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SUNUŞ 

Sağlık alanında yaşanan onca soruna, hekimlerin ve sağlık çalışan-
larının iş güvencesi, gelir güvencesi, can güvencesi, mesleki bağım-
sızlık ve eşit, ücretsiz, nitelikli sağlık hizmeti taleplerine ilişkin gide-
rek yükselen coşkulu, onurlu mücadelesine karşın muhataplardan 
ses çıkmıyor.  

12 Haziran 2011’de ülkemizde bir genel seçim yapılacak. Türk 
Tabipleri Birliği “Sağlıklı Seçim, Seçimde Sağlık” başlıklı bir çalış-
ma yürütmekte. Bu kapsamda siyasi parti programlarında sağlık ve 
sosyal güvenlik alanlarına ilişkin ne söylendiği, meseleye nasıl 
yaklaşıldığı, aynı zamanda birer seçmen de olan hekimler ve sağlık 
çalışanları açısından belirleyici olacak.  

Partilerin internet sayfalarından derlenen bu çalışmada sağlık ve 
sosyal güvenlik başlıklarına parti programlarında yer aldığı biçimiy-
le ve parti isimlerinin alfabetik sıralaması içinde yer verilmiştir. 
Bilgilerin derlenmesinde emek veren Halk Sağlığı Kolu gönüllüleri-
ne çok teşekkür ediyoruz. Bu çalışmanın iyi hekimlik, nitelikli sağlık 
hizmetleri mücadelemize katkısı olacağını umuyoruz. 

Türk Tabipleri Birliği 
Merkez Konseyi 
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ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 

Parti Programı 

SAĞLIK 

Partimiz, sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesini sosyal devlet 
anlayışının vazgeçilmez unsurları arasında görür. Sosyal güvenlik 
şemsiyesi tüm halkı kapsayacak şekilde düzenlenecektir. Devlet 
herkesin temel sağlık hizmetlerini, gerekirse özel sektörle işbirliği 
yaparak yerine getirmek zorundadır. Etkin ve kaliteli bir sağlık 
sistemi, nitelikli bir toplum için vazgeçilmezdir. Bu amaçlara 
yönelik olarak; 

 Koruyucu hekimliğin yaygınlaşması teşvik edilecek, halk 
ve çevre sağlığı ile ilgili gerekli tedbirler alınacaktır. Trafik 
kazaları, iş kazaları, ihmaller nedeni ile meydana gelen 
özürlülüğün engellenmesi için eğitim ve bilinçlendirme 
çalışmaları yapılacaktır. 

 Koruyucu ve tedavi edici hizmetler başta olmak üzere, 
sağlık hizmetleri alanı, gönüllü kuruluşlara ve özel sektöre 
açıktır. 

 Anne ve çocuk ölümlerinin yüksek olduğu ülkemizde, 
anne ve çocuk sağlığı özel bir önem arz etmektedir. 

 Aile planlamasının gerçekleşebilmesi için bilgilendirme ve 
bilinçlendirme çalışmalarına önem verilecektir. 

 Aile hekimliği sistemi uygulamaya konulacaktır. Aile 
hekiminin muayenehanesi, fizik koşulları ve uygulama 
standartları Sağlık Bakanlığı’nca belirlenecektir. Bu 
muayenehanelerin kurulması için devlet ucuz krediler 
verecektir. Böylece birinci basamak sağlık hizmetleri 
güvenli ve kaliteli olarak halka sunulacaktır. Sevk zinciri 
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sağlıklı hale getirilecek, ihtisas hastanelerindeki anlamsız 
yığılmalar önlenecektir. 

 Sağlık sektörü Sağlık Bakanlığı tarafından tek merkezden 
koordine edilecektir. Bakanlık sadece organizasyon, 
koordinasyon, yol gösterici, denetleyici, takip edici, 
politika üretici bir rol üstlenecektir. Böylece sağlık 
hizmetlerinin tek merkezden yönlendirilmesi sağlanacak, 
çok başlılık ve düzensizlik önlenecektir. Ülke adına kısa, 
orta ve uzun dönem sağlık politikaları daha gerçekçi 
olarak belirlenecek, yönetim ve uygulamalar daha 
ekonomik olacaktır. 

 Sağlık Bakanlığı’nca yeni sağlık sisteminin uygulamaya 
konulmasıyla tüm yerel yönetimler de buna entegre olacak 
ve süratle kendi ihtiyaçlarını belirleyerek planlamalar 
yapacaklardır. Yerel yönetimler kendi sınır ve 
sorumluluklarında bulunan alanların sağlık profillerini de 
dikkate alarak kısa, orta ve uzun vadeli yatırım 
programlarını belirleyecektir. Bu çalışmaların 
koordinasyonu Sağlık Bakanlığı’nca yerine getirilecektir. 

 Metropollerde acil servis üniteleri kurulacaktır. Bugün 
sağlık alanında metropollerde yaşanan en önemli 
problemlerden biri de acil servis ihtiyacının tam olarak 
karşılanamamasıdır. Acil servis birimlerinin yetersizliği 
nedeniyle vatandaşların hastane kapılarından çevrilmesi 
önlenecektir. 

 Uygulamada kolaylık arz etmesi ve verdikleri hizmetin 
daha ekonomik olması nedeniyle ihtisas hastaneleri 
kurulacaktır. Böylece daha ucuz ve daha spesifik sağlık 
hizmeti verilecek ve uzman hekimler yetişecektir. 

 Ülkemizde kitle yaralanmaları, doğal afetler ve bunların 
zararları modern dünyada yaşanan oranlardan çok daha 
fazla olduğundan ilgili kuruluşlar ve eğitim kurumlarında 
gerekli düzenlemeler yapacaktır. 
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 Sağlıkta eğitim kalitesinin artırılması için gerekli tedbirler 
alınacak ve eğitimin planlanması dünya standartlarına 
göre yapılacaktır. Hemşirelik Okulu, Hemşirelik Yüksek 
Okulu ve Sağlık Teknisyenliği Okulları, vakıflar ve özel 
sektör tarafından açılabilecektir. Devlet bu eğitim hizmetini 
veren kuruluşları teşvik edecek ve destekleyecektir. 

 Sağlık çalışanlarının hakları yeniden düzenlenecek, 
uluslararası standartlara uygun hale getirilecek ve bu 
sektördeki ücret politikası yeniden ele alınacaktır. 

 Hasta haklarını koruyan hukuki düzenlemeler yapılacak, 
“Hasta Hakları Tüzüğü” dünya standartlarına göre 
yeniden ele alınacaktır. Vatandaşlar, sağlık birimlerinin 
kontrolünde görev üstlenecektir. 

 Sağlık hizmetlerinde rekabetin kuralları belirlenecek ve 
bunlarla ilgili yasal düzenlemeler yapılacaktır. Kalite 
rekabeti teşvik edilecek, sağlık sektöründe ISO kalite 
standardı çalışmalarına tüm yurt genelinde başlanacaktır. 

 Sağlık sektöründe, bilgi işlem merkezli tek kontrol 
sistemine geçiş sağlanacaktır. Bu sayede sağlıkta maliyetler 
düşecek, verimlilik ve kalite artacaktır. Her vatandaşa 
verilecek bir sağlık numarası ile sağlık sorunları hızlı ve 
güvenilir şekilde tüm birimlerden takip ve koordine 
edilebilecek ve ayrıca her vatandaşın bağlı bulunduğu 
sağlık merkezinde bir dosyası bulunacak, nerede tedavi 
olursa olsun bütün bilgiler bu dosyada toplanacaktır. 

 Küçük yerleşim birimlerinde doktoru, sağlık personeli ve 
tıbbi donanımı bulunmayan birçok hastane binası inşa 
edilmiştir. Popülist politikalarla her geçen gün yenileri talep 
edilen bu yatırımlar yerine, merkezlerde daha iyi 
donatılmış hastaneler yapmak, bunları “Merkezi Tıp 
Birimleri” haline getirmek, hem akılcı hem ekonomiktir. 
Söz konusu merkezler ile küçük yerleşim birimleri arasında 
hasta taşıyacak helikopter dahil, ciddi bir ambulans filosu 
oluşturmak partimizin hedefleri arasındadır. 
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 Tıbbi alandaki bilimsel araştırmalar için özel destek fonları 
oluşturulacaktır. 

 Medyadaki sağlık haberleri kontrol edilecek ve sağlık ile 
ilgili yayınlar desteklenecektir. 

