütün kontrolüne 

yönelik kanun tüm engellemelere rağmen kabul edilmiştir ve bugün bu çalışmanın neticesini vatandaşlarımız dumansız 

hava sahalarında rahatlıkla görebilmektedir. 

Sağlık-Der sağlık hizmet sunumunda yaşanan sıkıntılar ve çözüm önerilerine ilişkin her yıl “Türkiye Sağlık Raporu” 

hazırlamakta ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile paylaşarak bu önerilerin hayata geçirilmesine çalışmaktadır. 

Derneğimiz “Türkiye Sağlık Raporu 2020” de çalışmalarını tamamlamıştır. Raporun konu başlıkları ve içeriği yeniden 

düzenlenerek geçen yıllara göre daha düzenli bir hale getirilmiştir.  Raporun hazırlık aşamasında konuya ilişkin daha 

fazla sayıda uzmanla çalışılarak karar vericiler için hayata geçirilebilir öneriler amaçlanmıştır.  

Türkiye Sağlık Raporu 2020’nin hazırlanması aşamasında akademisyenler, bürokratlar ve konunun uzmanları tarafından 

verilen desteğin, sağlık ve sosyal güvenlik alanında son yıllarda büyük başarılara imza atmış Türkiye’nin bu alanda bir 

ileri aşamaya geçmesine vesile olacağı kanaatindeyiz.  

Türkiye Sağlık Raporu 2020’nin sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi noktasında ilgili Bakanlıklara, kurumlara ve sektöre 

katkı sağlaması ümidiyle, raporun hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkürler eder, Türkiye Sağlık Sistemine 

hayırlı olmasını dilerim.  

 

Dr. Kasım SEZEN 

Sağlık –Der ve Dünya İslam Sağlık 

Birliği Genel Başkanı 

 



 

 

 

GİRİŞ 

 

Ülkemizde son yıllarda sağlık hizmetinde önemli gelişmeler kaydedilmiştir. 

Uluslararası büyük sermaye sağlık sektörünü karlı bir sektör olarak görmekte, tüm 

sektörlerde olduğu gibi sağlık sektörünü de ele geçirmek istemektedir. 

Özellikle ileri teknoloji ve büyük sermaye gerektiren ilaç ve medikal sektöründe yeni ürünleri 

reklam desteğiyle maliyetinin çok üstünde satmaktadırlar. 

Bu büyük sermayenin hamlelerinden bazıları; ilacın markette satılması, eczane zincirlerinin 

kurulması, özel büyük hastane zincirleri, ileri teknoloji ürünlerinin yeterince denenmeden rutin 

kullanıma sokulması olarak sayılabilir. 

Bu iştahı dinmeyen global sermayenin hedeflerinden birisi de Türkiye’dir. Bu saldırı 

karşısında Türkiye’de ki sağlık sisteminin köklü bir geçmişe sahip olması ve halkımızın bilinç 

seviyesi sağlığımızın kolay lokma olmasını engellemektedir.   

Sağlık sadece Sağlık Bakanlığının sorumluluğunda olmamalıdır. Hemen hemen tüm 

sektörlerin, sağlık konusunda görev ve sorumlulukları olmalıdır. Bu görev ve sorumluluklar 

belirlenerek çok sektörlü sağlık sorumluluğu anlayışı benimsenmelidir. Bir ambulansın geç 

gelmesi sorununun çözümü, belediye hizmetleri, trafik, kara yolları ve kentsel planlama dâhil olmak 

üzere çok sektörlü bir planlama gerektirir. 

Son yıllarda sağlık personeli gittikçe artan şekilde şiddete maruz kalmaktadır. Psikolojik 

olarak şiddet uygulayanların durumu tetkik edildiğinde şiddetin temelinde kadere isyan 

görülmektedir. İnsanımızın inanç ve kadere iman temelinde eğitilmesi ve güçlendirilmesi gerektiği 

aşikârdır. Sağlık personelinin, ölümü, hayatı, sağlığı vereninde Allah olduğunu hastalara ve hasta 

yakınlarına hatırlatması gerekmektedir. 

Bu raporda tüm sağlık sistemimiz her yönüyle tek tek ele alınmaktadır. Tarafsız bir sivil 

toplum gözüyle mevcut durum olumlu olumsuz yönleriyle değerlendirilmektedir. Bu farklı yaklaşım 

tarzı bu rapora özgüdür. Sonuç ve değerlendirmeler neticesinde Sağlık-Der olarak ilgili kurum ve 

kuruluşlara tekliflerimizi de sunmaktayız. 

Bu Raporu mümkün olduğunca anlaşılır, pratik tutmaya çalıştık. Raporda kısa olarak ifade 

edilen tüm hususların editör heyetinde kitaplar dolusu teferruatlı içeriği mevcuttur. İlgilenenlerle bu 

içeriği paylaşmaktan mutluluk duyarız. Ülkemiz ve milletimize faydalı olmasını dileriz.  

 

 

 



 

 

 

GENEL SAĞLIK SİSTEMİ 

 

OLUMLU YÖNLERİ: 

 

1. Sağlıkta hizmet kalitesi ve erişimde önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Bu kapsamda; 

aile hekimliği, anne ve çocuk sağlığı, hastane ve hasta yatak sayıları, sağlık personeli, 

koruyucu sağlık, kurumsal yapılanma, bulaşıcı hastalıklarla mücadele ve hasta hakları başta 

olmak üzere pek çok alanda reform niteliğinde gelişmeler sağlanmıştır. Türkiye’de Sağlık 

Sistemi  aksaklıklara rağmen geleneksel olarak belli bir çalışma yöntemine ve organizasyona 

sahiptir. 

2. Vatandaşlarımız hastalıklarının tedavisi için hekime ve sağlık merkezlerine gitme 

alışkanlığına sahiptir. 

3. Anayasamıza göre sağlık eğitimi, denetimi ve örgütlenme, yetki ve sorumluluğu 

Sağlık Bakanlığına aittir. Sosyal Güvenlik Kurumu sağlık hizmetini, Kamu Hastaneleri, 

Üniversiteler ve özel sektörden satın almaktadır. 

4. İşletmede ciddi sorunlar olsa da, birinci basamak sağlık hizmetlerinde (Aile 

Hekimliği, Halk Sağlığı Merkezleri vb.) fiziksel alt yapı ve hizmet ağı mevcuttur. 

5. Türkiye, sağlık alanında iletişim ve bilişim teknolojisinde çok önemli gelişmeler 

kaydetmiştir. 

6. Yaşlı, hasta ve özürlerinin bakımı çoğu zaman geleneksel olarak aile içinde ve bakım 

merkezlerinde sağlanabilmektedir. Bu hizmetlerin bedeli Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri’nce 

karşılanmaktadır. Bu durum sağlık sistemini rahatlatmaktadır. 

7. 112 acil hasta taşıma sistemi modernleştirilmiştir ve güçlendirilmiştir. 

8. Sağlık-Net sistemi uygulamaya girmiştir. Sistemde bütün verilerin yüklenme 

mecburiyeti getirilmiştir. Türkiye’nin her yerinden hekim ve hasta kendisi verilere  ulaşabilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

OLUMSUZ YÖNLERİ: 

 

1. Türkiye’de sağlık politikaları, ülkenin sağlık sorunlarına gerçekçi, akılcı ve kalıcı 

çözümler getirmekten çok, hükümetlerin ve politikacıların seçimlerde tabandan gelen tepkileri 

önleyebilmeleri prensibi üzerine oturmuştur. Bu durum Sağlık konusunu popülist yaklaşımların 

hedefi haline getirmektedir. 

           2. Kamu ya ait hastane ve kuruluşlarının denetimleri yetersizdir.  

 3. Türkiye’de kamu kesimindeki sağlık hizmetinde, sağlığa ayrılan kısıtlı kaynaklar, politik 

nedenlerle ve asıl amacından farklı olarak, koruyucu tıp ve sağlıkta altyapı yatırımlarından çok 

tedavi edici tıp alanına yönlendirilmektedir. 

        4. Sağlık sektöründe kalite kontrolü, standardizasyon, iş verimliliği analizleri, denetimler 

ve geri bildirim gibi sistemin kendi kendini düzeltmesi kanalları, iyi çalışmamaktadır. 

          5. Türkiye’de kamu alanında sağlık kuruluşlarında hekim ve personel çalıştırılması, çoğu 

zaman, devlet memuriyeti yasalarıyla düzenlenmektedir. Bu yasalar uyarınca, iş verilen 

kişilerin eğitimlerinin seviyesi, ürettikleri işin kalitesi, miktarı ve çalışma verimliliği gibi 

çağdaş işletmecilik kavramları hesaba katılmamaktadır. Bu duruma bağlı olarak, verimliliği 

yüksek olan ile üretmeyen personelin aynı haklara ve gelire sahip olması gibi iş verimini 

tümüyle azaltan bir çalışma ortamı oluşmaktadır. 

Bununla beraber politik yönü ağır basan tayin ve atama uygulamaları da eklenince, 

verimsiz ve dağılımı düzensiz bir personel profili ortaya çıkmakta, sağlık için ayrılan kısıtlı 

kaynaklar israf edilmektedir. 

       6. Hekim İsrafı: Sağlık Bakanlığı İdari Teşkilatı ve Sosyal Güvenlik Kurumu 15.000’e 

yakın hekimi idari kadrolarda tutmaktadır. Bu israf, hemşire ve yardımcı sağlık personelinde 

de devam etmektedir. Ankara’da bir Sosyal Güvenlik Merkezinde 110 hekim sadece fatura 

incelemektedir.  Aynı görevi eğitilmiş personel yapabilir ve uzman doktorlardan danışmanlık 

desteği alabilir. 

     7. Mecburi hizmet yapan hekimler sıkı yasal zorlamalara rağmen atandıkları yerde kısa 

süreli kalmakta ve hiçbir şekilde verimli çalışamamaktadır. Bu durum hem hekimleri zor 

durumda bırakmakta, hem de büyük kaynak israfına yol açmaktadır.   

         8. Sağlıkta standardı yüksek ülkelerde, tıp eğitimi, planlama ve denetim büyük oranda 

Sağlık Bakanlıkları ve sivil meslek kuruluşlarınca (Tabip odaları ve Tıpta Uzmanlık Dernekleri 

vb.) yürütülmektedir. Ayrıca, bu durum Avrupa Birliği uyum sürecinde bir zorunluluk olarak 



 

 

Türkiye’nin önünde durmaktadır. Buna karşın, Türkiye’deki işlerlik bunun tam tersidir. 

Türkiye’de sağlık alanında, merkezi ve yetkilerini devretmeye yatkın olmayan güçlü bir 

bürokratik sistem vardır. Diğer bir yandan, birçok sivil meslek kuruluşu da, bu yetki ve 

sorumlulukları üstlenmeye fikir düzeyinde hazır değildir. 

        9. Halen acil servislerde büyük bir hasta yoğunluğu mevcuttur. 

     10. Sistemin ekonomik ve idari yetersizliklerinden dolayı entegre hastaneler doğmuştur. 

     11. SGK birçok alanda sağlık bakanlığı ile çekişmeler yaşamakta ve giderek sağlık 

politikalarını belirler hale gelmektedir. Vatandaşımız birçok konuda hakkını yeterince 

arayamadığı için hastalar mağdur olmaktadır 

 

 

, 

 

 

TEKLİFLER: 

 

1.Kamu hastanelerinde akılcı performans sistemine geçilmelidir. Özellikle cerrahi 

branşlarda mutlaka uygulanmalıdır. Endikasyonsuz işlemler, suni hasta oluşturma 

pozitif performansın sonucunda gelmiştir. Bu fazla yükü sistemin artık kaldırması 

mümkün değildir. 

2. Performans sistemi için yüzdelik dilimler belirlenmelidir. %10 altı ve %90 üstü 

dilimlere düşen hekimler Döner sermaye komisyonu tarafından denetlenmelidir. 

3. Kamu hastanelerinin denetimleri yetersizdir. Sağlık personelinden oluşan 

denetim ekipleri yeterli değildir. Denetim ekipleri maliye, SSK, hekim ve sağlık 

idarecisinden oluşabilir. 

                           4.Vatandaş sağlık sorunlarının çözümünde ve finansmanında sorumluluk alma 

alışkanlığına sahip kılınmalıdır. İsraf ve sistemi oyalama yaptırıma tabi tutulmalıdır. 

               5.Toplum sağlığını koruma ve sağlık imkanlarının tasarruflu kullanımı hususunda, 

toplumu ikna gücü yüksek sivil toplum kuruluşlarıyla kamu işbirliği yapılmalıdır.  

6.Tam gün yasası üniversiteler yönünden de uygulamaya konmalıdır. 

7.Sağlık okur yazarlığının artırılması için çalışmalar yapılmalıdır. Ortaöğrenim 

kurumlarında Sağlık Bilgisi dersi mecburi olmalıdır. 

 

       

 



 

 

 

 

KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ 

 

                     OLUMLU YÖNLERİ: 

 

1. Temel sağlık göstergelerinde önemli iyileşmeler kaydedilmiş, bebek ve anne ölüm 

oranları hızla düşürülmüş ve doğuşta beklenen yaşam süresi yükselmiştir.  

2. Dünya çapında büyük tehdit oluşturan AİDS, Hepatit Türkiye’de korunma tedbirleri, 

sünnet uygulaması ve eğitimle Batı ülkelerine ve Afrika ülkelerine göre çok daha az 

görülmektedir. 

3. Türkiye’de dini ve ahlaki nedenlerle, uyuşturucu madde bağımlılığı, alkol tüketimi 

ve alkolizm oranı, gelişmiş Batı ülkelerine göre daha düşüktür. Sigara ve tütün kullanımını 

engelleyici yasal düzenlemeler yapılmıştır. Bu tedbirlerle son bir yılda sigara tüketimi %17 

azalmıştır. 

4. Türkiye’de şehir şebeke havuz, kaplıca, yüzme ve ambalajlı sularının analizleri 

yeterince yapılmaktadır. 

5. Aşılama hizmetleri, dünya ortalamasına göre daha yüksek oranda yapılmaktadır. Bu 

da hastalıklara karşı koruyucu bir önlemdir. 

6. Gıda maddeleri ve insana temas eden meslek sahiplerinin portör muayeneleri 

mecburidir. 

7. Ortaöğretim öğrencilerinin aile hekimlerinden tarama muayenesi mecbur 

tutulmuştur. 

 

OLUMSUZ YÖNLERİ: 

 

1. Bağışıklama hizmetlerinde halkımızın bir kısmında aşı yapılmasına karşı direnç 

bulunmaktadır. Bu durum aşıların kısırlık yaptığı, domuz ürünleri kullanılması gibi dini 

hassasiyetlerden veya aşıların içinde paraben ve civa gibi maddelerin olduğu ve bu çocukların 

beynini etkilediği gibi yanlış bilgilerden kaynaklanmaktadır. 

