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BASINA ve KAMUOYUNA 

GELECEĞİMİZE SAĞLIĞIMIZA ve OYUMUZA SAHİP 

ÇIKALIM 

Sağlıkta Dönüşüm Programı (SDP), uygulamaya başlanmasından bu yana geçen 15 yılda, Türkiye’de 

sağlık ortamını olumsuz etkilemiş, birçok yeni soruna yol açmıştır. 20 Temmuz 2016 tarihinde ilan 

edilen OHAL ile birlikte, Anayasa ve uluslararası sözleşmelerden gelen ve hiçbir koşulda 

vazgeçilmemesi gereken temel hak ve özgürlüklerin askıya alındığı, ülkemizin kanun hükmünde 

kararnamelerle (KHK) yönetildiği bir döneme girilmiştir.  

24 Haziran’da yapılacak erken genel ve Cumhurbaşkanı seçimlerine on bir gün kaldı. İlk olarak OHAL 

şartlarında yapılacak bu seçimlerde sağlık emekçileri olarak sağlık alanındaki düşünce ve taleplerimizi 

kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz.  

Sağlığın tanımında sadece bedenen iyilik hali değil ruhsal, sosyal ve toplumsal olarak iyilik halinin de 

olması gerektiğini düşünürsek OHAL ve KHK’lerin varlığının toplumun sağlığını bozduğunu ve bu 

koşullarda seçim yapmanın da sağlıklı olmadığını söyleyebiliriz. 

Sağlık alanında çalışanlar olarak bizler seçilecek yöneticilerden neler istiyoruz; 

Özgür, demokratik bir ortamda ve barış içinde yaşayan bir toplum için derhal OHAL kaldırılmalı, etkin 

ve adil soruşturma ile gerçek suçlular cezalandırılmalı ve KHK’lar ile haksız hukuksuz ihraç edilen ve 

açığa alınanlar işine dönmelidir. 

Genel Sağlık Sigortası (GSS) sistemi terkedilmelidir. Finansmanı prim ödenerek değil, genel bütçeden 

karşılanan bir sosyal güvenlik sistemi oluşturulmalıdır. Sağlık hizmetleri tamamen ücretsiz olmalıdır. 

Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastaneleri giderleri merkezi bütçesinden finanse edilmelidir. 

Sağlık alanında performans sistemi ve döner sermaye uygulamaları kaldırılmalıdır.  

Güvenceli, emekliliğe yansıyan ücret talep ediyoruz.  Emekli hekim maaşı en az yoksulluk sınırı kadar 

(2018 Mayıs ayı için 5 bin 492 TL) hekim maaşı en az yoksulluk sınırının iki misli kadar olmalıdır. (Türk 

Tabipleri Birliği) 

Torunlarımızı bile borç batağına sokan Şehir hastaneleri modelinden vazgeçilmelidir. Bunun yerine 

kamunun kaynaklarını kullanarak toplumun sağlık ihtiyacının karşılanmasını temel alan, halkın kolay 

erişebildiği, tedavi hizmetlerinin etkin ve bütünlüklü olarak sunulabildiği hastaneler açılmalıdır. 

Koruyucu hekimlik önem kazanmalı, halkın sağlıklı bir çevre ve ortamda yaşama hakkı gözetilmelidir. 

Türk Tabipleri Birliği ve sağlık emek ve meslek örgütleri tarafından hazırlanan, 5510 Sayılı Sosyal 

Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun “Fiili Hizmet Süresi Zammı” başlıklı 40. maddesine; 

hekimler, diğer sağlık çalışanları ve sağlık işyerlerinde çalışanlar için, çalışılan süre, sağlık ve sosyal 

hizmet verilen işyerlerinin özellikleri ve hizmet sınıfı göz önüne alınarak, yılda 90 gün ile 180 gün 

arasında değişen bir sürenin eklenmesini içeren yasal düzenleme yapılmalıdır. 

Özel sağlık kuruluşlarında ve iş sağlığı alanında çalışan hekim ve diğer sağlık çalışanlarınıniş güvenceleri 

ve özlük hakları korunmalıdır. 



Türk Tabipleri Birliği tarafından hazırlanan Sağlık çalışanlarına yönelik olarak gerçekleştirilen şiddet 

suçlarının mutlak cezalandırılacağı düşüncesinin yerleştirilmesi ve önleyicilik açısından, Türk Ceza 

Kanunu’na;  

1) Sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık personeline karşı, sağlık hizmeti sunumu esnasında veya verilen 

sağlık hizmetinden kaynaklanan nedenlerle cebir, şiddet veya tehdit kullanan kişi, iki yıldan dört yıla 

kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

2) Bu fiiller sonucu sağlık hizmeti kesintiye uğramış ise yukarıdaki fıkraya göre belirlenen ceza yarı 

oranında artırılır.” hükmünün eklenmesini içeren sağlıkta şiddet yasa teklifi yasalaşmalıdır. 

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 89. Maddesinde değişiklik yapılarak, Sağlık Bakanlığı Genişletilmiş 

Bağışıklama Programı kapsamındaki aşılar ile toplumun sağlığını tehdit eden bulaşıcı hastalıklarda 

Bakanlıkça belirlenen aşıları yaptırmanın zorunlu tutulması ve bu aşıların yapılmasında kişinin 

kendisinin ya da vasisinin rızasının aranmaması sağlanmalıdır. Ek olarak, Türk Ceza Kanunu’nun 195. 

maddesinde değişiklik yapılarak, zorunlu aşıların uygulanmasını reddederek çocuğunun ya da vasisi 

bulunduğu kısıtlının aşılanmasını engelleyen veya toplumun zorunlu aşıya olan güvenini sarsacak 

davranışlarda bulunanlar için iki aydan bir yıla kadar hapis cezası verilmesini içeren yasal düzenleme 

yapılmalıdır. (Türk Tabipleri Birliği) 

Sağlık Bakanlığı’nın son yıllarda uygulamaya soktuğu bilimselliği kanıtlanmamış bilinmeyen geleneksel, 

alternatif ve tamamlayıcı sağlık uygulamalarının desteklenmesine son verilmeli; bilim dışı sağlık 

uygulamaları denetim altına alınmalıdır. 

Genel olarak yukarıda belirttiğimiz bu taleplerin çok az bir kısmının partilerin seçim bildirgelerinde yer 

aldığını üzülerek görüyoruz. 

Sağlık çalışanları ve halkımızdan isteğimiz siyasi partilerin bu konudaki vaatlerini dikkate alarak oy 

kullanmalarıdır. 

Bizler İzmir Tabip Odası ve SES olarak seçimden sonra da taleplerimizin takipçisi olacağımızı, her 

koşulda halkın sağlık hakkı ve sağlık çalışanlarının özlük hakları için mücadele edeceğimizi bir kez daha 

hatırlatıyoruz. 

Çocuklarımıza bırakacağımız aydınlık ve özgür ve daha yaşanası bir Türkiye bizim elimizde… 

OYLARIMIZLA… 

24 Haziran ve 8 Temmuz’da sağlığımıza haklarımıza ve oyumuza sahip çıkalım. 
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