 Yurt dışında çalışan sağlık personelinin Türkiye’ye dönerek 
hizmet etmelerini sağlamak amacıyla cezbedici tedbirler 
alınacak, her alanda olduğu gibi bu alanda da beyin 
göçünün tersine işlemesinin imkanları araştırılacaktır.  

 Tabip Odaları ve Diş Hekimleri Odaları güçlendirilecek, 
sağlık alanında hizmet verecek yeni sivil örgütlerin 
kurulması desteklenecektir. 

 İlaç ve tıbbi ekipman sanayii desteklenecek, sağlık 
yatırımlarına yapılan teşvikler yeniden düzenlenecektir. 

 Adli Tıp Kurumu’nun özerk ve bilimsel çalışması 
sağlanacaktır. Bu alanda tüm teknolojik yenilikler 
yurdumuza getirilecektir. 

 Hastanelerimizin ülke genelinde tam kapasite ile 
çalıştırılması sağlanacaktır. 

 Tüm vatandaşlarımızı kapsayacak etkin bir genel sağlık 
sigortası sistemine geçilecektir 

 

SOSYAL GÜVENLİK 

Partimiz sosyal güvenliği anayasal bir hak sayar ve her bireyin bu 
haktan yararlanmasını sağlamayı devletin bir görevi olarak kabul 
eder. Bu nedenle anayasanın belirlediği kapsamda, sosyal devlet 
anlayışına yaraşır bir sosyal güvenlik politikası oluşturulacak ve her 
bireye sosyal güvenlik numarası verilecektir. Sosyal güvenlik 
kapsamında sunulan hizmetlerin insan haysiyetine uygun bir 
şekilde sunulması sağlanacak, prim ödeyenlerin ve hizmet alanların 
bu hizmetlerin denetlenmesinde söz sahibi olmalarına da imkan 
tanınacaktır. Partimiz, sosyal politika uygulamalarının en önemli ve 
en etkili aracının sosyal güvenlik sistemi olduğu gerçeğinden 
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hareketle; sosyal güvenliği sosyal sigorta, sosyal hizmet ve sosyal 
yardım üçlü zinciri içinde önemle ele alacak, norm ve standart 
olarak ciddi ve bilimsel bir değerlendirmeye tabi tutacaktır. Önemli 
bir bütçe büyüklüğüne ulaşmış olan sosyal güvenlik hizmetleri, 
çeşitli bakanlıkların bünyelerinde faaliyet göstermekte ve dağınık 
bir görünüm arz etmektedir. Sosyal güvenlik birimleri sosyal 
sigortalar, sosyal hizmetler, sosyal yardımlar rejimleri ve alt 
sektörleri olarak tek bir bakanlığın çatısı altında toplanacak ve 
konsolide bir sosyal güvenlik bütçesi oluşturulacaktır. Bu bütçenin 
norm ve standart olarak rasyonel bir baza ve esasa oturtulması için 
gerekli düzenlemeler gerçekleştirilecektir. Özellikle primli rejimler 
olan ve çok geniş bir kitleyi ilgilendiren Emekli Sandığı, Sosyal 
Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur’un aktüeryal yapısının ve 
mali durumunun iyileştirilmesi için tedbirler alınacak, norm ve 
standart birliği sağlanacaktır. Özellikle SSK’nın mali durumunun 
güçlendirilmesi için çok önemli olan sigortasız işçi çalıştırılmasının 
önüne mutlaka geçilecektir. Böylece, çok sayıda sigortasız çalışanın 
sigorta kapsamına alınmasıyla birlikte eş ve çocuklarının da 
güvenceye kavuşması sağlanacaktır. Özel sağlık ve hayat sigorta 
şirketleri yaygınlaştırılacak ve teşvik edilecektir. Çocuklar, gençler 
ve yaşlılarla ilgili sosyal hizmet programlarının kalitesinin 
artırılmasına ve genişletilmesine önem verilecektir. Özürlülerin 
mesleki ve tıbbi rehabilitasyonu genişletilecektir. Bu konuda 
devletimiz himaye edici değil, hizmet ve imkan sunan bir anlayışta 
olacaktır. Ömür boyu bakım ve tedaviye muhtaç özürlülerin bakım 
ve tedavilerinde kolaylıklar, öncelikler ve seçenekler 
oluşturulacaktır. Sanayileşme ve şehirleşmenin artması ile ailelerin 
çekirdek aileye dönüşmesi ve gittikçe daha çok insanın çalışma 
hayatına katılması, özellikle çocuklarla yaşlıların bakımında 
problemler oluşturmaktadır. Bunun giderilmesi için kreşler, 
huzurevleri hastanelerinin genişletilmesine önem verilecektir. Belli 
bir yaşa gelmiş bakıma muhtaç yaşlıların aile içinde bakılması 
teşvik edilecektir. Yaşlılara ve muhtaçlara yapılan sosyal yardımlar 
günün şartlarına göre yeniden gözden geçirilecektir. Bu yardımların 
gerçek muhtaçlara verilmesine dönük düzenlemeler güçlendirilecek 
ve ödeme miktarı artırılacaktır. Yurt dışında çalışan 
vatandaşlarımızın sorunları ile yakından ilgilenilecek, çalışma 
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şartları ve sosyal güvenliklerinin iyileştirilmesi için çalıştıkları 
ülkelerle yapılmış olan sosyal güvenlik anlaşmaları yeniden gözden 
geçirilecektir. 

http://www.akparti.org.tr/parti-programi_79.html?pID=-
1&go=prev&oId=40-41 

 

Seçim Bildirgesi 

SAĞLIKLI TOPLUM 

Etkin ve kaliteli bir sağlık sistemi, nitelikli bir toplum için 
vazgeçilmezdir. Devlet, herkesin temel sağlık ihtiyacını, gerekirse 
özel sektörle işbirliği yaparak yerine getirmek zorundadır. 
Ülkemizde sağlık hizmetlerinin yurt düzeyinde dağılımı dengesizdir. 
Bazı bölgelerimizde hekim, hemşire, ebe ve yardımcı sağlık 
personeli yetersizdir. 

Devletin sunduğu sağlık hizmetlerinden zamanında ve gerektiği gibi 
yararlanamayan kesimlerin karşılaştığı muamele vicdanları 
yaralayan bir görünüm arz etmektedir. Sağlık hizmetlerindeki 
eksikliğin bedeli insan hayatıdır. 

 Nitelikli bir sağlık hizmeti için; 

 Devlet hastanesi, sigorta hastanesi, kurum hastanesi 
ayırımı kaldırılarak, hastaneler idari ve mali yönden 
özerkliğe kavuşturulacaktır. Sağlık Bakanlığı, oluşturulacak 
bu yeni sisteme göre yeniden yapılandırılacaktır. 

 Sağlık hizmetinin sunumu ile finansmanı birbirinden 
ayrılacaktır. Sağlık sigortası, uzun vadeli sigorta 
kollarından çıkarılacaktır. Nüfusun tamamını kapsayacak 
şekilde bir Genel Sağlık Sigortası Sistemi kurulacak, prim 
ödeme gücü bulunmayanların primleri, devlet tarafından 
ödenecektir. 
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 Anne ve çocuk sağlığına özel bir önem verilecek, aile 
hekimliği uygulamasına geçilerek, sağlam bir hasta sevk 
zinciri sistemi kurulacaktır. 

 Sağlık personeli, ihtiyaçlara uygun nitelik ve sayıda 
yetiştirilecek, özlük hakları iyileştirilecektir. 

 Koruyucu hekimliğin yaygınlaşması teşvik edilecek, halk 
ve çevre sağlığı ile ilgili tedbirler alınacaktır. 

 Sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde bilişim teknolojisinden 
azami ölçüde yararlanılacak, sağlık bilgi sistemi 
kurulacaktır. 

 Özel sektörün sağlık alanına yatırım yapması teşvik 
edilecektir. 

 Hasta Hakları Tüzüğü Dünya standartlarına göre yeniden 
düzenlenerek, hasta haklarının korunması konusundaki 
hukuki eksiklik giderilecektir. 

 

HERKESE SOSYAL GÜVENLİK 

İnsanların ayırım gözetilmeksizin, ekonomik ve sosyal bakımdan 
güvencede yaşamaları esastır. 