2. Toplumda aşılanmaya karşı bir direnç gelişmiştir. Bundan dolayı toplumun tam aşılanması 

mümkün olmamaktadır. 

3. Yetersiz, dengesiz beslenme ve hijyensizlik nedenleriyle toplum tedavi edici sağlık 

hizmetlerine daha çok ihtiyaç duymaktadır. 



 

 

4. Türkiye’de şehirleşme sürecindeki çarpıklıklar, düzensiz altyapıya sahip ve gürültülü kent 

merkezlerini ortaya çıkarmakta; bu da, insan sağlığını olumsuz etkilemektedir. 

5. Analizi yapılan şebeke havuz, kaplıca, yüzme ve ambalajlı sularının analiz sonuçları halka 

bildirilmemektedir. Analiz sonuçları uygunsuz çıktığında yerel yönetimler gerekli önlemleri 

almamaktadırlar. Bu yerel yönetimlere karşı Halk Sağlığı Kurumunun yaptırım gücü 

bulunmamaktadır. 

6. Hava, su, toprak kirliliğiyle ilgili çeşitli bakanlıklar sorumluluk sahibidir. Ancak caydırıcı 

önlemler yeterli değildir. 

7. Soba, doğalgaz zehirlenmeleri nedeniyle her yıl binlerce vatandaşımızın sağlığı bozulmakta 

ölümle sonuçlanan onlarca vaka olmaktadır. Bu halk sağlığı sorununa karşı alınan tedbirler 

yeterli değildir. 

8. Toplumun ruh sağlığını bozan, cinsel yolla bulaşan hastalıkların yayılmasına sebep olan, 

şehirlerde masaj reklamı tarzında broşür ve kartvizitlerinin yollara atılması 

engellenmemektedir. 

9. Uyuşturucu ve bağımlılık yapan maddelere karşı mücadele ve polisiye tedbirler dışında 

gençleri bu zararlı maddelerden uzak tutucu programlar yeterli değildir. 

10. Kızamık vaka sayısı 2017 yılında 69 iken 2018 yılında 510’a, 2019 yılının ilk 9 ayında 2666 

vakaya ulaşmıştır. 

 

TEKLİFLER: 

 

1. Dünyada, trafik kazasına bağlı yaralanma ve ölümlerin en çok olduğu ülkelerden 

biri Türkiye’dir. Sürücü eğitimleri daha ciddiyetle ele alınmalıdır. 

2. Türkiye’nin bir deprem ülkesi olması sağlık alanında bazı özel tedbirlerin ve ek 

harcamaların yapılmasını gerektirmektedir. Yapıların sağlamlığı sağlanmalı, 

eğitimler verilmelidir. 

3. Su analizi sonuçları halka açıklanmalıdır. Sağlıksız suların düzeltilmesi için Halk 

Sağlığı Kurumunun yerel yönetimleri üzerinde yaptırım gücü arttırılmalıdır. 

4. Sağlık Bakanlığı veya Sosyal Yardım Vakıfları’nca sobalı evlere karbon monoksit 

sensörü ücretsiz olarak dağıtılmalıdır. 

5. Halka hijyen ve aşılama, hastalıklardan korunma, iş ve ev ergonomisi hususlarında 

bilgilendirme yapılmalıdır. Bu hususta sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği 

yapılmalıdır. 



 

 

6. Uyuşturucu ve bağımlılık yapan maddelere karşı vatandaşlara bilgilendirme 

yapılmalı, medya ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yoluna gidilmelidir. 

7. Engellilere zarar görmeden yaşayabilecekleri şehir planlaması yapılmalıdır. 

 

 

(BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARI ) 

AİLE HEKİMLİĞİ 

 

OLUMLU YÖNLERİ: 

1. Aile Hekimliği ülkenin her yerinde uygulamaya konulmuştur ve her ilçede bir 

toplum sağlığı merkezi mevcuttur. 

2. Aşılama ve anne-bebek ölümlerinin azaltılmasında iyi bir mesafe kaydedilmiş ve 

Avrupa ortalamalarının üzerine çıkılmıştır. 

3. İlaçtan katkı payı ve kutu başı ücret alınması, ihtiyaç dışı ilaç taleplerini azaltmıştır. 

4.Hekime ulaşım çok kolaylaşmıştır. Aynı gün hasta randevusuz aile hekimine 

muayene olmaktadır. 

5.Yenidoğan bebekler otomatik olarak aile hekimliği sistemine kaydedilmektedir. 

6. E-nabız sistemi 1.2. ve 3. basamak arasında bilgi paylaşımı sağlamaktadır. 

7. Bakanlık tarafından uygulanmakta olan SAHU eğitimleri aile hekimliğinin daha ileri 

bir safhaya ulaşmasına katkıda bulunmaktadır. 

8. Aile hekimliği merkezleri belli bir standardizasyona kavuşmuştur. Laboratuvar 

hizmeti verilmektedir. 

9. Aile hekimliğinde performans sistemi uygulanmaktadır. Bu da aile hekimliği hizmet 

kalitesini arttırmaktadır. 

 

OLUMSUZ YÖNLERİ: 

 

1. Aile hekimliği sistemine geçeli 14 yıl olmasına rağmen aile hekimi yetersizliği devam 

etmektedir.  

2. Merkezi yönetim sorunların çözümünde yetersiz kalmaktadır. 

3. Mecburi hizmet görevlerinin sonunda özellikle doğuda ve taşrada hekimlerin büyük 

çoğunluğu ya istifa etmekte ya da uzmanlık eğitimine başlamaktadır. Bu nedenle çok sık 

hekim değişmekte ve hizmette istikrar sağlanamamaktadır. 



 

 

4. Sevk zinciri uygulanmadığı için ikinci ve üçüncü basamak kuruluşlarda aşırı ve gereksiz 

yığılma olmaktadır.  

5. Hizmet sunucuları arasında koordinasyon bozukluğu, kopukluk mevcuttur. 

6. Sağlık Bakanlığı dışındaki kurumların sağlık bakanından habersiz çıkarttığı yönetmelikler 

aile hekimlerini zor durumda bırakmaktadır. 

7. E-devlet sistemi üzerinden raporlama sistemi iyi işlememektedir.(sürücü raporu, istirahat 

raporu, sporcu-sağlık raporu, askerlikle ilgili raporlar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEKLİFLER: 

 

1.  Kronik hastalıkların takibi aile hekimlerine verilmelidir. 

2. Kamu spotlarının önemi görülmüştür. Daha yoğun bir şekilde kamu spotları 

kullanılmalıdır. 

3. Bebek aşılarının tedavi programına 2. ve 3. Basamak hekimleri de uymalıdır. 

4. Aşı yaptırmayan ailelere kanuni yaptırım uygulanmalıdır. (İtalya’da aşı yaptırmayan 

çocukların ilkokula kaydı yapılmamaktadır.) 

5. 2019 sonu itibariyle SAHU kadroları kapanmış olup, 2020 itibariyle tekrar açılmalıdır. 

SAHU eğitimleri tüm Türkiye’de daha geniş alanları kapsamalıdır. 

6. Aile hekimliğinin başlıca görevi olan koruyucu hekimlik yoğun-poliklinik hizmetleri 

sebebiyle kesintiye uğramaktadır. Aile hekimlerinin koruyucu hekimlik hizmeti ön plana 

çıkarılmalıdır. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ÇEVRE SAĞLIĞI 

 

OLUMLU YÖNLERİ 

 

1. Her ilçede bir toplum sağlığı merkezi mevcuttur. 

2. Çok paydaşlı bir yaklaşım ve bütüncül bir bakışla hizmet sunulmaktadır. 

3. Yeterli ve deneyimli personel bulunmaktadır. 

4. Topluma yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinin sunumunda siyasi irade ve kurumsal birikim 

mevcuttur. 

 

OLUMSUZ YÖNLERİ 

 

1. Yürütülen faaliyetlerin büyük kısmı diğer kamu, kurum ve kuruluşlarını da 

ilgilendirmektedir. 

2. Personel dağılımının ilçelere göre farklı olması, bir kısım yerlerde personel yığılması olurken 

çoğu yerde personel ihtiyacının olması. 

3.  Toplum Sağlığı Merkezlerinin fiziki yetersizliği, ihtiyaca uygun hizmet binalarının 

olmaması, 

4. Toplumun sağlık okur-yazarlık oranlarının düşük olması, 

5. TSM tarafından sunulan hizmetlerin vatandaşlarca ve diğer kurumlarca bilinmemesi, 

6. İhtiyaç duyulan bazı kritik personellerin (psikolog, evde sağlık hemşiresi ve sosyal çalışmacı 

gibi) bulunmaması, 

7. Özellikle büyük ilçelerde, bir TSM oluşturulması dolayısıyla ulaşılabilirlik ve erişebilirliğin 

kısıtlaması, çevre sağlığı konusundaki olumsuz yönleri oluşturmaktadır. 

 

          TEKLİFLER: 

 

1. Toplum Çevre Sağlığı konusunda bilinçlendirilmelidir. Bu hususta, belediyeler ve sivil 

toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapılmalıdır. 

2. İçme suyu konusunda belediyeler üzerinde Toplum Sağlığı Merkezleri’nin yaptırımı olması 

gerekmektedir. 

3. Okullarda ve aile yaşam merkezlerinde yeterli hijyen ve korunma eğitimi verilmelidir. 



 

 

4.  

 

TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ VE OKUL SAĞLIĞI 

          

 OLUMLU YÖNLERİ 

 

1. Kısa zamanda çok kişiye ulaşım imkânı sağlanmıştır. 

2. Gelişim çağındaki çocukların bir arada bulunmasının sağladığı takip ve tedbir kolaylığı elde 

edilmiştir. 

3. Koruyucu sağlık hizmetlerinin (bağışıklama ve aşı hizmetleri başta olmak üzere) fire 

verilmeden yapılmasına imkân sağlanmıştır. 

4. Akran eğitimine imkân sağlanmıştır(diş fırçalama alışkanlığının kazandırılması vb.).   

5. Okul kantinlerine yönelik gerekli düzenlemeler yapılmıştır. 

6. Okul çevresinde eğlence yeri ve benzerlerine yönelik olması gereken mesafeler belirlenmiştir. 

7. Okullara temiz su teminine yönelik çalışmalara hız verilmiştir. 

8. Okullarda beyaz bayrak uygulaması ile gerekli hijyen ortamının sağlanması için adımlar 

atılmıştır. 

9. Okullar ve çevrelerinde tütün ve madde kontrolüne yönelik önleyici düzenlemeler yapılmıştır. 

10. Aile hekimliği ile artık her bir öğrencinin aile hekimi vardır. 

11. Okul binaları son dönemde artan bir hızda iyileştirilmektedir. 

12. Bakanlıklarda yeniden yapılanma ile kamu verimliliği artırılmıştır. 

13. 18 yaş altındaki tüm vatandaşlar sağlık güvencesine alınmıştır 

14. 18-25 öğrenimine devam eden tüm gençler sağlık güvencesine alınmıştır. 

 

OLUMSUZ YÖNLERİ 

 

1. Öğretmen ve eğitimciler bağışıklama hizmetleri konusunda yetersiz bilgiye sahiptir. 

2. Çoğu okulda sağlık hizmeti verecek bir fiziksel ortam ( sağlık kabini, revir vb.) 

bulunmamaktadır. 

3. Okul sağlığı hizmetlerini sunan sağlık kuruluşları ile okul idareleri arasında yeterli 

koordinasyon sağlanamamıştır. 

4. Bulaşıcı hastalık tespit edildiği durumlarda tedavi edici sağlık hizmetlerine erişimde sorunlar 

(bit taramasında tüm okula bit şampuanı yazılması gerekmekte ama toplu şekilde temin 

edilememektedir.) yaşanmaktadır.  



 

 

5. Okullar şehir trafiğinin yoğun olduğu yerlerde (gürültü, kaza riski gibi) bulunmaktadır. 

6. Okul kantinlerinin ve yemekhanelerinin denetimi yetersizdir. 

7. İl yöneticilerinin gerekli desteği vermemeleri nedeniyle okulların ancak onda biri beyaz 

bayrak almıştır. 

8. Öğretmenler ve bazı öğrencilerin okulun hemen çıkışında sigara kullanması, 18 yaşından 

küçüklere sigara satışı ve tütün kontrol çalışmalarını başarısız kılmaktadır. 

9. Öğrencilerin aile hekimlerine periyodik muayeneleri yetersiz düzeyde yapılmaktadır. 

10. Milli Eğitim Bakanlığında okul sağlığı ile direkt ilişkili bir birim yoktur. 

11. Aynı bina içerisinde aynı alanı paylaşan kişi sayısı (sınıfların kalabalığı, yetersiz tuvalet 

sayısı vb.) fazladır. 

12. Tuvaletler başta olmak üzere fiziksel ortamın temizliği ve genel hijyenin sürekliliği 

sağlanamamaktadır. 

13. Şehir şebeke sisteminden su temin edilen okullarda şebeke kontrolleri sırasında okul suları 

da kontrol edilmektedir. Ancak şehir şebeke sistemi dışında su temin edilen okulların su 

analizleri için belirli bir ücret ödenmesi gerektiği için analizler yapılmamaktadır.  

14. Sağlık ders kitaplarındaki bağımlılıkla ilgili konular yetersizdir. 

TEKLİFLER: 

 

1. Daha önce Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan okul kantini denetimleri halen Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Gerekli yasal düzenlemeler ile öğrencilere 

satılan gıda ürünleri daha sağlıklı hale getirilmiştir ancak denetimler yetersizdir.   

Okul kantinlerinin denetimi Halk Sağlığı Müdürlüğü ekiplerince yapılmalıdır. 

2. Okul su depolarının mahalli idarelerce temizlenmesi ve bakımlarının yapılması ve arıtma 

cihazlarının belirli bir düzende temizlettirilmesi sağlanmalıdır. Şebeke sistemi dışında su 

temin eden okulların analiz bedelleri için Maliye Bakanlığı tarafından Halk Sağlığı Genel 

Müdürlüğüne global bir bütçe temin edilmeli ve analizlerin düzenli yapılması sağlanmalıdır.  

3. Okullarda çevre dostu okul, yeşil okul benzeri uygulamalar ile öğrencilerin tabiat ile 

buluşturulması,  kimyasal ile temasın azaltılması sağlanabilir. Okullarda kullanılan 

malzemelerin daha az kimyasal içermesi için denetimler sıklaştırılmalı, yaptırımlar 

artırılmalıdır. 

