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AKP Hükümeti yakalandı. "AKP sağlığı özelleştiriyor" diyenleri her fırsatta yalanCllıkla suçlayan Hükümet, AB'ye
"piyasa ekonomisini güçlendirmek için sağlıkta özelleştirmelerin süreceğinin ve sağlığı özelleştireceklerinin" teminatını
bir kez daha verdi.
Sağlıkta Dönüşüm Programı,

Haziran 2003 tarihinde bizzat Başbakan Recep Erdoğan tarafından, amacı "vatandaşın
güvence altına almak, bunun da sosyal devlet anlayışının temel göstergelerinden bir tanesi" olduğu açıklaması
ile kamuoyuna tanıtılmıştı. Sağlık Bakanı Recep Akdağ'da bu programın "sağlık sektöründe şimdiye kadar çözülmemiş,
çözülmedikçe büyümüş, bu nedenle de asla değiştirilemez olarak algılanan sorunlara yeni bir bakışla çözüm bulmayı"
sağlığını

amaçladığını söylemişti.

Sağlıkta Dönüşüm Programı metnini incelediğimizde, Türkiye'de 24 Ocak 1980 kararlarının bir gereği olarak sağlık
dahil hemen bütün sosyal alanların piyasa ekonomisi kuralları çerçevesinde yeniden yapılandırılması girişimlerine
uygun olarak o yıllardan bugüne bütün hükümetler tarafından uygulanmış olan programlardan temelde hiçbir farklılık
içermediğini, aksine Dünya Bankası (DB) tarafından desteklenen özelleştirme programının devamı olduğunu bilimsel
kanıtlarıyla saptamış ve kamuoyu ile paylaşmıştık. Ne var ki Bakanlık ve Hükümet yetkilileri "hayır, bu değerlendirmeler
siyasidir, art niyetli çevrelerin değerlendirmeleridir" açıklamaları ile suçlamalarını geciktirmemişlerdi.
Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın

AKP Hükümeti tarafından hazırlanmış "özgün" bir program olduğu iddialarının
henüz bir yıl geçmemişti ki, DB'nin web sayfasında, Sağlık Bakanı Akdağ'ın, 10 Mart 2004 tarihinde Dünya
Bankası Başkanı James Wolfensohn'a bir mektup yazarak DB'nin önceki hükümetleri olduğu gibi kendilerini de, DB'nin
önerileri doğrultusunda hazırladıkları program çerçevesinde desteklemesini ve borç vermesini talep eden mektubunu
gördük. Söz konusu başvuru, DB tarafından 'ivedilikle' dikkate alınmış ve 21 Nisan 2004 tarih ve 2771 7-TU numaralı
"Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın Ilk Evresine Destek Olarak Türkiye Cumhuriyeti'ne Sağlıkta Geçiş Projesi için 49.40
Milyon Avro Miktarında Önerilen Kredi Hakkında Proje Değerlendirme Belgesi" adlı raporla istenen paranın tamamının
borç olarak verildiği bildirilmişti. Bu belge "AKP Hükümeti'nin seksenli yılların başından günümüze kadarki hükümetlerle
taşımakta olduğu aynılığının bir kanıtı olarak kabul edilmelidir." açıklamalarımız da öncekiler gibi yalan-iftira olarak
değerlendirilmiş, metnin içinde "doğrudan özelleştirme geçmiyor" savunması yapılmıştı.
ardından

Başından beri doğruyu söylemediklerini bir defa daha kendi belgeleri üzerinden ortaya koyuyoruz; Hükümet, AB'ye
sağlığı özelleştireceğinin teminatını vermiştir. "Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine ilişkin Türkiye Ulusal
Programı" başlıklı Bakanlar Kurulu Kararı, 31 Aralık 2008 tarihli ve 27097 sayılı 5. Mükerrer Resmi Gazete'de
yayımlanmıştır. Yılın son günü yayımlanan program, dünyayı kasıp kavurmaya başlayan kapitalizmin yapısal krizinin
gerekçesi olarak ilan edilen ve geri dönüş yönünde sermayedarları korumak amaçlı da olsa, Amerika ve Kıt'a
Avrupa'sındaki emperyalist ülkeler başta olmak üzere, ekonomide devlet müdahalesine hızla geri dönen uygulamaları
görmezden gelecek pervasızlıkta "piyasa ekonomisinin güçlendirilmesi ve ekonominin rekabet gücünün artırılması
öncelikli hedeflerini" ifade ettikten sonra, özelleştirme başlığı altında sağlıkta özelleştirmelere devam edileceği ve
bunun Hükümet'in temel başlıklarından biri olduğu belirtilmektedir. Bu teminatların ardından sağlık başlığı altında da
"sürdürülmekte olan Sağlıkta Dönüşüm Programı tamamlanacaktır" sözü verilmektedir.

inkarcılar bu belge ile bir kez daha yakalanmıştır. Sağlıkta Dönüşüm Programı, sağlığı özelleştirme programıdır.
Özelleştirme, halkın ortak zenginliklerini patronlara aktarmak, devletin hizmet sunumundan çekilmesi ve hemen
bütün hizmetlerin doğrudan ya da dolaylı olarak para karşılığında alınabilmesi, işsizlik, açlık, daha çok hastalık ve hasta
demektir.
Sağlıkta özelleştirmeye karşı

önerimizi yineliyoruz;

"parasız sağlık", "sağlık

için nüfus

cüzdanı

yeter" ...

Bu sayımızda, önceki sayımızdaki Taşeronlaşma ve Sağlık dosyamızın dört yazısı ile, izmir Tabip Odası Halk Sağlığı
Komisyonu tarafından 1995 yılından bu yana düzenlenmekte olan Güz Okulu'nun Ekim 2008'de Sosyal Politika
başlığında gerçekleştirilen sunumları yer alıyor.
Dergimizin yayın hayatına başlamasının 30. yılı nedeniyle gerçekleştirdiğimiz yuvarlak masa
2008 yılının son sayısında buluşmak dileğiyle sevgi ve dostluğumuzu iletiyoruz ..
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