Geleneksel dayanışma kültürünün kaybolmaya yüz tuttuğu çağımız 
toplumlarında, insanların günlerini ve geleceklerini güvencede 
hissetmelerini sağlayacak bir sosyal güvenlik sistemine ihtiyaç 
duyulmaktadır. Ülkemizdeki sosyal sigorta kurumları kendi 
kaynaklarıyla varlığını sürdüremediği için bütçeden büyük kaynak 
aktarılmaktadır. 

Sosyal sigorta kuruluşları, uygulanan sigorta programları, üyelerin 
aylığa hak kazanma şartları, emekli aylıklarının alt ve üst sınırları, 
prim oranları, sağlanan haklar ve yükümlülükler açısından farklılık 
göstermektedir. Bu farklılığın giderilmesi ve kaynaklarıyla kendisini 
finanse edebilen bir sosyal sigorta sisteminin oluşturulabilmesi için; 
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 Sosyal güvenlik kuruluşlarında, norm ve standart birliği 
sağlanacak, uluslar arası sözleşmeler ve sosyal güvenliğin 
temel ilkeleri çerçevesinde bütünleştirilmiş bir sosyal 
güvenlik ağı kurulacaktır. 

 Sosyal sigorta kuruluşlarının idari ve mali etkinliği ile 
teknolojik alt yapıları güçlendirilecek; bilgi teknolojisinden 
azami ölçüde yararlanılacak; modern yönetim teknikleri 
uygulanacak; muhasebe sistemleri, uluslararası muhasebe 
standartlarına ve birbirleriyle uyumlu hale getirilecektir. 

 Prim oranları, kayıt dışı istihdamı önlemeye ve işletmelerin 
maliyetini azaltmaya yönelik olarak yeniden belirlenecek, 
prim karşılığı olmayan ödemeler kaldırılacaktır. 

 Uzun vadeli sigorta programları ile kısa vadeli programlar, 
sağlık sigortası programı ile sağlık hizmeti sunumu 
birbirlerinden ayrılacaktır. 

 Sağlık sigortası, uzun vadeli sigorta kollarından 
ayrılacaktır. 

 Toplumun tüm kesimleri sosyal güvenlik kapsamına 
alınacaktır. 

 Sosyal güvenlik sisteminin bütçe üzerindeki finansal yükü 
azaltılacaktır. 
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BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ 

Parti programı 

SAĞLIK 

Her vatandaşın tedavi imkanlarından insan onuruna yakışır bir 
şekilde istifade etmesini temin edecek sağlık güvencesi 
sağlanacaktır. Tedavi hizmetlerine standartlar getirilecek, özel 
sektör teşvik edilecektir. Sağlık hizmetlerindeki rekabet teşvik 
edilecektir. Rekabette ise iş tanımı, kalite standardı sıkı denetime 
tabi tutulacaktır. Sağlık hizmetlerinde, merkezi bilgisayar 
otomasyonuna geçilecektir. 

Sağlık hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetmeliği esasları 
belirlenecek, uygulanacak ve denetlenecektir. Sağlıkta Reform 
Projesi BTP 'nin gerçekleştireceği sağlık reformunun hedefi 
vatandaşımıza bulunduğu mahalde en güvenilir, en kaliteli sağlık 
hizmetini sunabilmektir. 

Tüm vatandaşlar genel sağlık sigortası kapsamına alınacak, adil ve 
eşit sağlık hizmeti sağlanacaktır. İlaç ücretsiz olarak verilecektir. 
Sağlık hizmeti verilirken basamaklı sevk sistemi uygulanacaktır. 
Sosyal Güvenlik Reformu Sosyal güvenlik alanında köklü bir 
reforma giderek tüm vatandaşlarımızın sosyal güvenlik 
şemsiyesinden faydalandırılması esas alınacaktır. 

http://www.btp.org.tr/index.php?sayfa=icsayfa&sirano=67 
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BARIŞ VE DEMOKRASİ PARTİSİ 

Parti Programı 

SAĞLIK 

İnsanı, doğa ile bütünlüklü, biyolojik, psikolojik ve sosyolojik bir 
varlık olarak gören partimiz, sağlıklı olmayı bedenen, ruhen ve 
sosyal yönden tam iyilik hali olarak tanımlar ve bu hali koruyup 
geliştirebilmek için gerekli koşullara sahip olmayı da sağlıklı olmayı 
sürdürebilmenin şartı olarak görür. 

Bireylerin sağlığının ve sağlık hakkının korunması için gereken 
önlemlerin alınması devletin asli yükümlülüğüdür. Sağlık 
hizmetlerini devlet, ticari bir faaliyet olarak göremez, bu sebeple 
sistemin sağlık hizmetleri üzerindeki sömürücü anlayışını partimiz 
reddetmektedir.  BDP, sağlıklı olmanın bir hak olduğu tespitinde 
bulunan anlayışı benimser. Sağlık hakkı, bu alandaki hizmetlerinin 
koşulsuz olarak sunulmasını gerektirir. Dolayısıyla partimiz hasta 
haklarıyla ilgili yasal düzenlemelerin yapılmasını ve 
güçlendirilmesini amaçlamaktadır. 

Bir temel sorun da hekim ile hasta ilişkisindedir. Şikayet ve 
tedavide ortak iletişim dilinin bölgenin anadilinde olabilmesi için 
özen gösterilecektir.  

Tüm vatandaşları kapsayan, donanımlı ve ücretsiz bir sağlık 
hizmetinin sunumu şarttır.  

Günümüzde çeşitli nedenlerle yeni hastalıkların ortaya çıkması 
tedavi ile birlikte hastalıktan korunmanın da önemini arttırmıştır. 
Bu nedenle koruyucu sağlık ve hekimlik hizmetleri geliştirilecek.  
Bireysel sağlık hizmeti verilmesi kadar bireylerin daha sağlıklı 
yaşama bilgilerinin de arttırılması gerekmektedir. On iki yıllık temel 
eğitimde sağlık dersleri yeniden düzenlenecektir. 
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Sağlık ocakları yaygınlaştırılacak ve tüm mahallelerde, donanımlı 
olarak hizmet vermeleri sağlanacaktır.  

İlaç, sağlık teknolojisi ve teçhizatının üretim, kullanım ve pazarlama 
süreçleri sıkı denetim altına alınacak, üretime dönük yatırımlar 
yapılacak ve araştırma geliştirme için yeterli kaynak ayrılacaktır. 

Sağlık emekçilerinin özlük hakları ve diğer sosyal güvenlik hakları 
korunacaktır. Sağlık hizmetinde faaliyette bulunan meslek 
odalarına ve diğer sivil toplum örgütlerine destek verilecektir. 

 

SOSYAL GÜVENLİK 

Sosyal devlet anlayışı, yaşlılık, hastalık, engellilik, işsizlik ve 
yoksulluk gibi sosyal risk durumlarında kamunun bireye güvence 
sağlaması gerektiği temelinde biçimlenir. Söz konusu kamu 
güvencesi sosyal hakları tanımlar. Bu hakların ne ölçüde hayata 
geçebileceği kamunun kaynak dağılımındaki önceliklerine bağlıdır. 
Özellikle Türkiye gibi işgücünün önemli bir kısmının kayıt dışı 
sektörde istihdam edildiği ve kendi hesabına çalışanların iş 
gücünün önemli bir kısmını oluşturduğu bir ülkede, sosyal güvenlik 
sisteminin prim ödemeleriyle finanse edilmesi hem eşitlik hem de 
etkinlik açısından doğru değildir. Sosyal güvenlik primlerini 
ödemekte zorlanan kesimin mağduriyeti kadar bu primlerin bir 
istihdam vergisi niteliği taşımaları da, üzerinde durulması gereken 
bir sorun oluşturmaktadır 

Sağlık hizmetlerine erişim en temel sosyal haklardan biridir. 
Partimiz devletin, sağlık hakkını ortadan kaldıracak uygulamalarına 
şiddetle karşı çıkmaktadır. Sağlık hizmetlerine erişim, koşulsuz 
olmak durumundadır. Bireyin, prim ödemelerine veya  ihtiyaç 
tespiti yöntemleriyle yoksulluğunu kanıtlamasına bağlı olarak sağlık 
hizmetlerine ulaşabildiği durumlar sosyal hak kavramıyla 
bağdaşmaz. Gelir düzeyinin sağlık hizmetinin kalitesini belirlediği 
durumlarda da eşit haklardan söz edilemez.  