4. Okul bahçelerinde olduğu gibi okul girişlerinde de belli mesafelere kadar tütün kullanımı, 

öğrencilere sigara satışı ciddiyetle denetlenmeli, yaptırımlar sıkı uygulanmalıdır. 



 

 

5. Okul çevrelerinde bar, kahve gibi eğlence yerleri belli mesafeye kadar yasaklanmıştır ancak 

çeşitli gerekçelerle buna uyumun olmadığı yerler mevcuttur. Bunun önüne geçilmelidir. 

6.  Okul müfredatına sağlık kavramının daha etkili yerleştirilmesi gereklidir. 

7. Okulların su depolarının ve arıtma cihazlarının periyodik olarak yılda en az 2 defa bakımı 

yapılmalıdır. 

8. Öğretmen ve eğitimciler okul sağlığı hususunda eğitime alınmalıdır. 

9. Tüm okullarda sağlık kabini ve revir bulunmalıdır. 

10. Okul kantinlerinde ve yemekhanelerinde sağlıklı gıda ve su sunumu sağlanmalıdır. 

11. Tüm öğrenciler yılda iki defa periyodik muayeneden geçirilmelidir. 

12. Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında ve tüm illerde okul sağlığı ile ilgili birim 

oluşturulmalıdır. 

13. Sağlık ders kitaplarında  bağımlılıkla ilgili konular yeterli sayıda olmalıdır. 

 

 

 

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ 

 

OLUMLU YÖNLERİ: 

1. Tüm Özel ve Kamu hastanelerinin acil servisleri mevcuttur. Tüm tıp merkezlerinin acil 

üniteleri mevcuttur ve optimum çalışmaktadır.  

2. Tüm hastanelerin acil servislerinde 24 saat acil doktoru bulunmaktadır.  

3. 112 acil ambulans hizmetleri ülkemizde belli bir standarda ulaşmıştır. 

4. Hızır acil 112 hizmetleri tek elde toplanmış ve Türkiye’nin her yerine ulaşabilmektedir. 

Havadan denizden karda giden araçlarla acil hizmetleri verilmektedir. 

5. Yeterince eğitimli sağlık personeli mevcuttur. 

6. Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatında Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

organizasyonu mevcuttur. 

7. Eğitim ve Araştırma Hastanelerinin Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde 

birleştirilmesi sunulan hizmetlerin standardizasyonunun sağlanmasına yardımcı 

olmuştur. 

 

 

 

 



 

 

 

             OLUMSUZ YÖNLERİ: 

            1. 112 acil ambulans hizmetlerinde oldukça fazla kötü kullanım mevcuttur.  

2. Acil polikliniklerinde acil olmayan vakalar çok fazladır. Bu durum SGK’nın 

ücretlendirme şekillerinden, akşam polikliniklerin çalışmamasından, poliklinik randevu 

sisteminin sağlıklı çalışmamasından, randevuların dolu olmasından kaynaklanmaktadır.  

3. 112 Ambulanslarının yollarda diğer insanların can güvenliğini tehlikeye atma hakkı 

yoktur. Genellikle ambulanslar hastayı hastaneye ulaştırılmak için hızlı gitmekte, siren 

çalmaktadır. Ambulans vardığı anda zaten hastaya müdahale edilmiştir. Kalp krizi geçirenlerin, 

siren sesi ve ambulans ışığıyla heyecanlanıp tekrar kalp krizi geçirme riski vardır.  

4. Bazı merkezlerde yeterince Acil deneyimi olmayan  doktor ve personelin hastalara 

müdahalesi veya müdahale etmesi ciddi hayati riskler içermektedir.  

 

TEKLİFLER: 

 

1. Tüm kırmızı şeritli ambulanslar İl Ambulans Servisi Başhekimliği emrinde çalışmalıdır. 

Mavi şeritli ambulanslar ve evde bakım hizmet araçları hastanelerde bulunmalıdır.  Acil 

vakalar dışında hastaneden eve/evden hastaneye hasta nakli evde bakım ekiplerince, 

hastaneden hastaneye hasta nakli hastanelerce mavi şeritli ambulanslarla yapılmalıdır. 

2. Tüm ATT ve AABT kadroları sadece İl Ambulans Servisi Başhekimliği, KKM, ASHİ, 

Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü PDC sinde bulunmalıdır.  

3. Özel hastane eve nakil yada evden hastaneye nakil hastalarını kendi bulunduracağı nakil 

ambulansı ile yapmalıdır. 

4. İl merkezi ve büyük ilçelerde 20.000 nüfusa 1 adet ASHİ, bunun üzerinde her 30.000 

nüfusa kadar 1 adet ASHİ olacak şekilde planlama yapılmalıdır. 

5. 20.000’den daha az toplam nüfusu olan ilçelerde en az 1 adet ASHİ kurulmalıdır. 

Büyükşehir statüsündeki illerin ilçe merkezine 15 km’den daha uzak ve çevresi ile 

20.000’den fazla nüfus olan mahallelerde ASHİ kurulabilmelidir. 

6. Acil hastalara veya hasta yakınlarına gitmek istediği hastane sorulmalıdır. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŞEHİR HASTANELERİ 

 

OLUMLU YÖNLERİ: 

 

1. Şehir hastanelerinde yeterince uzman doktor mevcuttur. 

2. Hastanelerin birçoğunda çağdaş teknolojik donanım üst düzeyde bulunmaktadır. Bu 

teknolojiyi kullanacak hekim ve personel bulunmaktadır. 

3. Hastanelerin fiziksel şartları çok iyidir. Hasta memnuniyeti üst seviyededir.  

4. Hastaların bekleme süreleri azaltılmış ve hasta memnuniyet oranları arttırılmıştır. 

5. Otopark problemi yoktur. Dış hastanelerden konsültasyon istenmemektedir. 

6. Anne bebek dostu hastanelerdir. 

7. Hastanelerde verimlilik eğitim ve denetlemeleri hastane işleyişine katkıda 

bulunmaktadır. 

 

 

OLUMSUZ YÖNLERİ: 

            

1. Hekimler, maaşlarının önemli bir kısmını performans sistemine göre baktığı hasta 

ve yaptığı ameliyat sayısına göre aldığından  gereksiz ameliyat ve müdahaleler 

olmaktadır. 

2. Şehir hastanelerinde döner sermaye ödemesi diğer hastanelere göre az olduğu için 

hekim ve sağlık personelinde memnuniyetsizlik vardır. 

3. Şehir hastanelerinin yönetimi kamu-özel ortaklığıdır. Sözleşmeli personelin maaşı ve 

ek ödemeleri, yemek, güvenlik, temizlik hizmetleri ve tıbbi cihaz alımı gibi birçok 

harcamalarda sıkıntılar vardır. 

            4. Görünürde hastanın hekim seçme hakkı olduğu halde hasta kontrollere geldiğinde ilk 

muayene olduğu branşlarda hekime ulaşmakta sıkıntılar yaşamaktadır. 



 

 

            5. Özel sektör ortaklığı ticari kar gözettiği için kalitede ciddi manada düşüşler yaşandığı 

gözlemlenmektedir. Fizik Tedavi, radyoloji, laboratuvar gibi sağlık hizmetleri 

taşeronlaştırılmıştır. 

6. Cerrahide kullanılan cihaz yönetimi gereksiz cerrahi endikasyon konmasına yol 

açmaktadır. 

7. Şehir hastaneleri aynı anda birkaç üniversite ile afiliye edilmiştir. Bu birçok sorunu 

beraberinde getirmektedir. 

8.Şehir hastanelerinde ulaşım problemi mevcuttur. 

 

 

TEKLİFLER: 

1.Kamu hastanelerinde akılcı performans sistemine geçilmelidir. Endikasyonsuz işlemler, 

suni hasta oluşturma pozitif performansın sonucunda gelmiştir. Bu fazla yükü sistemin artık 

kaldırması mümkün değildir. 

2.Akılcı performans sisteminde Türkiye geneline bir standart getirmek gerekmemektedir. Her 

hastane için mevcut ve geçmiş yıllardaki performansa bakıp %80’lik performansı üst limit 

kabul edilmelidir. Bu limitin altına düşenin, standart maaşından düşülmelidir. Yapılmayan 

ameliyat, komplikasyonlar, düşük, muayene sayıları performanstan yani maaştan 

düşülmelidir. 

3. Döner sermaye SUT katsayısı arttırılmalıdır. 

4.Hastane ödenekleri zamanında ve yeterli miktarda gelmediği için tedarikçilere ödemeler 

zamanında yapılmamaktadır. Bu durum hastanelerin işletme maliyetini yükseltmektedir. 

 

ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ 

 

OLUMLU YÖNLERİ: 

 

1. Hastalar sevk olmadan özel hastanelere direk başvurabilmektedir. 

2. Faturalarda SGK’ya  zamanında ödenmektedir. 

3. Hastalardan fark ücreti alınabilmektedir. 

4. Bazı hayati işlemlerden; (acil hizmetleri, kalp ameliyatları, onkolojik cerrahi, organ 

nakilleri ve yoğun bakım üniteleri gibi) fark alınmamaktadır. 

5. Özel sektör ciddi sayıda hastaya kaliteli hizmet vermektedir. Devlet hastanelerinin iş 

yükünü önemli ölçüde azaltmaktadır. 



 

 

6. Sağlık kurumları planlaması kapsamında yeni özel kuruluş açılmasına müsaade 

edilmemektedir. Bu durum özel sektörün aşırı rekabetçi bir duruma girmesini önlemektedir. 

7. Özel sağlık kuruluşları yeterince denetlenmektedir. 

8. Özel sektör, hizmet başına kamu hastanelerinden daha düşük fiyatlara hizmet 

verebilmektedir. 

 

 

 

OLUMSUZ YÖNLERİ: 

1. SGK tarafından SUT fiyatlarına 2008 yılından beridir zam yapılmamıştı.2020 Mart 

ayında %15 zam yapılmıştır. Bu durum ekonomisi zayıf bölgelerde hizmetin sürdürülmesini 

engellemektedir.  Artış reel değerlendirmeden uzaktır. 

2. Özel Hastanelerin % 65’i yabancı sermayenin eline geçmiştir. 

3. Sosyal Güvenlik Kurumunun muayene, tetkik ve tedavileri 20-30 TL gibi düşük 

fiyatlarla vaka başı paket uygulaması Tıp Merkezlerinin kapanmasına sebep olmuştur.  

4. Özel sektörün yeni doktor alımı neredeyse tamamen durdurulmuş (60 yaş üstü 

emekli doktorlar istisna) ve nitelikli tıbbi cihaz alımı çok katı sınırlamalara tabi tutulmuştur. 

Böylece mevcut kuruluşların büyümesi engellenmiştir. 

. 5. Devlet hastanelerinin kira ve personel maaşı genel bütçeden karşılanmaktadır. SGK 

tarafından devlet hastaneleri ile özel hastanelerde aynı ücretler ödenmektedir. Üniversite ve 

Eğitim hastanelerinde %30 daha fazla ödenmektedir. 

6. Özel hastanelerde fark ücreti 15 TL’dir. Hâlbuki devlet hastanelerinde 6-9 TL fark 

alınmaktadır. Bu durum haksız rekabete neden olmaktadır. Buda haksız rekabet 

oluşturmaktadır.   

7. Özel hastaneler kar getiren hizmetlere ağırlık vermekte ve diğer hizmetleri sunmakta 

gönülsüz davranmaktadır.  

8. Birçok Görüntüleme Merkezi fiyatların aşırı düşük olmasından dolayı kapanmıştır. 

9. Tıp merkezleri zarar ettiklerinden dolayı satışa çıkmış, büyük sermaye tarafından 

satın alınıp birleştirilerek hastanelere çevrilmişlerdir 

10. SGK, fatura incelemelerinde, hekimlerin ihtisaslarıyla ilgili mesleki bilgi ve 

becerilerine göre koyduğu teşhislerine müdahale etmektedir. Bu teşhislere göre yapılan 

tedavileri yerinde değil diyerek ödememektedir. Özel kurumlar bu durumdan mağdur 

olmaktadırlar. İnceleme standardı olmaması sıkıntıdır. 

 



 

 

TEKLİFLER: 

 

1. SGK tarafından yapılan ödemeler her yıl asgari ücret artımı veya enflasyon oranında 

arttırılmalıdır. Bu fiyatlar arttırılmadığı takdirde yakın bir gelecekte özel sektör hizmet 

veremez hale gelecektir. Bu da vatandaştan alınan ve her geçen gün daha da artan tedavi 

ve muayene fark ücretlerine sebep olacaktır. Neticede özel hizmetlerden faydalanan orta 

gelirli kesim bu hizmetlerden faydalanamayacak ve devlet hastanelerindeki yığılma 

artacaktır. 

2. Özel hastanelere ihtiyaç duydukları branşlar verilebilmelidir. 

3. SGK fatura inceleyicileri hekimlerin tıbbi kanaatlerine müdahale etmemelidirler. 

4. Ülkemizde belli branşlarda ihtisaslaşmış hastane ve Dal merkezlerine ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bu merkezler teşvik edilmelidir.  

5. Semtlerdeki özel tıp merkezlerinin kendilerini geliştirmelerine yardımcı olunmalıdır.  

 

 

ÜNİVERSİTE HASTANELERİ VE TIP EĞİTİMİ 

 

OLUMLU YÖNLERİ: 

 

1. Türkiye’de hekimlerin ve sağlık personelinin eğitimi bazı aksaklıklara rağmen belli bir 

seviyede verilmektedir. Dağılımın ve istihdamın bozuk olmasına rağmen sistemi yürütebilecek 

sayıda hekim ve sağlık personeli bulunmaktadır.  

2. Tıp Fakülteleri sağlık sisteminin üst düzey taleplerini yerine getirebilmektedir. 

3. Üniversite hastaneleri devlet ve özel hastanelerden daha fazla oranda SGK’dan ödeme 

almaktadırlar. 

            4. Eğitim ve Araştırma hastaneleri Türkiye genelinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi çatısı 

altında birleştirilmişlerdir. Bu da uzmanlık eğitiminde standardı yükseltmiştir. 

             5. Askeri tıp fakülteleri de YÖK sistemine Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlanarak dahil 

edilmişlerdir. 

             6.Üniversite sınavında ilk 50.000’e girenler tıp fakültesini tercih edebilmektedirler. 

 

OLUMSUZ YÖNLERİ: 



 

 

1. Tıp Fakültesi Hastanelerinin sayı olarak arttırılarak yaygınlaştırılması tıpta eğitim 

seviyesinin düşmesine sebep olmuştur. Yıllık öğrenci kontenjanı 4500’den 15000’e 

çıkarılmıştır. Kadavra görmeden mezun olan tıp öğrencileri vardır. 

2. Yetersiz ve yeni olan birçok Tıp Fakültesinde çok sayıda hekim ve uzman hekim 

yetiştirilmektedir. Bu konuda etkili bir denetim ve planlama mekanizması yoktur. Yukarıda 

sayılan sorunlarla birlikte iyi yetişmiş hekim oranı hızla azalmaktadır. Bu durum gelecekte 

büyük bir halk sağlığı sorunu olarak Türkiye’nin önüne çıkabilecektir. 

3. Üniversite hocaları özel hastanelere geçmekte veya muayenehanelerinde çalışmaları Tıp 

Fakültelerindeki öğretim kadrosunun sayı ve kalitesini düşürmektedir.  

4. Sadece tabelası olan birçok Tıp Fakültesi kurulmuş ve öğrenci kabulüne başlamıştır. Bu 

öğrenciler genellikle en yakın Tıp Fakültesinde eğitimlerine devam etmektedir. Bu gidişle 

yakın gelecekte yetişen hekimlerin kalitesi ciddi şekilde sorgulanmaya başlanacaktır.  

5. Tıp fakülteleri tetkik ve tedaviler için aylar sonrasına randevu verir hale gelmiştir.  

6. Üniversite hastaneleri personel eksikliği ve işletme giderleri karşılanamadığından zor 

durumdadır. Bazı servisler kapatılmanın eşiğine gelmiştir. 

7. Tıp fakülteleri mevcut potansiyellerini yeterince kullanamamaktadır. 

8.Tıp fakültesi öğrencileri 4.sınıftan itibaren TUS sınavına hazırlanmaktadırlar. TUS 

dersanelerine gitmektedirler. Bu da hastane pratik eğitimlerini ikinci plana atmaya sebep 

olmaktadır. 

9. Üniversite hastanelerinde yatakların hocaların inisiyatifinde olması, yatak sayılarını 

kendilerinin kontrol etmek istemesi, özellikle üniversite hastanelerinde dekanlık ve 

başhekimlik olmak üzere çift başlı bir yönetimin olması nedeni ile hastaların yatırılmasında 

başhekimliklerin çabasına rağmen sıkıntı yaşanmaktadır. 

 

TEKLİFLER 

1. Üniversite hastaneleri profesyonel yönetim ilkelerini benimsemelidir. Akademik 

kadrolarca yönetilmekten vazgeçilmelidir. 

2. Tam gün yasası uygulanmalıdır. 

3. Üniversitelerdeki akademik çalışmalarda üretime yönelik çalışmaların desteklenmesi 

gerekmektedir. Bilimsel etkinliklerin değerlendirilmesi, akademisyenlerin etkin çalışmalar 

yapması ve geniş açı ile olaya bakmaları sağlanmalıdır.  

4. Daha önce var olan sevk zincirindeki eksikliklerin (hasta yatağı var olduğu halde 

hastaların yer yokluğu nedeniyle kabul edilmemesi, yatan bir hastanın hekim üst merkeze 

gönderemediği için taburcu olmaması gerektiği halde taburcu edilip ayaktan üst 



 

 

merkezlere doğrudan gönderilmesi, uygunsuz endikasyonla sevk vs.) giderilmesi ile hem 

hastayı sevk edecek olan hekimin sevkte zorlukla karşılaşmaması hem de üst merkezlerin 

aktif ve verimli bir şekilde kullanılması sağlanabilir. Türkiye’de tüm sağlık kuruluşlarının 

(primer, sekonder ve tersiyer hastaneler) hasta yatak sayılarının, boş yatak sayılarının, 

yoğun bakım yatak sayılarının ve aktif çalışan ameliyathane sayısı ve personelin görev ve 

sayılarının bir sistem üzerinden tamamen görülmesi, sevklerle ilgili var olan 112 

merkezlerinin bu sistemi kullanarak daha aktif rol alması ve yönetmesi, her hastanede 112 

ve bu sistem koordinatörlüğünün bir temsilcisinin 24 saat var olması gerektiği ve çözümün 

için inisiyatifin bu kişiler elinde bulundurulması gerekmektedir. Hâlihazırda böyle bir 

sistem olmakla beraber üniversite hastaneleri başta olmak üzere birçok merkezde aktif 

olarak kullanılmamaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAĞLIK ÇALIŞANLARI 

 

OLUMLU YÖNLERİ: 

 

1. Türkiye de yaklaşık 165bin doktor görev yapıyor. Bunların dağılımı: 85.000 uzman, 

ve 80.000 uzman olmayan doktor şeklindedir. Doktorların 100.000’i Sağlık Bakanlığı’nda, 



 

 

40.000’i üniversitelerde ve 30.000’i ise özel sektörde çalışmaktadır. Şu an için hekimler aşırı iş 

yüküyle karşılaşsalar da sistem sürdürülebilmektedir. 

2. Hekimlerin döner sermayeleri arttırılmış ve uzman hekimlerin %80 kadarı 

muayenehanelerini kendi rızaları ile kapatmıştır. 

3. Atamalar bilgisayar ortamında yapılmaktadır. 

4. Performans sistemi getirilerek sağlık personelinin motivasyonu sağlanmıştır.  

5. Yardımcı sağlık personelinin görev tanımları yönetmelikle yapılmıştır. 

6. Yardımcı sağlık personelinin dağılımı dengesiz, iş yükü çok fazla olmasına rağmen 

sistem sürdürülebilmektedir. 

7. Taşeron firma çalışanları kadroya alınarak çalışma barışı sağlanmıştır. 

8. Beyaz kod uygulaması ile sağlık çalışanlarının güvenliği arttırılmıştır. 

 

OLUMSUZ YÖNLERİ: 

 1.Türkiye’de 100 bin kişiye 201 hekim düşmektedir. 

AB ortalaması 371, tüm Avrupa ülkeleri ortalaması OECD 348 hekim şeklindedir. Türkiye, 

kişi başına düşen hekim sayısı bakımından Avrupa’da 52 ülke arasında 50. sıradadır. 

Avrupa’da sadece Bosna-Hersek ve Arnavutluk Türkiye’nin gerisindedir. Olaya bütünüyle 

baktığımızda,  Türkiye’de hekim sayısı yönünden giderek artan ciddi bir sorun bulunmaktadır. 

Yılda 12000 öğrenci Tıp Fakültelerine alınmaktadır. Toplam ihtiyaç 239 bin hekim, mevcut 

165 bin hekimdir.  

2. Döner sermaye sistemi gelecek için kesinlikle bir güven vermemektedir. Alınan ücret 

tamamen hastane yönetiminin inisiyatifindedir. Sağlık bakanlığı sadece bir üst limit 

belirlemekte ancak verilecek asgari miktar konusuna karışmamaktadır.  

      3. Sağlık personeli performans ücretinin adaletsiz olmasından şikâyetçidir.   

      4. Sağlık çalışanları yapılan kötü propagandalar ve basında çıkan uç örnekler nedeniyle 

itibar kaybı yaşamakta ve giderek daha çok şiddete maruz kalmaktadır. 

     5. SGK, doktorların birçok ilacı yazma hakkını elinden almaktadır. Uzman doktorun 

hatta üst ihtisas yapmış doktorun ilaç yazması, sadece üniversitelerde yazılabilmesi gibi 

kısıtlamalar yapılarak hem hekimlerin mesleklerine saygı gösterilmemekte hem de vatandaşın 

ilaca çok zor ulaşabileceği şartlar getirilmektedir. Örneğin bir ilacın ancak endokrinoloji 

uzmanı tarafından yazılacağı hükme bağlanmaktadır. Hâlbuki Türkiye de sadece 200 civarında 



 

 

endokrinoloji uzmanı vardır. Birçok il merkezinde bile endokrinoloji uzmanı 

bulunmamaktadır.  

 

6. Doktorların emekli maaşları normal bir devlet memuru ile aynı düzeydedir. Örneğin 

hâkim ve savcıların maaşları emekli olunca şimdiki maaşlarıyla çok az fark ederken bir uzman 

doktor emekli olunca şimdiki maaşının üçte birini almaktadır. 

7. Pratisyen hekimlere toplumda gereken güven ve itibarın azalması hem hekimleri hem 

de sağlık sistemindeki yığılmalara sebep olmaktadır.  

8. Nöbet ücretleri sınırlı ödenmektedir. 

9. Maaşların büyük oranda performansa bağlanması ciddi su istimallere neden 

olmaktadır. Hastalara gereksiz tetkik ve tedaviler yapılabilmektedir. 

10. Hemşire açığı ciddi boyutlardadır. Avrupa ortalamasının beşte biri oranında hemşire 

mevcudumuz vardır. Halen aktif çalışan 140.000 hemşire mevcuttur. 360.000 yeni hemşire 

gerekmektedir. Acilen hemşire ve yardımcı sağlık personeli sayıları artırılmalıdır. 2012 yılında 

özel sağlık kolejleri açılmıştır. Bir yılda 70.000 öğrenci alınmış, bu kolejler plansız açıldığı 

için mezun olanların hepsine hemşire yardımcısı olarak mezun olacakları açıklanmıştır. Bu 

mezunların ne iş yapacağı vuzuha kavuşmamıştır. 

11.SABİM Alo 184 sağlık personeline karşı bir baskı aracı olarak kullanılmaktadır. 

12.SGK’lının yapılan muayene tetkik, tedavi bedellerine 12 yıldır zam yapılmamıştır. 

Bu da personele verilen döner sermaye ödemelerini gittikçe düşürmektedir. 

13.Yöneticiler çalışanlara baskı yaparak endikasyon dışı işlem yapmaya 

zorlamaktadır.(MOBİNG) Çalışanlar performans hedeflerini tutmaya zorlanmaktadır. 

 

 

 

TEKLİFLER: 

 

1. Sağlık personelinin güncel aldığı maaşlar, ek ödeme, döner sermaye emekli aylığı için 

hesaba katılmalıdır. 

2. Hekim ve diğer sağlık personeli açığı giderilmelidir. Ancak fizyoterapistlerde olduğu 

gibi hesapsız açılan okullar işsizliğe de sebep olmamalıdır.  

3. Sağlıkta şiddetin önüne geçmek için toplum ve medya bilinçlendirilmelidir. 

4. Tıp fakültelerine alınan öğrenci sayısı optimum seviyede tutulmalıdır. Şu an yapılan 

alım şekliyle 2023 yılında hekim işsizliği baş gösterebilecektir. 



 

 

5. Tüm sağlık çalışanlarının nöbet ücretleri maaşlarıyla orantılı tam olarak ödenmelidir. 

6. SGK’nın yapılan muayene, tetkik ve tedavi bedellerine enflasyon oranında her yıl artış 

yapması gerekmektedir. 

7. Sağlık personelinin nöbet ücreti arttırılmalıdır. 

8. Sağlık çalışanlarının iş şartları bazı branşlarda çok ağırdır. İsteyen çalışan daha az 

çalışabilmelidir. Ücreti de bu ölçüde azaltılabilir. 

9. Sağlık personelinin iş yükü çok fazladır. Personel nöbet ve aşırı hasta yükünden 

muzdariptir. Buna karşın 600’e yakın diplomalı atanmayı bekleyen sağlık personeli 

vardır. (t24.com.tr) İhtiyaçlar, rasyonel tespit edilip sağlık personeli alımı yapılmalıdır. 

 

 

 

İLAÇ ve ECZACILIK 

  

OLUMLU YÖNLERİ: 

 

1. Türkiye’de yaygın bir eczane ve ilaç temin ağı mevcuttur. 

2. Serbest eczanelerin neredeyse tamamı SGK ile anlaşma yapmıştır. 

3. Türkiye’de bugün 30 bin eczacı mevcuttur. Bu sayı Avrupa ortalamalarına yakındır. 

4. İlaç takip sistemi ile kaçak ilaç ortadan kaldırılmıştır.  

 

 

OLUMSUZ YÖNLERİ: 

 

1. Türkiye, sağlık sektöründe ilaç, sağlık malzemesi ve teknik donanımda büyük oranda 

dışa bağımlı durumdadır. Bu hal, ülke gelirlerinin büyük oranda yurtdışına aktarılmasına yol 

açmaktadır. İthal edilen  ilaçlar cari açığı oluşturan en önemli kalemlerden birini 

oluşturmaktadır. İthal edilen ilaçlar 2018 itibariyle bu değer bazında %51.5tir. Yerel üretim 

ilaçların payı ise aynı dönemde % 48.5 olmuştur. 

3. Gereksiz yere birçok yeni eczacılık fakültesi açılmaktadır. Türkiye kişi başına düşen 

eczacı sayısı itibariyle Avrupa ortalamalarına yakındır. 

4. SGK doktor hatalarından dolayı ilacı veren eczacıyı cezalandırmaktadır. Eczacıların 

kesintileri hat safhadadır. 

5. Eczanelerin giderleri çok fazlayken, ilaç kar oranları çok düşmüştür.  



 

 

 

TEKLİFLER: 

 

1. Eczane sayısı yerleşim yerlerinde nüfusa göre belirlenmelidir. Bu sayılar 

aşılmamalıdır. 

2. Yerli ilaç tercih edilmelidir. 

3. Eczane çalışanlarının sertifikasyon süreci hızlandırılmalıdır. Sağlık-Der’in mesleki 

yeterlilik kurumu ile birlikte yürüttüğü  Eczane kalfaları sınav ve sertifika yetki 

süreci devam etmektedir.  

 

 

 

AĞIZ DİŞ-SAĞLIĞI 

 

OLUMLU YÖNLERİ: 

1- Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı tarafından, ana sınıfı ve 1. sınıf öğrencilerine 

yönelik Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı çalışmaları kapsamında; diş fırçalama eğitimi, 

çocuklarda ağız ve diş sağlığı muayenesi ve flor vernik uygulamaları yapılmaktadır. 

2- Sağlık Bakanlığında halen 134 ADSM( Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi),  15 ADSH(Ağız ve Diş 

Sağlığı Hastanesi) ve 639 Devlet Hastanesinde Ağız Ve Diş Sağlığı hizmetleri 

yürütülmektedir.  

3- 2002 yılında 5,5 milyon olan poliklinik sayısı, 2014 yılında 31,8 milyona yükselmiştir. Yine 

buna paralel olarak aktif çalışan diş hekimi sayısı artmış 2019 yılında 32.189 olmuştur. 

4- Kamuda hizmet veren sağlık tesislerinde standartlarının her geçen gün artmaktadır. Alt yapı, 

tesis, hasta hakları, sterilizasyon gibi konularda standartlar yükseltilmiştir.  

5- Her vatandaş, devletin ağız-diş sağlığı hizmetine ulaşabilmektedir. 