Türkiye’de birçok kişi emeklilik hakkına sahip olmak için gerekli 
prim ödeme gün sayısını karşılayamamaktadır; bu durum kayıt dışı 
çalışmayı özendirmekte ve sosyal güvence kapsamında olmayan 
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nüfusun artmasına yol açmaktadır. Bu gerçek ileriki yıllarda 
günümüzde olduğundan daha büyük sayıda yaşlı nüfusun sosyal 
güvenlikten yoksun olmasına yol açacaktır. Bugün Türkiye’de 
zaten yaşlı nüfusun büyük bir kısmı yoksulluk tehdidi altındadır. Bu 
tehdit giderek daha ciddi bir boyut kazanacaktır. İnsanların 
yaşlılıklarında sefalete düşmelerini önlemeye yetecek bir sosyal 
emeklilik uygulamasının hayata geçirilmesi için gerekli önlemlerin 
acilen alınması partimizin öncelikleri arasındadır. Bununla ilgili 
olarak, 2022 sayılı kanunun sağladığı yaşlı aylığı asgari ücret 
düzeyine çekilecek ve onur kırıcı ihtiyaç tespiti yöntemleri 
uygulanmaksızın emeklilik yaşına gelmiş herkesin bu asgari gelire 
sahip olması sağlanacaktır.  

Türkiye’de çok sayıda kadın, babasına veya kocasına bağımlı 
olarak sosyal güvenlikten yararlanmaktadır. Partimiz her kadının 
birey olarak sosyal güvenlik hakkından yararlanabilmesi için 
gerekli düzenlemeleri yapacaktır. 

Şu andaki işsizlik sigortası uygulamasında, var olan kaynaklar 
amaç dışı kullanılmakta ve sigortadan yararlanma koşulları 
işsizlerin çok büyük bir kısmının sistem dışında kalmasına yol 
açmaktadır. İşsizlik sigortasından yararlanma koşulları yeniden 
düzenlenecek ve kapsamı genişletilecektir. 

Türkiye bütün OECD ülkeleri arasında çocuk yoksulluğunun en 
fazla olduğu ülkedir ve yoksulluk nesilden nesile devam etmektedir. 
Ayrıca yoksulluk özellikle çok çocuklu aileleri etkileyen bir sorun 
olarak ortaya çıkmaktadır. Çocukların sağlık kontrolünden 
geçirilmesi ve okula gönderilmesi koşuluyla çocuklu ailelere verilen 
Şartlı Nakit Desteği uygulaması bugünkü kapsamı ve düzeyi 
itibarıyla çok yetersiz kalmaktadır. Partimiz bu uygulamanın 
iyileştirilmesi yönünde adımlar atacaktır. Erken çocuk gelişimi ve 
okul öncesi eğitim programları da son derece yetersizdir. Bu 
programların yaygın ve etkin bir biçimde uygulamaya girmesi için 
çalışılacaktır. 

http://www.bdp.org.tr/hakkimizda/program.html 
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BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 

Parti Programı 

SAĞLIK 

İnsanımızın sağlıklı bir yapıya sahip olması için, eğitim – beslenme 
– koruyucu hekimlik – hastane zinciri iyi bir şekilde koordine 
edilecek ve tam uygulanması sağlanacaktır. Halkın ruh ve beden 
sağlığını korumanın çok önemli bir görev olduğunu öngörüyor ve 
sağlık problemini ön plana çıkarmanın gereğine inanıyoruz. 
Türkiye'de, sağlık probleminin, organizasyon bozukluğundan 
kaynaklandığına, bugünkü mevcut imkanlar ve kadrolarla bile 
daha fazla hizmet verilebileceğine inanıyoruz. 

Sağlık hizmetinin illerde mahalli yönetimlerce, tek elden 
yürütülmesini savunuyoruz. Sürekli hizmetin verilebilmesi için, 
malzeme, yardımcı personel ve hekim unsurlarının ahenginin 
sağlanması, sağlık hizmetinin zorluklarından dolayı bu personelin 
hayat şartlarını, hizmeti aksatmayacak düzeye çıkarmayı 
amaçlıyoruz. İllerde sağlık kuruluşlarının kontrolünde ve 
desteklenmesinde sivil toplum organizasyonları devreye 
sokulacaktır. Bölgelerarası hekim ve yardımcı personel ile teknik 
imkanların dengesizliği giderilecektir. Bölge ihtisas ve araştırma 
hastaneleri büyük şehirlerde yığılmayı önleyecek tarzda 
yaygınlaştırılacaktır. 

Sağlık konusu aynı zamanda hayri bir iş olması nedeniyle vakıflar 
devreye sokulacaktır. Sağlık konusunun istismar edilmesini 
önlemek için takip organizasyonları geliştirilip, etkin hale 
getirilecektir. Böylece sağlık kuruluşlarımız ve hastanelerimiz ıstırap 
yerleri olmaktan çıkarılıp, şefkatle şifa dağıtan yerler haline 
getirilecektir. Sağlığın ticaret aracı olmadığı gibi, siyaset konusu 
olmaması gerektiğinin savunucusu olacağız. Sağlık politikasında 
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eğitici tedavi hizmetlerinin yanı sıra koruyucu sağlık hizmetlerine 
de öncelik kazandırarak tedavi sağlık hizmetlerine ağırlık 
verilecektir. 

Getireceğimiz Genel Sağlık Sigortası Sistemi ile; vatandaşlarımızın 
hekim seçme hürriyetinin olduğu ve hasta ile hekim arasında para 
alışverişinin bulunmadığı, hastaların bölgesine göre sosyal adalet 
içinde dağılımının sağlandığı Doğrudan Tedavi Sistemi'nin 
savunucusu olacağız. Tedavi için, fakir ilmühaberi peşinde koşan 
vatandaşın onurunu koruyacağız. Nüfusumuzun yarısı sosyal 
güvenlik kapsamı dışındadır. 

Bu kesimin de güvenlik kapsamına alınarak, sağlık primlerini 
kendilerinin ödeyeceği, ödeyemeyecek gelir düzeyinde 
bulunanların primlerinin devlet tarafından ödeneceği bir sistem 
olan Genel Sağlık Sigortası, ülke şartlarında yürürlüğe 
konulacaktır. 

Böylece, milletimiz ödediği prime karşılık, hizmete sahip çıkacak ve 
Sivil İnisiyatif Programı doğrultusunda denetleme şuurunu 
kazanacaktır. Özellikle, resmi kurumlarda meydana gelen ve 
vurgun düzeyine ulaşan ilaç israfının önlenmesi için gerekli 
tedbirler alınacaktır. 

 

SOSYAL GÜVENLİK 

Ülkemizde üç sosyal güvenlik kuruluşu olan; Emekli Sandığı, SSK 
ve Bağ-Kur birleştirilerek sosyal güvence şemsiyesi genişletilecek ve 
yaygınlaştırılacaktır. Sosyal güvenlik, günlük siyasi politikaların 
etkilerinden kurtarılarak, ekonomik olarak güçlendirilecek ve sosyal 
güvenliğin yaygınlaştırılmasında özel sektörün etkin yer alması 
sağlanacaktır. 

İş ve İşçi Bulma Kurumu; İstihdamı Geliştirme Müdürlüğü'ne 
dönüştürülecek, mesleki eğitim ve planlamaya öncelik veren bir 
kuruluş olacaktır. Yurtdışında çalışan işçilerimizin hakları, karşılıklı 
olarak ikili ve uluslararası anlaşmalarla çift yönlü sosyal güvence 
altına alınacaktır. 
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Sosyal güvenlik şemsiyesi dışında bulunan tarım kesiminde çalışan 
insanlarımızın sosyal güvenliğe kavuşturulması için gerekli kanuni 
düzenlemeler yapılacak, gelecekleri devlet garantisine alınacaktır. 
Sosyal güvenlik şemsiyesi altındaki tüm insanlara en iyi sağlık 
hizmetleri sunulması için gerekli köklü iyileştirmeler yapılacaktır. 
Kadınlarımızın çalışma hayatına aktif olarak katılması için, 
geleneksel aile yapımıza uygun yeni kanuni düzenlemeler 
yapılacak ve çalışan kadın ile çocukların özel olarak korunması 
sağlanacaktır 

http://www.bbp.org.tr/menu_detail.php?icerikid=6 
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CUMHURİYET GÜÇBİRLİĞİ 

Herkese iş, herkese aş, herkese sağlıklı konut, parasız sağlık ve 
eğitim! 

http://www.cumhuriyetgucbirligi.com/ 
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CUMHURİYET HALK PARTİSİ 

Program 

GENEL SAĞLIK REFORMU 

HERKESE SAĞLIKLI YAŞAM HAKKI 

Sağlıklı Yaşam Hakkı doğuştan kazanılan bir haktır. Irk, dil, din, 
yöre, ekonomik ve sosyal durum farkı gözetilmeksizin, herkes 
sağlıklı yaşama hakkına sahiptir. Zamanında, yeterince ve kaliteli 
sağlık hizmetine ulaşabilme, herkesin temel insan hakkıdır. 