6- Merkezi hasta randevu sistemi hekim ve hasta açısından hizmete kalite ve ulaşılabilirlik 

sağlamaktadır. 

 

OLUMSUZ YÖNLERİ 



 

 

1- Koruyucu ağız ve diş sağlığı uygulamalarının, ne kadar etkili olduğuna dair, çocuklar 

üzerinde yıllara yaygın olarak yapılan bir takip sistemi yoktur. 

2- 2015 yılı içerisinde, Bakanlığımız Kamu Hastaneleri Kurumu bünyesinde faaliyet 

göstermekte olan Ağız Ve Diş Sağlığı Daire Başkanlığı kapatılmış olup;  ADSM ve  

ADSH’lerin Bakanlık bünyesinde sorumlu daire başkanlığının olmaması, işlem ve temsil 

kapsamında ciddi bir eksiklik olarak görülmektedir 

3- Ağız ve diş sağlığı merkezlerinde ve hastanelerde sarf ve protez malzemesi alımlarında 

hizmetin kalitesine yönelik ciddi eksiklikler yaşanmaktadır.  

4- Uzman diş hekimlerinin dağılımında ciddi sıkıntılar gözlenmektedir. Örneğin Ankara’ da 153 

uzman diş hekimi bulunurken, bu sayı İstanbul’da 70 olup, Türkiye genelinde diğer illerin 

hemen hemen yarısında hiç uzman diş hekimi bulunmamaktadır. 

5- Uzman diş hekimlerinin ve diğer diş hekimlerinin görev sınırları ile ilgili soru işaretleri 

oluşmuştur; fakat bu sınırları belirleyen herhangi bir tanımlama söz konusu değildir.   

6-  Diş protez teknisyenleri, yapacakları iş miktarı genelge ile belirlenmiş tek yardımcı sağlık 

personeli sınıfıdır.  Bir ayda yapacakları hareketli protez sayısı 28 olarak belirlenen diş 

protez teknisyenlerinin 2013/1 sayılı genelge ile iş miktarları 88 parçaya çıkarılmıştır. Fakat 

bu işlemlerin yapılabileceği fiziksel ortam ve şartlar sağlanmamaktadır. 

7-  SGK’nın özel ağız ve diş sağlığı kuruluşlarından, hizmet alımı gerçekleştirmemesi olumsuz 

bir durum oluşturmaktadır. 

8- Pek çok yerde diş hekimi olmayan kişiler ağız içinde çalışmakta ve protez yapmaktadır. 

9- Antiflor kampanyaları özellikle internette yoğun bulunmaktadır. 

 

TEKLİFLER: 

1. Eğitim verilen ve flor uygulaması yapılan çocukların, ilk uygulamadan itibaren dijital 

ortamda kayıt altına alınmalı ve devam eden yıllarda kayıtlar düzenli takip edilmelidir. 

2. ADSM VE ADSH’lerinin, kurumsal faaliyetlerinin daha etkin hale getirilmesi için Daire 

Başkanlığı tekrar faaliyete geçirilmelidir. 

3. Tam kapsamlı bir ağız ve diş sağlığı kurumlar yönetmeliği hazırlanmalıdır.  



 

 

4. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu piyasada satışına müsaade edilen malzemeleri 

denetlemeli ve düşük kalite malzemelerin ithalat ve imalatına müsaade edilmemelidir. 

5. Sarf ve demirbaş malzeme alımında, ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenmesinde en 

düşük fiyat esası yerine, kalite unsurlarının da değerlendirmeye alınması gereklidir. 

6. Ağız ve diş sağlığı merkezlerimizde, protez hizmet alımlarında hizmetin kalitesine yönelik 

ciddi eksiklikler yaşanmaktadır. Bu eksiklikler kullanılan malzemenin standartlar altında 

değerler içermesinden kaynaklandığı gibi, işçilik kalitesinin düşük olmasından da 

kaynaklanmaktadır. İşçilik kalitesi diş hekimi tarafından protezin teslim aşamasında 

değerlendirilerek, gerekirse işin yenilenmesi yapılabilmektedir. Kullanılan malzemeler ise 

teknik şartnamede belirtilecek oranlar ile belli standart seviyesi üstünde tutulabilir. Bu 

hususların üniversiteler ile yapılacak resmi yazışmalar ile bilimsel standart haline 

getirilmesi, tüm ağız ve diş sağlığı merkezleri tarafından yapılacak ihalelerde teknik 

şartnamede yer alması, alınacak örneklerin düzenli olarak her ay numune testine tabi 

tutulması ve test sonuçlarının kayıt altına alınarak kalite standartları açısından ADSM 

denetlemelerinde zorunlu kayıt olarak değerlendirilmesi uygun olacaktır. 

7. Uzman diş hekimleri, öncelikli olarak şehir merkezlerinde, sayıları arttıkça da ilçelerde 

istihdam edilmelidir ve istekleri doğrultusunda sadece kendi branşlarında 

çalışabilmelidirler. Ayrıca uzman diş hekimi ve diş hekiminin görev tanımları belirlenerek 

mevcut karmaşa giderilmelidir. Uzman diş hekimlerinin katsayı farkı sadece uzmanlığı 

gerektiren işlemler için uygulanmalıdır.  

8. Sağlık Bakanlığı, diş protez teknisyenleri için aynı ADSM ve ADSH’ler gibi özerk bir yapı 

(Diş Protez Merkezleri) kurarak, hem ADSM ve ADSH’lerde yapılan protezlerin kalite ve 

kontrolünü bu merkezler aracılığı ile yapmalı, hem de ADSM ve ADSH’lerde yapılacak iş 

ve işlemeler için ADSM ve ADSH’lerin bu merkezlerden hizmet alımını sağlamalıdır. 

Hekimlerde uygulanmakta olan performansa dayalı döner sermaye sistemi, diş teknisyenleri 

için de düzenlenmelidir. Akılcı performans devreye sokulmalıdır.  

9. Hastaların özelde yaptıracağı ortodonti tedavilerin SGK tarafından karşılanırsa hastaların  

mağduriyeti  azalacaktır.  

10. Diplomasız ağız içinde çalışan kişilerle ilgili olarak daha sıkı denetim yapılması ve bu 

kişilerin caydırıcı cezalar alması gerekmektedir. Ayrıca toplum bu konuda 

bilinçlendirilmelidir. 

11. “Florun dişlere yüzeysel uygulanmasının faydalı olduğu” kamu spotu yapılmalıdır. 

12. Diş hekimliği sisteminde akıllı performans sistemine geçilmelidir. 

13. Toplum sağlığı merkezlerindeki diş hekimlerinin  hizmetlerinin etkinliği arttırılmalıdır. 



 

 

14. Özel Diş Hekimliği tedavi hizmetleri Sosyal Güvenlik Kurumu’nca karşılanmamaktadır. 

Diş muayene ve tedavileri Özel Tıp Merkezleri ve Hastanelerde SGK tarafından 

karşılanmalıdır. Aile diş hekimliği müesseseleri oluşturulmalıdır.  

 

 

 

 

 

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ 

OLUMLU YÖNLERİ: 

1. Hastanın hastanede hasta rolünü oynaması iyileşmesini geciktirebilmektedir. Evde sağlık 

hizmeti alan hasta ise bu tür rol değişikliğine gerek duymamaktadır. 

2. Hastaneye başvuruların ve hastanede kalış sürelerinin azalmasına bağlı olarak hastane 

enfeksiyonlarında düşüş meydana gelmekte bu durum hastane enfeksiyonlarının neden 

olduğu maliyet artışını azaltmaktadır.  

3. Hastanın yaşadığı ortamda tedavisinin devamının sağlanması, hastanın kendini güvende 

hissetmesine sebep olup, stresini azaltmaktadır. 

4. Hastanın kişisel ihtiyaçlarını, hasta yakınlarının ev ortamında karşılaması hastanın rahat 

etmesini sağlamaktadır. 

5. Terminal dönemdeki hastaların çoğunlukla evde tedaviyi tercih etmeleri, aile bireyleriyle son 

dönemlerini birlikte geçirmelerini sağlamaktadır.  

6. Hastanede tedaviye göre daha ekonomiktir.  

7. Sağlık kurumunun evde sağlık hizmeti vermesi için sağlık çalışanı görevlendirmesi kurumun 

itibarını artırmaktadır. 

8. Enjeksiyon yapılması, yara bakımı, idrar kateteri takılması gibi kısa süreli işlemler için yatağa 

bağımlı hastaların ve hasta yakınlarının sağlık kurumuna ulaşımı sırasında yaşayacağı 

sıkıntıları azaltılmaktadır. 

9. Evde sağlık hizmeti sunan sağlık çalışanlarının ekip ruhu gelişmekte, mesleki doyum 

açısından tatmin edici özellikte olmaktadır. 

10. Evde sağlık hizmetlerinin varlığı, hastane yatak doluluk oranlarının azalmasına neden 

olmaktadır. 



 

 

11. Hastanede başlayan tedavi evde devam ederek sürekli sağlık hizmeti sağlanmaktadır. 

12. Özellikle kanser gibi kronik hastalığı olan çocuk hastaların hastaneye karşı olan 

korkuları azaltılmış olmaktadır. 

OLUMSUZ YÖNLERİ: 

1. Sağlık kurumlarının aksine hastanın yanında sürekli sağlık personelinin olmayışı hastada ve 

hasta yakınında stres yaratmaktadır. 

2. Hasta yakınları ve sağlık personelleri arasında iletişim sıkıntısı yaşanabilmektedir. 

3. Evde sağlık hizmeti verilmesi, bireyin daha önceki ev düzenini değiştireceğinden kendini 

daha kötü hissetmesine neden olmaktadır. 

4. Yetersiz bilgilendirme sonucu hasta yakınları hastaya yanlış egzersiz, ilaç vs. 

uygulayabilmektedir. 

5. Hizmet veren sağlık personelinin hastane dışında sağlık hizmeti veriyor olması personelin 

güvenliğini sağlamak konusunda sıkıntı yaratabilmektedir. 

6. Evde sağlık hizmeti veren sağlık personelleri hizmet verilen bölgenin kültürüne uyum 

sağlama konusunda problem yaşayabilmektedir. 

7. Hizmet alan hastaların büyük bir çoğunluğunun yaşam dönemlerinin son evresinde olması ve 

verilen hizmetin sonuçlarının çoğu zaman hasta sağlığı üzerinde gözle görülür bir değişikliğe 

sebep olmayışı hizmet verenlerin motivasyonunu düşürebilmektedir. 

TEKLİFLER: 

1. Gelişen sağlık sektörünün yeni bir parçası olan evde sağlık hizmetleri sağlık hizmetinin 

sürdürülebilirliğinin en önemli göstergesidir. Hizmet tek bir kurum aracılığıyla verilmeli ve 

ortak bir otomasyon sistemi kurulmalıdır. Bu durum hastalara ait geçmiş verilerin 

paylaşılmasını sağlayacak ve daha verimli hizmetin sunulmasına imkan verecektir. 

2. Evde sağlık hizmeti sunan personelin hizmeti hastanın evinde sunması personel güvenliğini 

sağlama konusunda sıkıntı yaratabilmektedir. Bu nedenle personelin güvenliğini sağlayacak, 

merkezle irtibat halinde olmasına imkan verecek bir iletişim sisteminin oluşturulması 

gerekmektedir. Evde sağlık hizmetlerini alan hastaların belirli bir yaşa sahip olması ve 

bakımlarını sağlayacak yakınlarının olmamasından dolayı bazı hastalar yemek yapmak, ev 

temizliği yapmak gibi elzem ihtiyaçlarını kendileri zor karşılayabilmektedir. Bu sebeple evde 

sağlık hizmeti veren birimlerin belediyeler ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na 

bağlı birimlerle daha sıkı işbirliği içinde olması gerektirmektedir. 



 

 

3. Bireylerin evde sağlık hizmetlerine ilişkin yeterli düzeyde bilgi sahibi olabilmeleri için Sağlık 

Bakanlığı’nın evde sağlık hizmetlerine ilişkin tanıtıcı faaliyetlere (kamu spotu gibi) ağırlık 

vermesi gerekmektedir. Bu durum bu hizmetten haberdar olmayan ve bu hizmete ihtiyacı olan 

insanların bu hizmetten yararlanmasına imkan sağlayacaktır. Evde sağlık hizmetinin 

aksamaması ve sürdürülebilirliği açısından evde sağlık hizmeti sunan personelin nöbet tutmak, 

poliklinikte çalışmak gibi başka görevlerinin olmaması gerekmektedir. 

4. Evde sağlık hizmeti sunan personelin sertifikalandırılması hizmetin kalitesini arttırmaya ve 

memnuniyete yönelik önemli bir katkı sağlayacaktır. Hizmetin hedeflenen düzeyde sunulması, 

aksaklıkların ortaya çıkması açısından planlı ve plansız denetimler yapılmalıdır. 

5. Hastanın aile hekiminin belli periyotlarda hastayı kontrol etmesi gerekir. Gerektiğinde uzman 

hekime sevk etmesi gerekir. 

SAĞLIK FİNANSMANI 

           

OLUMLU YÖNLERİ:  

 

1. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’nın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) adı altında 

birleştirilmesi görünürde çok başlılığı ortadan kaldırmıştır.  

2. 2002 yılında yüzde 5,2 olarak gerçekleşen toplam sağlık harcamalarının oranı, 2017 

yılında yüzde 4.5’e düşmüştür.. 2002 yılında kişi başına sağlık harcaması 187 ABD Doları 

iken, 2017 yılı kişi başı sağlık harcaması 480 ABD Doları olmuştur. 

            3. Toplam sağlık harcamalarında SGK’nın devlet hastanelerine ödediği pay yüzde 35 

olurken, özel hastaneler yüzde 10, üniversite hastaneleri de yüzde 6 oranında pay almıştır. İlaç 

harcamalarının payı ise yüzde 44 şeklindedir. 

4. Aktif sigortalı sayısı 22 milyona yaklaşmıştır. 

5. Hastanelerdeki ihtiyaç komisyonlarından talep edilen tıbbi cihazlar illerde 

oluşturulan tıbbi cihaz alımları planlama komisyonlarında görüşülmesi ve gerçekten ihtiyaç 

olup olmadığına karar verilmesi gereksiz tıbbi cihaz akımlarının önüne geçmiştir. 

 

           

OLUMSUZ YÖNLERİ:  

 



 

 

    1.Türkiye’de genç nüfus bir avantaj olarak görülse bile, bu genç nüfusun işsiz ve 

üretim dışında olması durumu şimdilik bu avantajı tersine çevirmektedir. Bu durum, haliyle 

sağlık sektörünün üzerine bir yük olarak binmektedir.  

2. İlaç harcamalarının toplam sağlık harcamalarına oranı yüzde 44’tür. Bu oran batı 

ülkelerinde daha düşüktür. 

3.2015 yılında GSYİ’daki sağlık payı %5.4 iken 2018 yılında %18’lik azalmayla 

%4.4’e düşmüştür. 

4. 2016 yılı bütçe rakamlarına bakıldığında SGK’nın 265 milyar 113 milyon lira geliri, 

276 miyar 422 milyon lira gideri öngörülmüştür. Öngörülen bütçe açığı 11 milyar 309 milyon 

liradır. 2015 yılı gelirleri 220 milyar 102 milyon liradır. Giderler 231 milyar 546 milyon lira 

olarak gerçekleşmiştir. Bu açık sağlık harcamalarından daha çok emeklilik sisteminden 

kaynaklanmaktadır. Kamu ve özel sektörde maaş ödemelerinin tamamı primlendirildiği 

takdirde bu açık da kapanacaktır. 

5. Sağlık, 2015 yılı bütçesinden eğitimden sonra 82,5 milyar TL ile en çok pay alan 

sektörüdür. Bu aslında sağlık sektörü için iyi bir bütçedir. Fakat bu bütçenin büyük bir kısmı 

kamu yatırımlarına ve personeline harcanmaktadır. 

 

TEKLİFLER: 

1. Kişi başına tedavi ödemeleri özel sektörde kamu hastanelerinin hemen hemen yarısıdır. 

Özel sektörün desteklenmesiyle kamunun yükü azaltılmış olacaktır. 

 

DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HİZMETLERİ 

OLUMLU YÖNLERİ:  

1. Birinci basamak sağlık hizmetleri güçlendirilmiş ve gebe takip sistemi ile kontrolsüz 

gebelik anne ölümleri  azalmıştır. 

2. Aile planlaması hizmetleri arttırılmıştır. 

3. Kanser tarama merkezleri ile özellikle serviks ve meme kanseri başta olmak üzere erken 

teşhis ve tedavi imkanları artmıştır. 

4. KETEM merkezleri kurularak hastane şartlarında takibi zor olan hastaların takip ve 

tedavisi sadece bu işle ilgilenen merkezlerce yapılmaktadır. 

5. Çocuk sahibi olamayan hastalara devlet için maddi külfeti yüksek olan tüp bebek ve 

diğer yardımcı üreme teknikleri ile çocuk sahibi olabilmesi için tedavi şartları esnetilmiş 

ve tüp bebek tedavi hakkı sayısı arttırılmıştır. 



 

 

6. Doğum sonrası anne izinleri  emzirme izni, yarı zamanlı çalışma ve doğum izni süresinin 

uzatılması ve bu izinden babanın da yararlanabileceği şeklinde düzenlemeler yapılmıştır. 

7.  Doğan bebek sayısı ile orantılı olarak doğum teşviki arttırılmış ve süt parası verilip zor 

durumdaki hastalara maddi destek sağlanarak annelerin annelik görevini evde ifa 

edebilmelerine destek sağlanmıştır. 

8. Anne ölümleri ile ilgili çalışmalar ve denetlemeler artmakta ve bu ölümlerin azaltılması 

için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. 

9. Gebelerin eğitimi ile ilgili tüm kadın doğum servisi olan hastanelerde(bebek dostu) ve 

ASM’lerde eğitim düzenlenmekte ve eğitim sonrası sertifikasyon verilerek gebeler 

gebelik ve doğum açısından bilinçlendirilmektedir. 

10. Yeni yapılan hastanelerde hastane klinik yatak sayıları oda başına azaltılmış, hasta ve 

bebeğinin konforu nispeten arttırılmıştır. 

11. Anne- bebek dostu hastane uygulaması sürdürülmektedir. 

OLUMSUZ YÖNLERİ:  

1. Kadın hastalıkları ve doğum bölümünde bir kısım poliklinikler genellikle tek odalı, 

dışarıdan kapı açıldığında, bekleyen hasta yakınlarının içerdeki hastanın mahremiyet 

(perde, paravan) hakkını ihlal edebileceği mahiyette ve hastanın kapı açılır korkusu ile 

sürekli tedirgin olduğu bir yapıdadır.  

2. Hastaya ayrılan zaman oldukça yetersizdir. 

3. Hekime eşlik eden personelin bazen bulunmaması hem hekimi hem de hastayı zor 

durumda bırakabilmekte ve bazen sağlık çalışanlarına taciz davasına konu olabilecek 

durumlara neden olabilmektedir. 

4. Doğumhane, yapılan iş gereği mahremiyetin en önemli olduğu bölümdür. Doğum 

yapacak hastanın en mahrem şartlarda, stressiz, huzurlu bir ortamda doğum yapması 

insani bir hakkıdır. Bununla birlikte fiziki şartları uygun olmaması nedeniyle hasta ve 

yakınlarının kolayca ulaşabileceği doğumhane örnekleri maalesef bulunmaktadır.  

5. Hekim ve özellikle de ebe sayısının yetersiz olması ve birden fazla doğumun aynı anda 

olması hastaların kendi başlarına kontrolsüz bir şekilde doğum yapmalarına neden 

olabilmektedir. 

6. Bazı kurumlarda, ameliyathanelerin doğumhane ile aynı katta olmaması nedeniyle, 

normal doğum sırasında oluşabilecek acil sezaryen gerektirecek bir durumun oluşması 

sonrası hastanın başka bir kattaki ameliyathaneye alınması uzun bir zaman 

alabilmektedir. Bunun sonucunda 5 dakika içinde ameliyathaneye alınması ve 

doğurtulması gereken bebekte oksijensizliğe bağlı zeka problemi ve serebral palsi gibi 



 

 

ömür boyu desteğe gereksinim duyulan tablolar oluşabilmekte ve bu aileyi ömür boyu 

özürlü çocuk bakımı sorunu, hekimi ise vicdani rahatsızlık ve tazminat ile dava 

edilmesi ile karşı karşıya getirmektedir. 

7. Kadın hastalıkları ve doğum branşına ait hastane odaları, özellikle doğumdan sonra 

gerek pelvik bölge bakımlarının rutin olarak yapılması gerekse de yenidoğanın 

emzirilmesi gibi işlemler nedeni ile, mahremiyetin en üst düzeyde olması gereken 

şartlarda olmalıdır. Maalesef birçok hastanede gebeler normal doğumdan sonra 5-6 

yataklı odalara alınmakta, hastalar birbirini uygunsuz vaziyette görmekte (perde sistemi 

etkisiz) ayrıca ziyaret saatlerinde her hastanın eşi ve erkek yakını girdiği için diğer 

hastanın mahremiyeti zedelenmektedir. Bu süreçte bazen lohusa bunu geciktirdiğinde 

yenidoğan emzirilememekte ve yenidoğan o süre içinde aç kalabilmektedir. Ayrıca 

çoklu odalar anne ve bebeğin enfekte olması riskini de arttırmakta böylece de hastane 

masraflarını arttırmaktadır. 

8. Üçüncü basamak merkezler ciddi komplike hastaların bakım ve tedavisinin yapılması 

gereken üst merkezlerdir. Ancak günümüzde 1. ve 2. basamak merkezlerde bakım ve 

tedavisi yapılabilecek hastalar maalesef doğrudan üçüncü basamak merkezlere 

başvurabilmektedir. Zaten az olan hasta yatakları hızlı bir şekilde dolmakta ve ciddi 

komplike olan, yoğun bakım gerektiren ve ileri düzey tedavi gerektiren hastalar yer 

yokluğu nedeni ile mağdur olmaktadırlar. 

9. Türkiye maalesef % 50,4 ortalama ile OECD ülkelerinde en yüksek sezaryen oranı ile 

ilk sırada yer almakta ve rakam her geçen gün artmaktadır. 

10.Normal doğumda oluşabilecek olan anne ve bebekle ilgili komplikasyonlar sonucu açılan 

davaların her birinin bir hekimin yaklaşık 15-20 yıllık tüm kazancına denk gelmesi ve 

bu tür hastalarla kadın hastalıkları ve doğum hekimlerinin bir değil onlarca kez 

karşılaşması nedeni ile kendilerinin kontrol edebileceği sezaryene yönelmesi,  sezaryen 

ameliyatının anneye ait komplikasyonlarının normal doğuma göre fazla olması ama 

doktorun bunu kontrol edebileceğini düşünmesi ancak normal doğumda özellikle de 

bebeğe ait olan komplikasyonları kontrol edememesi nedeni ile hekimler sezaryeni 

normal doğuma tercih etmektedir. Normal doğum sonrası bebeğin hayatı boyunca 

bakıma ihtiyacı olması sonucunu doğurabilecek olası bir komplikasyonun aile 

tarafından hekimi suçlayıcı, sezaryen olsaydı bu sorun olmazdı tavırları ve bu durumun 

medya tarafından tek taraflı hekimi suçlayıcı tarzda yayına dönüştürülmesi ile hekimin 

toplum nazarında küçük düşürülmesi, hekimin ölüme sebebiyet verme, adam öldürme 



 

 

başlıkları ile yargılanması ile mesleki onurunun zedelenmesi ve ceza tazminatının 

yüksekliği nedeni ile hekimler tarafından sezaryen normal doğuma tercih edilmektedir.  

11.Normal doğumun belli bir süreç alması ve doğumun zamanının belli olmaması, hekimin 

uzun süreli hasta başında bulunmak istemeyişi ancak sezaryenin saatinin ve zamanının 

günlük programa uygun yapılabilmesi özellikle özel hastane hekimleri tarafından 

sezaryeni normal doğuma tercih etmelerine neden olmaktadır. 

 

TEKLİFLER: 

1. Polikliniklerin, mümkünse, hastanede ayrı bir koridorda olması gerekmektedir. Kadın 

hastalıkları ve doğum poliklinikleri mahremiyet açısından diğer kliniklerden ayrılmalıdır. 

Poliklinik odaları 2 ayrı oda şeklinde düzenlenmelidir. İlk oda hekim hasta görüşme odası 

şeklinde olmalı ki uygunsuz şekilde kapı açılsa bile mahremiyet hakkını korunabilsin. 

İçeride ikinci bir oda olması ile de hastanın stressiz bir ortamda yapılacak USG, 

jinekolojik muayenesi tamamlanabilecektir.  

2. Poliklinikte her hastaya tıbbi dökümantasyon, hastanın hazırlığı, onamlarının alınması,  

şikayetlerinin dinlenmesi ayrıca muayene masasına alınıp muayenesinin yapılması, smear 

alınması,  USG bakılması, laboratuvar sonuçlarının değerlendirilmesi   gibi diğer 

kliniklerden farklı olarak yapılan aynı anda onlarca işlemin yapılabilmesi için her hastaya 

en az 14 dakika ayrılmalı ve tüm bu yapılacak işlere destek olarak hemşire dışında bir tıbbi 

sekreter olmalıdır. 

3. Kadın hastalıkları ve doğum hekimlerinin karşı karşıya kalmış olduğu cinsel taciz 

davalarının engellenmesi için poliklinikte en az bir bayan hemşire olmalıdır ve 

muayenenin bu personelin eşliğinde yapılması sağlanmalıdır.  

4. Perde vs. aksesuarlarla ayırma doğum sancısı çeken bir gebenin sesinin diğer gebede 

doğumun hazırlığı aşamasında yarattığı travmanın oluşturduğu sorunlar doğumun seyrini 

etkilemekte ve özellikle de hasta ve yakınlarında normal doğum yerine sezaryen talebi 

oluşturmaktadır. Doğumhanenin birim içerisinde tamamen ayrı bir bölüm olması,  diğer 

birimden ayıran, görevli olmayan personelin girmesini engelleyen şifreli kapı gibi 

ayıraçların olması gerekmektedir. Doğum odalarının mümkünse ayrı ayrı birbirinden 

bağımsız olarak düzenlenmesi gerekmektedir 

5. Doğumhanede çalışan sağlık personelinin hemşireden ziyade özellikle ebelerden 

oluşturulması, 3 hastaya en az bir ebe  olacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. 

6. Doğumhaneye yakın, direkt geçişi olan mutlaka en az bir sezaryen ameliyathanesinin 

olması gerekmektedir.  



 

 

7. Kadın doğum odalarının anne ve bebek bakımının mahremiyet sınırları içinde en iyi 

şartları sağlayabilecek tekli odalar şeklinde düzenlenmesi, bebek yataklarının bulunması, 

anne ve bebeğin enfeksiyondan korunması için de her odada lavabo ve tuvalet bulunması 

gerekmektedir. 

8. 1., 2.  ve 3. basamak merkezler arasında sevk zinciri 1’den 2’ye ve 2’ den 3’ e şeklinde 

bir düzen içinde tekrar kurulmalıdır.  

9. Doğumhanede, polikliniklerde ve ameliyathanede sağlık personeli dışındaki çalışan 

personellerin kadın olması mahremiyet açısından önemlidir. 

     10..Malpraktis yasasında hekimin hatası ile komplikasyon ayrımının netleştirilmesi, 

hekimin hatası olmadığı halde kadın hastalıkları ve doğum branşının textbooklarında 

geçen olabilecek komplikasyonların hekim hatası olarak değerlendirilmemesi, 

malpraktis davalarında hekimin devletin varlığını arkasında hissetmesi gereklidir. 

Malpraktis davaları ile ilgili karar verecek kurum Adli Tıp Kurumu ile birlikte Kadın 

Hastalıkları ve Doğum Uzmanlarından (öğretim üyeleri, Sağlık Bakanlığı eğitim 

görevlileri, uzman hekimler) oluşturulan bir bilim kurulu tarafından belirlenmelidir.  

11. Devlet kurumlarındaki sezaryen oranının düşürülmesi için normal vajinal doğuma verilen 

performans puanı sezaren performans puanı azaltılmadan 2 katına çıkarılmalıdır. 

12. Gebelerin 1. basamaktan itibaren normal doğumun avantajları, hazırlık süreci ile ilgili 

bilgilendirilmesinin yapılması ve gebelere mümkünse doğum öncesi hazırlık programı 

verilmesi ve bu gebe eğitimi ile ilgili kamu spotları oluşturulmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

SONUÇ  

 

Sağlık-Der’in 1995 yılında hazırlamış olduğu ‘Sağlıkta Dönüşüm Projesi’nin şu anki 

hükümet tarafından hayata geçirilmiş olmasını memnuniyetle izliyoruz. Emekli Sandığı, Bağ-Kur, 

SSK ve Devlet Memurlarının sağlık hizmetlerinin tek çatı altında SGK tarafından verilmesi 

uygulamadaki aksaklıklara rağmen tarafımızdan desteklemektedir.  