Taraf olduğumuz BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 25. 
maddesi; “Herkesin kendisinin ve ailesinin sağlık ve refahı için 
beslenme, giyim, konut ve tıbbi bakım hakkı vardır. Herkes, işsizlik, 
hastalık, sakatlık, dulluk, yaşlılık ve kendi iradesi dışındaki 
koşullardan doğan geçim sıkıntısı durumunda güvenlik hakkına 
sahiptir.” kuralını öngörmektedir. 

BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 25. Maddesi’nin 
özüne uygun olarak CHP, sosyal demokrat bir parti olmanın 
sorumluluğu içinde, sağlık hizmetlerinin, tüm yurttaşlarımıza, 
doğum öncesinden ölüme kadar kesintisiz olarak verilmesini 
sağlayacaktır. Bu hizmet, yeterli, kaliteli, kolay ulaşılabilir, eşitlikçi, 
hakkaniyetli ve verimli nitelikte olacaktır. Sağlık hizmetinin 
verilmesi yurttaşların ödeme gücü ile sınırlı olmayacaktır. CHP, 
bunu Sağlık Hakkının bir gereği ve Sosyal Refah Devletinin 
öncelikli bir görevi olarak görür. Devlet, tüm bireylerine sağlık 
hizmeti, temiz su ve cevre sunmak, gıda güvenliğini sağlamakla 
yükümlüdür. 

CHP’nin öngördüğü Sosyal Refah Devleti, Sosyal Avrupa 
ilkelerinde de yer aldığı gibi, ülkedeki sağlık hizmetinin bu ilkeler 
çerçevesinde sürdürülebilir bicimde sağlanabilmesi için devlet 
bütçesinden gerekli kaynakları sağlayacaktır. Bu çerçevede CHP 
Hükümeti; Gelirine ya da varlığına bakılmaksızın herkes için 
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ulaşılabilirlik, Sağlık hizmetlerinde yüksek kalite, Sağlık hizmet 
sistemlerinin finansal sürdürülebilirlilik, ilkelerini eşzamanlı olarak 
gerçekleştirecektir. Ayrıca, Sağlık Hizmeti, yerindelik ilkesine 
uygun, adil, eşit, verimli ve denetlenebilir olacaktır. Bu anlayışla, 
Cumhuriyet Halk Partisi herkesin, süreklilik içinde, yalnızca hastalık 
ya da sakatlığın bulunmayışı olarak değil, bedensel ruhsal ve 
sosyal yönden tam bir iyilik hali ile bedenen ve ruhen yani tam 
sağlıklı olarak, uygun cevre ve koşullarda yaşamasını sağlayacak 
ortamın yaratılmasını, her kademede hizmetin ülkemizin her 
yöresindeki tüm yurttaşlarımıza eşitlik içinde hızla sunulmasını 
amaçlar. CHP, sağlık sektöründe kamu ve özel tüm potansiyelin 
eşgüdüm içinde değerlendirilmesini, Toplam sağlık harcamalarının 
milli gelire oranının Avrupa ülkeleri ortalaması düzeyine 
çıkarılmasını, sosyal demokrat siyasetinin temel hedefleri bir gereği 
olarak benimser, ertelenemez bir temel kuralı olarak değerlendirir. 

CHP, sağlık politikalarının tek elden oluşturulmasını ve 
uygulamasında gerekli eşgüdümün eksiksiz yerine getirilmesini 
benimsemekte ve toplumsal dayanışmayı sağlıkta da sağlayan, 
uzun vadeli, sürdürülebilir, vatandaşa hizmet odaklı, bir Ulusal 
Sağlık Politikası oluşturmayı hedeflemektedir. Sağlık alanında 
strateji ve standart belirleyen, kamu/özel sektör ile akademik ve 
sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile oluşturulacak bir Sağlık Üst 
Kurulu yapılanmasına gidilecektir. 

 

HERKESE ULUSAL SAĞLIK SİGORTASI 

Ulusal Sağlık Sigortası kurulacak, tüm yurttaşlar bu sigorta 
kapsamına alınacaktır. Mali gücü olmayanların sigorta primleri 
devlet tarafından karşılanacaktır. Bu sistem kademeli olarak tüm 
ülkede yaygınlaştırılacaktır. Devletin Ulusal Sağlık Sigortası ile tüm 
vatandaşlarımıza temel hizmetleri vermesi sağlanacak, buna 
ilaveten dileyenlere özel sigortalardan alınan tamamlayıcı sağlık 
sigortası sistemi getirilecektir. 

Hekimlik ve diş hekimliğinde kamu/özel ayrımı yapmadan, özel 
muayenehaneler dahil tüm sağlık kuruluşlarından saptanacak 
kurallar çerçevesinde hizmet alınabilmesi sağlanacaktır. Ulusal 
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sağlık sigortası sistemi sürdürülebilir ve güçlü bir sosyal güvenlik 
politikasıyla bütünleştirilecektir. 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin 
Sosyalleştirilmesi Kanunu güncelleştirilecektir. Şehit aileleri ve 
gazilerimiz ile birinci derece yakınlarının sosyal güvenlik sigorta 
primleri yaşam boyu devlet tarafından ödenecek, ücretsiz sağlık 
hizmetinden yararlanmaları sağlanacaktır. Tüm vatandaşlarımız 
sigorta kapsamındaki ilaçlarını istedikleri eczaneden 
alabileceklerdir. Mali gücü olmayan yurttaşlardan katkı payı adı 
altında ek bir ücret alınmayacaktır. Yurttaşlara sunulan Sağlık 
Hizmetini finanse edecek olan ULUSAL SAĞLIK SİGORTASI 
KURUMU, sunulan bu hizmeti tüm ayrıntılarıyla denetlemeye 
yetkili ve görevli olacaktır. 

 

KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ 

HERKESE BEDELSİZ KORUYUCU SAĞLIK HİZMETİ 

Koruyucu sağlık hizmetlerinin, özellikle kırsal kesim ve  kentlerin 
gecekondu bölgelerinde olmak üzere tüm ülke sathında yeterli, eşit 
ve düzeyli olarak yurttaşların hizmetine, ücretsiz sunulabilmesi için 
gerekli fiziki altyapı hızla tamamlanacak, sağlık personeli 
sağlanacaktır. 

Koruyucu Sağlık Hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanabilmesi için 
ekip hizmeti anlayışı ile hekim, ebe, hemşire ve diğer yardımcı 
sağlık personeli sağlık memuru ve hekim eksikliği giderilecek, sağlık 
ocağı, sağlık evi, ana çocuk sağlığı merkezleri ve verem savaş 
dispanserleri gibi koruyucu sağlık hizmeti veren tüm sağlık 
kuruluşları, hizmet vereceği nüfus bazında oluşturulacak toplum 
hekimliği merkezlerinde bütünleştirilerek sayılarının arttırılması ve 
yeterli düzeye çıkarılması sağlanacaktır. İlke olarak her köye bir 
sağlık evi açılması hedef alınacaktır. 

Halen Ülkemizde önemini sürdüren bulaşıcı hastalıkların önlenmesi 
için kapsamlı bir program yapılacaktır. Bulaşıcı ve salgın hastalıklar 
Avrupa ülkelerindeki gibi kontrol altına alınacaktır. Etkin Koruyucu 
Sağlık Hizmeti uygulamaları ile, genetik ve sonradan ortaya 
çıkacak olan hastalıklar önceden teşhis edilebilecektir. Kalp damar, 



CUMHURİYET HALK PARTİSİ 

  30

kanser, hipertansiyon, AIDS ve hepatit gibi cağın hastalıklarından 
yurttaşlarımızın korunabilmeleri için gerekli bütün eğitim ve 
bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirilecek ve ölümle sonuçlanma 
ve sakat bırakma oranlarının en aza indirilmesi sağlanacaktır. 