Sağlıkta dönüşümünün en önemli ayaklarından biri olan ‘Aile Hekimliği’ sisteminin 

yürütülmesinde sıkıntılar vardır. Aile hekimliği sistemi güçlendirilmelidir.  

SSK, Bağ-kur ve Emekli Sandığının Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) adı altında 

birleştirilmesi görünürde çok başlılığı ortadan kaldırmıştır. Ancak birleşme sağlık hizmeti alanında 

yapılmış, prim tahsili ve emeklilik hususunda birlik sağlanamamıştır. 

Devletin yürüttüğü sağlık hizmetine kar-zarar mantığı çevresinde yaklaşmak sosyal devletin 

gereklerini ihmal etmek olacaktır. 

Kamu Hastaneleri Birliği Kurumu faaliyete geçmiştir. Türkiye’deki tüm kamu hastaneleri il 

bazında birlikler haline getirilmiş, başına il sekreterleri getirilmiştir. Böylece yeni bir özerk idari 

yapılanma oluşturulmuştur. Bu yapıyı oluşturan kanun kamu hastanelerini tamamen özelleştirmeye 

açacak bir projedir. Kamu hastanelerinin özelleştirilmesi ile sağlık hizmetinde ticari kaygılar daha ön 

plana çıkacaktır. 

Sevk zinciri uygulanmadığı için ikinci ve üçüncü basamak kuruluşlarda aşırı ve gereksiz 

yığılma olmaktadır. Aile Hekimine giden bir hastanın SGK’ya maliyeti 11 TL iken bu rakam 

üniversitelerde 60–70 TL’ye kadar çıkmaktadır. Sevk zinciri işletilmek istendiğinde de yetersiz 

sayıdaki Aile Sağlığı Merkezleri kilitlenmektedir. Çözüm Aile Hekimi sayısını arttırmak, dolayısıyla 

hekim sayısını arttırmaktır. Bu da kısa zamanda çözülecek bir sorun değildir. 

Özel Diş Hekimliği tedavi hizmetleri Sosyal Güvenlik Kurumu’nca karşılanmamaktadır. Diş 

muayene ve tedavileri Özel Tıp Merkezleri ve Hastanelerde SGK tarafından karşılanmalıdır. Aile diş 

hekimliği müesseseleri oluşturulmalıdır.  

SGK fatura incelemelerinde hekimlerin ihtisaslarıyla ilgili mesleki bilgi ve becerilerine göre 

koyduğu teşhislerine müdahale etmektedir. Bu teşhislere göre yapılan tedavileri yerinde değil 

diyerek ödememektedir. Özel kurumlar bu durumdan mağdur olmaktadırlar. Hekimlerin tıbbi 

kanaatlerine müdahale edilmemelidir. 



 

 

 SGK birçok alanda sağlık bakanlığı ile çekişmeler yaşamakta ve giderek sağlık politikalarını 

belirler hale gelmektedir. SGK, sağlık politikalarını belirlerken mali eksenli hareket etmektedir. 

Örneğin pahalı bir ilaç gerekli olsa bile çok zor şartlarda reçete edilebilmektedir. 

Hastaların uzman doktor bulmak için uzun yol kat etmesinin önüne geçilmelidir. Ciddi açık 

bulunan hemşire ve diğer yardımcı personel sayılarını arttırmak için Sağlık Meslek Liselerinin sayısı 

artırılmıştır. Fakat bu da eğitimde yetersiz yardımcı hemşire ve sağlık memuru mezununa sebep 

olacaktır.  

2023 yılında fizyoterapistler başta olmak üzere birçok sağlık mesleğinde işsizlik baş 

göstermektedir.  

Hekim ve diğer sağlık çalışanlarının özlük hakları geliştirilmeli, sosyal imkânları 

arttırılmalıdır. Ek ödemeler ve Döner Sermaye ödemeleri emekliliğe sayılmalıdır.  

2016 yılı bütçe rakamlarına bakıldığında SGK’nın 265 milyar 113 milyon lira geliri, 276 

miyar 422 milyon lira gideri öngörülmüştür. Öngörülen bütçe açığı 11 milyar 309 milyon liradır. 

2015 yılı gelirleri 220 milyar 102 milyon liradır. Giderler 231 milyar 546 milyon lira olarak 

gerçekleşmiştir. Bu açık sağlık harcamalarından daha çok emeklilik sisteminden kaynaklanmaktadır. 

Kamu ve özel sektörde maaş ödemelerinin tamamı primlen dirildiği takdirde bu açık da kapanacaktır. 

Bu açık kamu ve özel sektörde maaş ödemelerinin tamamının pirimlendirilmemesinden ve 

emeklilik sisteminden kaynaklanmaktadır. Bilinenin aksine bu açık sağlık harcamalarından 

kaynaklanmamaktadır. Kamu çalışanlarının ek ödeme ve döner sermaye gelirleri tam gösterilirse; bu 

durumda SGK primlerini tam alacaktır. Bu gelirlerle SGK’nın bir açığı kalmayacaktır. 

İlaç harcamalarının toplam sağlık harcamalarına oranı yüzde 44’dür. Bu oran Batı ülkelerinde 

daha düşüktür. İlaç harcamalarını düşürmek için, geleneksel tedaviler ve psikoterapi teşvik edilebilir.  

Sağlık finansmanını üstlenecek sağlık sigortası kurumları ve yardım sandıkları artırılmalı, 

çeşitlendirilmeli ve desteklenmelidir. 

Primlerin toplanması hususunda özel sektörden istifade edilmelidir.       

Türkiye’de genç nüfus bir avantaj olarak görülse bile, bu genç nüfusun işsiz ve üretim dışında 

olması durumu şimdilik bu avantajı tersine çevirmektedir. Bu durum, haliyle günümüzdeki sağlık 

sektörünün üzerine bir yük olarak binmektedir. 

Tıbbi cihaz üreticileri ürettikleri her yeni cihazın bir iki yıl sonra bir üst modelini 

üretmektedirler. Bu cihazların yedek parçaları yeterince üretilmemekte veya pahalı satılmakta, 

bakımı yapılmamakta ve iki yıldan fazla da sigortalanmamaktadır. Böylece bu pahalı cihazlar 3-5 yıl 

içinde bir kenara atılmaktadır.  

 Hızlı bir teknoloji ve kaynak israfı olmaktadır. Buna hem batı hem de gelişmekte ve geri 

kalmış ülkeler alet olmaktadır. İletişim imkânları hastaların dünyanın neresinde ne cihaz olduğunu 



 

 

bilmesine ve bunları talep etmesine sebep olmaktadır. Bu talepler karşısında duramayan devlet ve 

özel sektör işletmecileri yeni teknolojik cihaz satın alma yarışına girmektedirler. 

 Aynı şekilde uluslararası ilaç ve sarf malzemesi üreticileri de patent yasaları çıkartarak bir 

tekelleşmeye, reklama dayalı tüketimi artırarak insan sağlığını sömürme yoluna gitmektedirler. 

 Tıbbın ilerlemesi insanların hayat standardını, yaşam kalitesini ve yaşam seviyesini 

arttırmaktadır.  Bunlar da tabii sonuç olarak sağlığa daha fazla kaynak ayrılmasını gerektirmektedir. 

 Hükümetler bu kaynakları sağlamakta zorlanmaktadırlar. Yeterli kaynak bulunamadığında da 

“sağlıkta tasarruf” yoluna gidilmektedir. 

 Bu bağlamda orijinal tıbbi cihaz, ürünlerin ve ilaçların yerli üretimi için mutlaka yeni ve 

akılcı Teşvik Paketleri gündeme getirilmelidir. İlaç sektörünün stratejik bir sektör olarak kabul ve 

teşvik edilmesi büyük öneme sahiptir. 

 Yeni teşvik sistemi cari açığı azaltmaya ve uluslararası rekabet gücünü arttıracak yüksek 

teknolojili ve yüksek katma değerli yatırımları desteklemeye odaklanmalıdır. Daha sağlıklı bir 

Türkiye için; çalışan, toplum ve ekonomi için daha fazla değer yaratmaya odaklanan yenilikçi ilaç 

endüstrisinin desteklenmesi ve Türkiye'nin biyoteknoloji alanında söz sahibi olması gerekmektedir.  

 Yeni cihazların alımında acele edilmemelidir. Demode olmayacak, versiyonları son bulmuş, 

oturmuş cihazlar alınmalıdır. 

 Sağlıkta yapılan tasarruf uygulamaları da insan sağlığını, toplum sağlığını tehdit eden geri 

dönülmez noktalara ulaşmaktadır. Bazen de tasarruf uygulamaları çok daha fazla kaynağın aşırı 

kullanımına sebep olabilmektedir. 

Modern tıp atık gittikçe ameliyat dışı tedavilere yönelmektedir. Bu hem daha ucuz hem de 

hastanın iş gücü kaybını en aza indirmektedir.  

Diz artrozunda kullanılan 170 TL’lik diz içi kıkırdak hammaddesi enjekte edilen Hyaluronik 

asit 900 TL’lik bir fizik tedavi uygulaması yerine 3000 TL’lik diz protezi uygulaması tercih 

edilmektedir. Cerrahi uygulamalar hem daha fazla işgücü kaybına hem de daha fazla kaynak 

ayrılmasına sebep olmaktadır. Cerrahi dışı uygulamalar teşvik edilmelidir.  

Hekimler ve hastalar ilaç tüketiminin azaltılması hususunda bilinçlendirilmeli ve teşvik 

edilmelidir. 

Sağlık sadece sağlık bakanlığının sorumluluğunda olmamalıdır. Hemen hemen tüm 

sektörlerin de sağlık konusunda görev ve sorumlulukları olmalıdır. Bu görev ve sorumluluklar 

belirlenerek çok sektörlü sağlık sorumluluğu anlayışı benimsenmelidir. Bir ambulansın geç gelmesi, 

belediye hizmetlerinden, trafiğe, kara yollarından, kentsel planlamaya kadar çok sektörlü bir 

planlama gerektirmektedir. 



 

 

 Kamuda çalışan hekimlerin iş çıkışı haftalık 30 saat iş yeri hekimliği yapması ve Tam Gün 

Yasası’nı delmiştir. Üniversitesi hocasının muayenehane açabilmesi Tam gün yasası uygulanmalıdır. 

 Türkiye’de şebeke sularının analizleri yeterince yapılmaktadır. Analizi yapılan şebeke 

sularının analiz sonuçları halka bildirilmemektedir. Analiz sonuçları uygunsuz çıktığında yerel 

yönetimler gerekli önlemleri almamaktadırlar. Bu yerel yönetimlere karşı Sağlık bakanlığı yaptırım 

gücü bulunmamaktadır. Olumsuz suların düzeltilmesi için   Sağlı bakanlığının yerel yönetimler 

üzerinde yaptırım gücü olmalıdır. 

             Hava, su, toprak kirliliğiyle ilgili çeşitli bakanlıklar sorumluluk sahibidir. Ancak caydırıcı 

önlemler yeterli değildir. 

             Bu kirlilikler insan sağlığı ile direkt ilgilidir. Bu kirliliklerle mücadele için ilgili 

bakanlıklarla Sağlık bakanlığı  Kurumu koordinasyon içinde olmalıdır. 

             Soba, doğalgaz ve maden işletmeleri gibi karbon monoksit zehirlenmeleri nedeniyle her yıl 

binlerce vatandaşımızın sağlığı bozulmakta ölümlü vakalar meydana gelmektedir. Yerel yönetimlerin 

bu halk sağlığı sorununa karşı daha etkin tedbirleri alması sağlanmalıdır. Halka zehirli gaz sensörü 

ücretsiz olarak dağıtılmalıdır.  Tedavi kurumlarının bu tür zehirlenmeler için yaptığı harcamaların bir 

yıllık toplamının, dağıtılacak olan gaz sensör cihazlarının bedelinden fazla olduğu aşikârdır. 2014 

yılında sadece SOMA maden işletmelerinde ölen işçi sayımız 301 kişidir. 

Toplum ruh sağlığını bozan, cinsel yolla bulaşan hastalıkların yayılmasına sebep olan şehirlerde 

masaj reklamı tarzında broşür kartvizitlerin yollara atılması internetten reklamları 

engellenmemektedir. Bu hususta yerel yönetimler ve Emniyet Müdürlükleri tarafından yeterli 

tedbirler alınmalıdır. 

             İklim değişiklikleri önümüzdeki yüzyılda önemli sağlık sorunlarına yol açabilecektir. İklim 

değişikliklerine karşı gerekli önlemler alınarak insan sağlığının en az etkilenmesi sağlanmalıdır. 

             Aile sağlığı merkezlerinin fiziki koşulları çoğu yerde ilkel şartlardadır. Bu fiziki koşulların 

düzeltilmesi gerekmektedir. 2016 yılında, şartları uygun olmadığı halde, tüm Aile Sağlığı 

Merkezlerine ruhsat verilmiştir. Bu doğru değildir. 

             Aile Sağlığı Merkezlerinin merdivenle çıkılan katlarda olmasına müsaade edilmemelidir. En 

azından düz giriş, asansörlü veya engellilerin girişine müsait olmalıdır. 

             Aile hekimlerinin köy ve mezraları dolaşması yerine hastaların hasta taşıma servisleriyle ilçe 

merkezlerine Aile Sağlığı Merkezlerine taşınması teşvik edilmelidir. Köy ve mezralarda röntgen, 

laboratuvar, cerrahi girişim ve eczane imkânları bulunmamaktadır.  Aile hekimlerinin isteğiyle 

hastalar hasta servisleriyle ilçede Aile Sağlığı Merkezlerine taşınabilir. 



 

 

 Kamu hastanelerinde bazı klinik şefleri ve kıdemli uzman hekimler poliklinik muayenesi 

yapmamaktadırlar. Tecrübe sahibi bu hekimlerin poliklinik hastası bakması sağlanmalıdır. Bu hem 

asistan eğitimi hem de hastalar için önemlidir.  

Bazı hekimlerin randevuları haftalar ve aylarca dolu gözükmektedir. Bunun çözülebilmesi 

için Alo Randevu sistemi devreye sokulmalıdır. Her hekimin Alo Randevu sisteminden en az ayda 

50 hasta poliklinikte kabul etmeleri sağlanmalıdır. Bu sayıyı tutturamayanların döner sermayeden 

ödemeleri o ay için yapılmamalıdır.  

Kadın Doğum Uzmanı olarak kadın hekimlere talep çok fazladır. Mevcut kadın Kadın 

Doğum Uzmanları ise azdır. TUS sınavlarında Kadın Doğum Branşında kadın hekimlere pozitif 

ayrımcılık uygulanırsa bu ihtiyaç karşılanmış olacaktır. 