Ruh sağlığı hizmetlerinin toplum hekimliği merkezleri bünyesine 
hizmetlerine eklenmesi sağlanacaktır. Toplum hekimliği, birinci 
kademe sağlık ocakları hizmetinin temelini oluşturacaktır. Aile 
Hekimliği sistemine, Toplum Hekimliğinin tüm eksiklikleri 
giderildikten sonra geçilecektir. 

 

II. ve III. KADEME SAĞLIK HİZMETLERİ 

İkinci kademe sağlık hizmetleri bölge ve merkez hastaneleri ile 
uçuncu kademe sağlık hizmetleri ise eğitim ve üniversite 
hastaneleri kanalıyla sağlanacaktır. Bölge ve merkez hastaneleri ile 
eğitim ve üniversite hastaneleri idari ve mali özerkliğe 
kavuşturulacaktır. Bu hastanelerin araç – gereç ve altyapı 
eksiklikleri giderilecek, araştırma ve eğitim süreçleri etkinliğe 
kavuşturulacaktır. Hasta sevk zinciri rasyonel ölçütlerle etkin olarak 
çalıştırılarak sağlık sistemindeki yığılmalar, zaman ve emek 
kayıpları önlenecektir. Her hastaneye acil servis birimi açılacak: 
Yeterli sayıda eğitimli acil hekimi ve sağlık personeli temin 
edilecektir. 

 

ÇAĞDAŞ SAĞLIK HİZMETLERİ 

Genel bütçeden sağlık sektörüne ayrılan pay artırılacak: Kamusal 
veya özel daha fazla kaynağın, milli gelirin daha büyük bölümünün 
sağlık sektörüne yönelmesi sağlanacak, bu konuda Dünya Sağlık 
Örgütü’nün (WHO) önerileri dikkate alınacaktır. Koruyucu sağlık 
hizmetlerinin sigorta primleriyle değil, AB ülkelerinde olduğu gibi 
vergilerle finanse edilmesi sağlanacaktır. İşyeri hekimliği: 50’den 
fazla çalışanın olduğu işyerlerinde, işyeri hekiminin tam gün 
bulundurulması uygulamasına etkinlik kazandırılacaktır. 
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Özel sağlık yatırımları belirli tıbbi dallarda özendirilecek: özel sağlık 
yatırımları, özellikle uluslararası sağlık turizmine yönelik alanlarda 
teşvik edilecektir. Özel sağlık kurumlarının hizmet kalitesi ve fi 
yatları etkin olarak denetlenecektir. Vergi mükellefleri satın 
alacakları özel sağlık hizmetlerini belirli kriterlerle gelir vergilerinden 
düşebileceklerdir. 

Acil servis hizmetleri etkinleştirilecek gerektiğinde entegrasyon 
sağlanarak özel sektörden hizmet satın alınacaktır. Ruh sağlığı, 
Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma ve Tedavi Merkezleri 
(AMATEM), Bağımlılara Donuk Rehabilitasyon Hizmet Kuruluşları 
– Merkezleri çoğaltılıp, geliştirilecektir. 

Sağlık meslek kuruluşlarından sektöre daha çok katkı: İlgili meslek 
odaları ile sivil toplum kuruluşlarından, sağlık hizmetleri 
standardizasyonu, planlaması, yönetim ve denetimi konularında 
yasal düzenlemelerle güvence altına alınan aktif katılım 
sağlanacaktır. Tıp ve uzmanlık eğitiminin niteliği yükseltilecek; Türk 
tabiplerinin, diş hekimlerinin ve eczacıların Araştırma ve Geliştirme 
(AR-GE) çalışmaları ve tam teşekküllü laboratuarlar kurulması 
desteklenecektir. Dünyadaki gelişmeler de dikkate alınarak, 
moleküler biyoloji ve biye-teknoloji konusunda AR-GE 
çalışmalarına ayrıcalıklı yer tanınacaktır. 

Eczacılık hizmetlerinin gelişmesi desteklenecek: Kamu kurumlarının 
eczacılara yönelik mükellefiyetlerini zamanında yerine getirmesi 
sağlanacak, bireysel eczacılık desteklenecek, eczanelere acımla izni 
verilmesi için eczacı sahip ve mesul müdürü olma koşulu 
aranacaktır. Eczanelere eczacılık dışında tahsilat gibi görev ve 
sorumluluk verilmeyecektir. Bilinçli ilaç tüketimi için ilgili meslek 
odalarıyla işbirliği yapılarak gerekli denetim sağlanacak, ilaç, aşı ve 
sarf malzemesinin Türkiye’de üretimi ve ihracatı desteklenecektir. 
Jenerik (eşdeğer) ilaç kullanımı ve yurt içinde üretimi 
özendirilecektir. Ülke genelinde yatak ve sağlık tesisi dağılımı yeterli 
ve dengeli hale getirilecek: Kent nüfusuyla kentte mevcut hastane 
yatak kapasitesi arasında uyum olması, bu konudaki eksikliklerin 
giderilmesi sağlanacaktır. Ülke genelinde sağlık kuruluşu sayısı her 
3000 nüfuslu mahalleye bir tane olmak üzere rasyonel bir 
planlama ile yeterli düzeye çıkarılacak; gezici sağlık personelinin 
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hizmet kalitesinin ve sayısının arttırılması sağlanacaktır. Ülkemiz 
sağlık sektörünün ileri teknolojik donanımında ve hizmet 
potansiyelinde yapılacak bir planlama ile mevcut ihtiyaç fazlasının 
yurt dışı talebe de yönlendirilmesi, kapasitenin en verimli bicimde 
kullanımı desteklenecektir. 

Bakıma muhtaç yaşlılarımızın bakımı için yeterli sayıda geriatri 
bölümleri merkezleri ve huzur evleri açılacaktır. Bakıma muhtaç 
yaşlılarımızın bakımı, sağlık sorunları, yaşam kalitelerinin 
arttırılması ve toplumdan soyutlanmadan yaşayabilmeleri için de 
geriatri merkezlerinin ve huzur evlerinin desteklenmesi, yerel 
yönetimler ve gönüllü kuruluşların da katkılarıyla sayılarının 
arttırılması sağlanacaktır. 

Yatalak durumda bulunan bütün yaşlı vatandaşlarımıza, evlerinde 
de sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri için yardımcı sağlık 
personeli görevlendirilecek, yaşlıların göz ve diş sağlığının 
sağlanması korunması için düzenli taramalar gerçekleştirilecektir. 

 

HASTA HAKLARI 

Her düzeyde kamu sağlık personeli için liyakat sistemi getirilecektir. 
Genel pratisyenlikte uzmanlaşma sistemi getirilecek; Pratisyen 
hekimlerin çalışma şartları-eğitim-özlük hakları ve teşvik 
mekanizmaları ile ülkemiz sağlık sistemine aktif katkıda 
bulunmaları sağlanacaktır, Pratisyen hekimlerin, sağlık yönetimi, 
sağlık sigortacılığı, kamu sağlığı hekimliği, spor hekimliği, adli 
hekimlik, acil yardım hekimliği gibi belirlenecek konularda 
mezuniyet sonrası eğitim programları ile uzmanlaşması 
sağlanacaktır. 

Hem hasta hakları hem de sağlık çalışanlarının hakları özenle 
gözetilecek: Hem halkın, hem de sağlık çalışanlarının mevcut sağlık 
sistemi surecinde mağduriyetlerine son verilecek, sağlık, hizmeti 
sunanın da hizmeti alanın da memnun olduğu bir alan haline 
getirilecektir. Kamu sağlık personelinin özlük ve çalışma haklarına 
saygılı etkin önlemler alınacaktır. Tüm sağlık çalışanlarının 
emeklerinin, verdikleri hizmetlerin karşılığını almaları sağlanacaktır. 
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Mahrumiyet bölgelerinde görevlendirilen hekimler döneceği tarih 
ve yeri, göreve gitmeden önce bilecek, mahrumiyet bölgesinde 
çalışan hekim ve sağlık personeline ek alır ve diğer sosyal olanaklar 
sağlanacaktır. Sağlık kurumlarında yurttaşların yaşamsal nitelikli 
sağlık hizmeti gereksinimlerinin aksatılmaması kaydıyla, tüm sağlık 
personeline grevli, toplu sözleşmeli sendikal haklar sağlanacaktır. 