            Hastaneler asli görevleri olan sağlık hizmeti uygulamasına taşeron kullanmamalıdırlar. 

Taşeronlar ticari kar gözettiği için kalitede ciddi manada düşüşler yaşandığı gözlemlenmektedir. 

Fizik Tedavi, radyoloji, laboratuar ve diş protezi gibi sağlık hizmetleri taşeronlaştırılmaktadır. 

Bunların yeniden hastaneler tarafından işletilmesine geçilmelidir.   

Uyuşturucu ve bağımlılık yapan maddelere karşı mücadele yeterli değildir. Polisiye tedbirler 

dışında, gençleri bu zararlı maddelerden uzak tutucu programlar uygulanmalıdır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

TEKLİFLER 

1. SAĞLIK KOORDİNASYON KURULU 

Sağlık, sadece sağlık bakanlığının sorumluluğunda olmamalıdır. Hemen hemen tüm 

sektörlerin de sağlık konusunda görev ve sorumlulukları olmalıdır. Bu görev ve 

sorumluluklar belirlenerek çok sektörlü sağlık sorumluluğu anlayışı benimsenmelidir. Bir 

ambulansın geç gelmesi, belediye hizmetlerinden, trafiğe, kara yollarından, kentsel 

planlamaya kadar çok sektörlü bir planlama gerektirmektedir. Bunu gerçekleştirmek için, 

hükümet içinde “Sağlık Koordinasyon Kurulu” oluşturulmalıdır. 

2. SUT FİYATLARI HER YIL ASGARİ ÜCRET/ENFLASYON ORANINDA 

ARTIRILMALIDIR 

 SUT fiyatları her yıl Asgari ücret/enflasyon oranında artırılmalıdır. 2008 yılından beridir 

artırılmayan SUT fiyatları ekonomik olarak zayıf bölge ortadan kaldırmıştır. Devlette çalışan 

hekimlerinin döner sermayelerden aldıkları ücretler enflasyon karşısından erimiştir. Buda 

hekim motivasyonunu düşürmektedir.  

3. HASTA TAŞIMA SİSTEMİ 

Aile hekimlerinin köy ve mezraları dolaşması yerine hastaların ihtiyaç olan yerlerde, hasta 

taşıma servisleriyle ilçe merkezlerine, Aile Sağlığı Merkezlerine taşınması uygulamaya 

konmalıdır. Eğitim sisteminde öğrenci taşıma sistemi oldukça başarılı olmuştur.  

 Köy ve mezralarda röntgen, laboratuvar, cerrahi girişim ve eczane imkânları 

bulunmamaktadır. Bunlar için hasta zaten şehir merkezine gelmek mecburiyetindedir. 

Kontrol, Aile Hekimi Servis Sistemi işbirliği ile sağlanabilir.  

 

4. ÖZEL HASTANELER VE TIP MERKEZLERİ TEŞVİK EDİLMELİDİR 

 Mevcut Kamu hastaneleri özelleştirilmemelidir. Devlet, yeni hastane ihtiyaçlarında bunu 

önce özel sektöre teklif etmelidir. Özel Sağlık Hizmetleri teşvik edilmelidir. 

 

5. AŞILAMA 

Bağışıklama konusunda kamu spotları hazırlanmalı, ulusal ve yerel medya kullanılarak doğru 

bilgilendirmeler yapılmalıdır. 

         



 

 

                  6.OKUL SAĞLIĞI 

Okul kantinlerinin denetimi Halk Sağlığı Müdürlüğü ekiplerince yapılmalıdır. 

Okul su depolarının mahalli idarelerce temizlenmesi ve bakımlarının yapılması ve arıtma 

cihazlarının belirli bir düzende temizlettirilmesi sağlanmalıdır. Şebeke sistemi dışında su 

temin eden okulların analiz bedelleri için Maliye Bakanlığı tarafından THGM’ne global bir 

bütçe temin edilmeli ve analizlerin düzenli yapılması sağlanmalıdır. 

Okul bahçelerinde olduğu gibi okul girişlerinde de belli mesafelere kadar tütün kullanımı 

yasaklanmalı, öğrencilere sigara satışı ciddiyetle denetlenmeli, yaptırımlar sıkı 

uygulanmalıdır. 

Aile hekimlerinin öğrenci muayeneleri pozitif performans gibi uygulamalarla teşvik 

edilmelidir. 

 

7.EV KONFORUNDA DOĞUM İMKÂN ANNE BEBEK DOSTU HASTANELER   

Polikliniklerin, mümkünse, hastanede ayrı bir koridorda olması gerekmektedir. Kadın 

hastalıkları ve doğum poliklinikleri mahremiyet açısından diğer kliniklerden ayrılmalıdır. 

Perde sistemleri kaldırılmalıdır. Poliklinik odaları 2 ayrı oda şeklinde düzenlenmelidir. İlk 

oda hekim hasta görüşme odası şeklinde olmalı ki uygunsuz şekilde kapı açılsa bile 

mahremiyet hakkını korunabilsin. İçeride ikinci bir oda olması ile de hastanın stressiz bir 

ortamda yapılacak USG, jinekolojik muayenesi tamamlanabilecektir.  

Doğum odalarının ayrı ayrı birbirinden bağımsız olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Perde 

vs. aksesuarlarla ayırma doğum sancısı çeken bir gebenin sesinin diğer gebede doğumun 

hazırlığı aşamasında yarattığı travmanın oluşturduğu sorunlar doğumun seyrini etkilemekte ve 

özellikle de hasta ve yakınlarında normal doğum yerine sezaryen talebi oluşturmaktadır. 

 

8. MALPRAKTİS KURULLARI 

Malpraktis davaları ile ilgili karar verecek kurullar Adli Tıp Kurumu ile birlikte ilgili öğretim 

üyeleri ve Uzman hekimler ’den oluşturulmalıdır. 

9. MECBURİ HİZMET KALDIRILMALIDIR.  

     Mecburi hizmetin kalkmasıyla ortaya çıkabilecek boşluk; Doktor atamada zorluk çekilen 

bölgelerde istihdam edilecek hekimlere 3 ile 5 yıl arasında çalışmaları durumunda TUS’a 

girmeden Eğitim Hastanelerinde Aile hekimliği, Halk Sağlığı, Acil Uzmanlık dallarında 

uzmanlık eğitimi alma hakkı verilmelidir. Yine aynı şekilde uzman doktorlara da aynı 

miktarda hizmet karşılığında istedikleri ilde görev alabilme hakkı tanınmalıdır. 

 



 

 

 

 

10. ÖZEL DİŞ MERKEZLERİ TEŞVİK EDİLMELİDİR 

Diş muayene ve tedavileri Özel Tıp ve Dal Merkezleri ve Hastanelerde SGK tarafından 

karşılanmalıdır. Aile diş hekimliği müesseseleri oluşturulmalıdır. Halen bir aile hekimine 

3500 hasta düşmektedir. Her bir diş hekimine 10.000 hasta düşecek şekilde SGK diş, dal 

merkezleri ve tıp merkezleriyle sözleşme yapmalıdır. 

 

11.  ALGORİTMA  

SGK fatura inceleyicileri tarafından hekimlerin tıbbi kanaatlerine müdahale edilmektedir. 

ICD-10 kodları gibi algoritmalar çıkartılabilir. Örneğin; fizik tedavi olmayan hastaların diz 

protezi uygulanması engellenebilir. Algoritmaya uygun cerrahi işlemler yapılmış olur. 

Böylece ciddi maliyetler, işgücü kayıpları önlenmiş olur. 

 

12.  SAĞLIK SEKTÖRÜNDE İŞSİZLİK ÖNLENMELİDİR 

Okullar planlama yapılmadan açılmamalıdır. 2023 yılında 17.000 Fizyoterapist ciddi bir 

işsizlikle karşı karşıyadır. 

 

13. SAĞLIK PERSONELİNİN EĞİTİM SEVİYESİ ARTIRILNALIDIR 

Sağlık Meslek Liselerinin sayısı artırılmıştır. Fakat bu da eğitimde yetersiz yardımcı hemşire 

ve sağlık memuru mezununa sebep olacaktır. Bu personelin uzaktan veya örgün eğitimle 2 

veya 4 yıllık sağlık yüksekokullarında eğitimine devam etmeleri teşvik edilmelidir. 

 

14.  HEKİMEVİ 

Hekim ve diğer sağlık çalışanlarının özlük hakları geliştirilmeli, sosyal imkânları 

arttırılmalıdır. Çok az olan misafirhanelerin sayısı artırılmalıdır. Sağlık çalışanları il dışında 

öğretmenevlerinde kalmaktadırlar.  

 

15. EK ÖDEMELER, EMEKLİLİK 

Ek ödemeler ve Döner Sermaye ödemeleri emekliliğe sayılmalıdır.  

 

16.  İLAÇ ve CİHAZLARIN YERLİ ÜRETİMİNİ TEŞVİK 



 

 

Orijinal tıbbi cihaz, ürünlerin ve ilaçların yerli üretimi için mutlaka yeni ve akılcı teşvik 

paketleri gündeme getirilmelidir. İlaç sektörünün stratejik bir sektör olarak kabul ve teşvik 

edilmesi büyük öneme sahiptir. Yerli özel sektör yatırımcıları teşvik edilmelidir. 

 

17.  ALKOL VE TÜTÜN  

Alkollü içki sınırlandırılmalarının takibi yerelde İl Sağlık Sağlığı Müdürlüklerinde zararlı 

madde takip ekiplerine verilmelidir. Tütünle mücadele zayıflamıştır. Ekipler sık sık 

yenilenmelidir.  

 

18. ZEHİRLİ GAZ SENSÖRLERİ HALKA ÜCRETSİZ DAĞITILMALIDIR 

           Soba, doğalgaz ve maden işletmeleri gibi karbon monoksit zehirlenmeleri nedeniyle her yıl 

binlerce vatandaşımızın sağlığı bozulmakta, ölümlü vakalar meydana gelmektedir. Yerel 

yönetimlerin bu halk sağlığı sorununa karşı daha etkin tedbirleri alması sağlanmalıdır. Zehirli 

gaz sensörleri halka ücretsiz olarak dağıtılmalıdır.  Tedavi kurumlarının bu tür zehirlenmeler 

için yaptığı harcamaların bir yıllık toplamının dağıtılacak olan gaz sensör cihazlarının 

bedelinden daha yüksek olduğu aşikârdır. 2014 yılında sadece SOMA maden işletmelerinde 

ölen işçi sayımız 301 kişidir. 

 

19.  CİNSEL SAĞLIK   

Toplum ruh sağlığını bozan, cinsel yolla bulaşan hastalıkların yayılmasına sebep olan masaj 

reklamı tarzında kartvizitlerin yollara atılması bunların internetten reklamı engellenmelidir. 

Bu hususta yerel yönetimler, Emniyet Müdürlükleri yeterli tedbirler almalıdırlar. 

 

20.  SPORLA SAĞLIK 

Sağlıklı bir toplum için spor alanları oluşturulmalı ve spor teşvik edilmelidir. İşyerleri ve 

okullarda spor alanları oluşturulmalıdır. Buralarda spor eğitmenleri istihdam edilmelidir.  

 

          21. OKULLARDA SAĞLIK DERSİ MECBURİ OLMALIDIR. 

         Okullarda beslenme ve sağlık dersleri mecbur kılınmalıdır.  

 

22. AKILCI PERFORMANS SİSTEMİ 

Kamu hastanelerinde akılcı performans sistemine geçilmelidir. Özellikle cerrahi branşlarda 

mutlaka uygulanmalıdır. Endikasyonsuz işlemler ve suni hasta oluşturma pozitif performansın 

sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu fazla yükü sistemin artık kaldırması mümkün değildir. 



 

 

 

 

 

 

23. KALİTE VE DÜŞÜK FİYAT  

Sarf ve demirbaş malzeme alımında, ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenmesinde en 

düşük fiyat esası yerine, kalite unsurlarının da değerlendirmeye alınması gereklidir. 

 

        24. SAĞLIK ÇALIŞANLARI MESAİ SAATİ AYARLANABİLMELİ 

             Sağlık çalışanlarının iş şartları bazı branşlarda çok ağırdır. İsteyen çalışan daha az           

çalışabilmelidir. Ücreti de bu ölçüde azaltılabilir. 

 

25. SAĞLIK TURİZMİ  

Sağlık finansmanı için bugün sağlık turizmi alternatif yollardan birisidir. Sağlık turizmine 

devletin yapması mümkün değildir. Devlet özel sektörü teşvik ederek bu kanalı çok büyük 

ölçekli hale getirebilir. 

  

26. İLAÇ DIŞI TEDAVİLER  

İlaç harcamalarının toplam sağlık harcamalarına oranı yüzde 44’dür. Bu oran Batı ülkelerinde 

daha düşüktür. İlaç harcamalarını düşürmek için, geleneksel tedaviler ve psikoterapi teşvik 

edilebilir.  

 

27. SAĞLIK FİNASMANI 

Sağlık finansmanını üstlenecek sağlık sigortası kurumları ve yardım sandıkları artırılmalı, 

çeşitlendirilmeli ve desteklenmelidir. 

 

28. CERRAHİ DIŞI UYGULAMALAR TEŞVİK EDİLMELİDİR 

Cerrahi uygulamalar hem daha fazla işgücü kaybına hem de daha fazla kaynak ayrılmasına 

sebep olmaktadır. Cerrahi dışı uygulamalar teşvik edilmelidir. 

 

        29. KADIN HEKİMLERE POZİTİF AYRIMCILIK 

Kadın Doğum Uzmanı olarak kadın hekimlere talep çok fazladır. Mevcut kadın Kadın 

Doğum Uzmanları ise azdır. TUS sınavlarında Kadın Doğum Branşında kadın hekimlere 

pozitif ayrımcılık uygulanırsa bu ihtiyaç karşılanmış olacaktır. 



 

 

 

 

 

 

 

         30. SAĞLIK HİZMETİNDE TAŞERON KALDIRILMALIDIR 

Hastaneler asli görevleri olan sağlık hizmeti uygulamasına taşeron kullanmamalıdırlar. 

Taşeronlar ticari kar gözettiği için kalitede ciddi manada düşüşler yaşandığı 

gözlemlenmektedir. Fizik Tedavi, radyoloji, laboratuar ve diş protezi gibi sağlık hizmetleri 

taşeronlaştırılmaktadır. Bunların yeniden hastaneler tarafından işletilmesine geçilmelidir. 

 

31.BAĞIMLILIKLA MÜCADELE 

Uyuşturucu ve bağımlılık yapan maddelere karşı mücadele yeterli değildir. Polisiye 

tedbirler dışında, gençleri bu zararlı maddelerden uzak tutucu programlar uygulanmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

 