 

AİLE PLANLAMASI POLİTİKALARI VE ANA - ÇOCUK 
SAĞLIĞI 

CHP, aile planlaması konusunda, genel sağlık ve eğitim 
düzeyindeki eksikliği bir an önce giderici, bazı yöresel değer 
yargılarının olumsuz etkilerini değiştirici gerçekçi bir programı, 
koruyucu hekimlik hizmetleri altında planlayarak uygulamaya 
geçirecektir. Sağlık, aile planlaması, nüfus artışının sosyo-ekonomik 
etkileri gibi konular orgun eğitim programlarına dahil edilecek, aile 
planlaması konusunda uzmanlaşmış sağlık personelinin kırsal 
kesimde istihdamı için özendirici önlemler alınacaktır. 

Ana, bebek, çocuk ölüm oranları Avrupa ülkeleri düzeyine 
çekilecek: Çok yüksek düzeyde olan ana, bebek, çocuk olum 
oranlarının Avrupa ülkeleri ortalaması düzeyine çekilebilmesi için 
başta sağlık personeli ile doğum ve yeni doğan bakımı olmak 
üzere, gerekli her turlu altyapı hizmeti oluşturulacak, ilgili sağlık 
hizmeti yaygınlaştırılacak, toplumun bilgilendirilmesi sağlanacaktır. 
Yoksul aileler için hamile, lohusa, bebek ve çocuklara gıda yardımı 
ve ücretsiz ilaç temin edilecektir.  Yurttaşlarımızın cinsel sağlık ve 
cinsel yolla bulaşacak hastalıklar konusunda bilinçlendirilmesi için 
gerekli çalışmalar yapılacaktır. Sağlık Taramalarına başta çocuklar 
ve kadınlar olmak üzere süreklilik kazandırılacaktır. Büyük ve orta 
ölçekli işletmelerde, birinci basamak sağlık hizmeti sağlayabilecek 
ünite, kreş ve emzirme odası olanakları sağlanması öngörülecektir. 

Doğum yapan sigortalı kadınlarımıza gerekli bütün sosyal haklar 
tanınacak ve altı ay sure ile emzirme yardımı sağlanacaktır. 
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Nüfus kağıdını gösteren, sağlık hizmetine ulaşacak: Her yurttaş 
sadece nüfus cüzdanını kullanarak, sağlık sigortasından 
yararlanacaktır. 

 

HERKESE SOSYAL GÜVENLİK 

Çağdaş refah toplumlarının başta gelen özelliği tüm yurttaşlarına 
sosyal güvenlik sağlamasıdır. CHP, çalışan, emekli, işsiz, engelli, 
yaşlı, çiftçi, evde çalışan kadın, yoksul veya kimsesiz bütün 
yurttaşlarımızı yaşamları boyunca kucaklayacak, onlara insan onur 
ve saygınlığına yaraşır bir biçimde hizmet verecek, çağdaş bir 
Ulusal Sosyal Güvenlik Sistemi oluşturacaktır. Bu sistem, CHP’nin 
Sosyal Güvenlik Reformu’nun temel amacını oluşturacaktır. 

 

ÇAĞDAŞ SOSYAL GÜVENLİK İÇİN REFORM 

CHP, sosyal demokrat siyaset anlayışının, koruyucu sosyal refah 
devletini eksiksiz olarak yaşama geçirme sorumluluğu içinde, 
herkesi sosyal güvenlik kapsamına almayı öncelikli görev 
bilmektedir. 

Sosyal güvenlik için yeni yasal düzenlemeler: Türkiye gerçekleriyle 
bağdaşmayan “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası” 
yeniden düzenlenerek, kurumlar arası eşitsizlikler giderilecektir. 
İşsizlik Sigortası ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu da, 
Tek çatı altında yer alacak, tek çatılı Sosyal Güvenlik Kurumu, 
güncel politikaların dışına çıkarılacak; göstermelik değil, gerçekten 
idari ve mali özerkliğe kavuşturulacaktır. 

Herkese sosyal güvenlik: Ülkemizde sosyal güvenliği olmayan 
yurttaş, sigortası olmayan aile bırakılmayacak, insan onuruna 
saygılı yeni bir sosyal güvenlik anlayışı sosyal devletin vazgeçilmez 
unsurunu oluşturacaktır. Ev hizmetlerinde çalışanlar dahil, kayıt 
dışı istihdam edilmekte olan herkesin kayıt içine alınarak Sosyal 
Güvenlik Sistemi kapsamına dahil edilmesi hedef alınacaktır. 

http://www.chp.org.tr/wp-content/uploads/chpprogram.pdf 
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Seçim Bildirgesi 

PARASI OLANA DEĞİL, HERKESE KALİTELİ SAĞLIK 
HİZMETİ 

 Zamanında, yeterli ve kaliteli sağlık hizmetine ulaşabilme, 
temel insan hakkıdır. Sağlık hizmetlerinin tüm 
yurttaşlarımız için kolay ulaşılabilir, nitelikli ve eşit olmasını 
sağlayacağız. 

 Herkesin, yalnızca hastalık ya da sakatlık durumunda 
değil, süreklilik içinde bedensel, ruhsal ve sosyal yönden 
sağlıklı olarak, sağlıklı çevre ve koşullarda yaşamasını 
sağlayacağız. 

 Erken tanı hizmetlerinin bütün yurttaşlarımıza yaşadıkları 
yerlere en yakın noktada sunulmasını sağlayacağız. 

 Sağlık kurumlarında rehin kalma ya da senet imzalama 
gibi insan onurunu kırıcı uygulamaları sona erdireceğiz. 

 Sağlıklı bir nesil için okullarda çocuklarımıza yönelik 
beslenme yardımı programını hayata geçireceğiz. 

 Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin, yurttaşlarımızın her yerde 
kolayca ulaşabileceği muayenehane ve özel sağlık 
kuruluşlarından da alınmasını sağlayacak, koruyucu diş 
hekimliği hizmetlerini tüm bölgelerimizde 
yaygınlaştıracağız. 

 

SAĞLIK HİZMETLERİNDE HERKESE FIRSAT EŞİTLİĞİ 

 Koruyucu ve birinci basamak sağlık hizmetlerini, 
yurttaşlarımızın yaşadığı yerlere en yakın noktaya, yeterli 
ve nitelikli sağlık personeli aracılığı ile ulaştıracağız. 

 Yoksulluk ile sağlık hizmetleri arasındaki en temel bağı 
oluşturan beslenme, barınma ve hijyen koşulları gibi 
koruyucu sağlık hizmetlerine öncelik vereceğiz; bulaşıcı ve 
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salgın hastalıkları Avrupa ülkeleri düzeyinde kontrol altına 
alacağız. 

 Yoksul yurttaşlarımızdan katkı payı almayacağız. 

 Sağlık hizmetlerine ulaşımda hem nitelik hem de nicelik 
itibarıyla önemli bölgesel dengesizlikleri gidereceğiz. 

 

SAĞLIK PERSONELİ HAKLARINI EKSİKSİZ ALACAK 

 Sağlık hizmetinin sunumundaki taşeronlaşmaya son 
vereceğiz. 

 Halen uygulanmakta olan performans uygulamasına son 
verecek, “ekip hizmeti” ve “hizmet çıktılarının ölçülmesi” 
esaslarına dayanan, yerleşim yerindeki bütün sağlık 
çalışanlarını kapsayan, makul, tatmin edici ve adil bir ücret 
politikası oluşturacağız. 

 Yeterli sayıda ve nitelikli hekim ve sağlık personeli 
olmasını sağlayacağız. Sağlık personelinin eğitiminde 
kaliteden taviz vermeyeceğiz. Hekim sayısını artırmak 
uğruna tıp fakültelerinin kadrolarını artırma ve yeni 
fakülteler açma politikasına son vereceğiz. 

 Sağlıkta insan gücü ve hizmet dağılımındaki bölgelerarası 
eşitsizlikleri gidereceğiz. 

 Mahrumiyet bölgesinde çalışan hekim ve sağlık 
personeline ek gelir ve diğer sosyal olanakları 
sağlayacağız. 

 Sağlıkta mecburi hizmet yerine özendirici yöntemlerle 
hizmeti daha etkin ve verimli kılacağız. 

 İyi yetişmiş hekimlerin yanı sıra, biyomedikal 
mühendislerinin, medikal fizikçilerin, akademik personelin 
öğretim ve eğitimlerini eksiksiz olarak sağlayacağız. 

 Sağlık çalışanlarının sürekli hizmet içi eğitim alarak 
dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmesini 
sağlayacağız. 
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SAĞLIK ALTYAPISINI İYİLEŞTİRECEĞİZ 

 Sağlık alanını altyapısı güçlü, yeterli ve nitelikli insan 
gücüne sahip, halkın tercih ettiği, koruyucu, evde ve 
ayakta tedavi hizmetlerinin bir arada sunulduğu, hasta 
sevki ve hastaların izlenmesi konusunda eşgüdüm içinde 
hizmet veren bir yapıya kavuşturacağız. 

 Hasta bilgi sistemleri, tıbbi cihazlarla ilgili yazılım ve 
ağırlıklı bilgi/görüntü işleme ve bilişim sistemlerinin 
üretilmesini ve geliştirilmesini sağlayacağız. 

 Tıp teknolojisinde AR-GE programlarında üniversite-
sanayi-devlet arası, üniversiteler ve disiplinler arası 
dayanışma ve işbirliğinin destekleyerek, etkin bir 
teknopark sistemini yaygınlaştıracağız. 

 Geliştirilen yeni teknoloji, fikir ve ürünlerin ulusal ve 
uluslararası patent ve lisans haklarının elde edilmesini ve 
korunmasını kolaylaştıracak ve yaygınlaştıracağız. 

 Koruyucu sağlık hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanabilmesi 
için ekip hizmeti anlayışı ile hekim, ebe, hemşire ve sağlık 
memuru eksikliğini gidereceğiz. 

 Bütçeden ve ulusal gelirden sağlığa ayrılan payı 
artıracağız. Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği gibi genel 
bütçenin % 10’unu sağlık hizmetlerine ayıracağız. 

 İkinci ve üçüncü basamaktaki hizmet ve eğitim 
hastanelerini mali ve idari yönden özerk kılacak, akademik 
ve eğitim faaliyetleri bakımından bölgesindeki Tıp 
Fakültesi ile eşgüdüm ve işbirliği içinde olmasını 
destekleyeceğiz. 

 Tıp hukukunu çağdaş norm ve standartlara ulaştıracağız. 
Hasta haklarını etkinleştirecek, tedavileri esnasında zarar 
görenlere yönelik bir fon oluşturacağız. 
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KURUMSAL DÜZENLEME 

 Sağlık sektörünü yüksek rantlardan, kural dışılıklardan ve 
yolsuzluklardan arındırarak, bütünüyle kurala dayalı, şeffaf 
bir sektör haline getireceğiz. 

 Sağlık Bakanlığı’nı yeniden yapılandırılacağız. Bakanlık 
içinde, sağlık programları hazırlayacak, uygulanmasını 
izleyecek ve bunlara finansman sağlayacak “Sağlık 
Programları Genel Müdürlüğü” birimini oluşturacağız. 

 Bu programların uygulanması için, “temel sağlık 
hizmetleri”, “yataklı tedavi kurumları”, “sağlık insan 
gücü”, “tıbbi teknoloji ve eczacılık” alanlarında uygulayıcı 
genel müdürlükler oluşturacağız. 

 Sağlık Bakanlığı merkezindeki yoğun yetkilerin taşraya 
daha fazla devrini sağlayacağız. Sağlık Bakanlığı’nın taşra 
teşkilatını koruyacak ve güçlendireceğiz. 

 Birinci basamak hizmetlerini, geliştirilmiş olanaklara sahip 
olacak ve belirli bir bölgede yaşayan halkın sağlığından 
sorumlu olacak Aile Sağlığı Merkezleri tarafından 
sunacağız. 

 Aile Sağlığı Merkezlerinde kişiye yönelik koruyucu sağlık 
hizmetleri ile etkili tanı ve tedavi olanaklarını sağlayacağız. 

 Kent tipi Aile Sağlığı Merkezleri modeli oluşturacak, 
kentlerde bu merkezlerde uzman hekimlerin çalışmasını 
sağlayacağız. Büyük tip Aile Sağlığı Merkezlerinde diş 
hekimleri, laboratuar uzmanları ve diğer uzmanların da 
olmasını sağlayacağız. 

 Hastanelerin daha az sayıda hastaya, ama daha nitelikli 
hizmet veren kuruluşlar haline gelmesini sağlayacağız. 

ULUSAL İLAÇ SANAYİ 

 Bilinçli ilaç tüketimi için ilgili meslek odalarıyla işbirliği 
yaparak gerekli denetimi sağlayacağız. İlaçta reklam ve 
promosyonları sınırlandıracağız. 
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 Ulusal ilaç, aşı ve tıbbi araç-gereç üretimine destek 
verecek, bu alanlarda ürün geliştirme ve hammadde 
üretimini destekleyeceğiz. Eşdeğer ilaç uygulamasını etkin 
hale getireceğiz. 

 Tıbbi malzeme üretiminde rekabet şartlarını oluşturarak, 
yerli üreticileri yabancı üreticilerle rekabet edebilir hale 
getireceğiz. Yerli üretim artışı sayesinde sağlık hizmeti 
maliyetlerinin azaltılmasını sağlayacağız. 

 Tıbbi cihaz gereksiniminin en küçük sağlık birimden en 
büyük hastaneye kadar tüm sağlık kuruluşlarınca uzun 
vadeli planlanmasını destekleyecek, bu alanda neye, ne 
zaman, nerede gereksinim olduğunun bilinmesini 
sağlayacağız. 

 

KADINLAR VE ÇOCUKLAR 

 Kadınlarımızın sağlık hizmetlerine erişiminin artmasına 
özel önem vereceğiz. 

 Aile planlaması eğitim ve hizmetlerini ücretsiz olarak 
ihtiyacı bulunan her yurttaşa sunacağız. Bütün ailelerin 
istedikleri sayıda çocuk sahibi olmasını destekleyeceğiz. 

 Tüm doğumların sağlık personeli yardımıyla ve güven 
içinde yapılmasını sağlayacağız. 

 Çok yüksek düzeyde olan ana, bebek ve çocuk ölüm 
oranlarını Avrupa ülkeleri düzeyine çekmek için, başta 
sağlık personeli ile doğum ve yenidoğan bakımı olmak 
üzere, gerekli her türlü altyapıyı oluşturacağız. Yoksul 
aileler için gebe, lohusa, bebek ve çocuklara gıda yardımı 
ve ücretsiz ilaç temini yapacağız. 

 Özellikle kırsal kesimde ve kentlerdeki yoksul semtlerde 
yurttaşlarımızın cinsel sağlık ile lohusa ve bebek sağlığı 
konularında bilinçlendirilmesi için çalışmalar yürüteceğiz. 

 Sağlık taramalarına başta çocuklar ve kadınlar olmak 
üzere süreklilik kazandıracak, çocuklara ücretsiz periyodik 
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aşılama kampanyasında % 100’lük gerçekleşme oranına 
hızla ulaşacağız. 

 Başta bebek, çocuk ve emzikliler olmak üzere bütün 
yurttaşlarımızın yeterli ve dengeli beslenebilmesini, güvenli 
gıdaya erişebilmesini sağlayacağız. 

 Kamu veya özel tüm büyük boy tesis ve işletmelerde 
birinci basamak sağlık hizmeti sağlayabilecek ünite, kreş 
ve emzirme odası olanakları sağlayacağız. 

 

TAM KAPSAMLI SOSYAL GÜVENLİK 

 Bütün çalışanlarımızı tüm yaşamları boyunca, işsizlik, 
hastalık, annelik, yaşlılık, maluliyet, ölüm, iş kazası ve 
meslek hastalığı, bakıma ve korunmaya muhtaçlık gibi 
risklere karşı koruyan Ulusal Sosyal Güvenlik Sistemi’ni 
güçlendireceğiz. 

 Tüm toplumsal paydaşların işbirliği ve uzlaşması ile yeni 
bir sosyal güvenlik temel yasası hazırlayacağız. 

 Herkese zamanında, yeterince, eşit ve yüksek kaliteli sağlık 
hizmeti sağlayacağız. 

 Yeşil Kart uygulamasını iyileştirerek sürdüreceğiz. 

 

DAHA İYİ SAĞLIK HİZMETLERİ 

 Aile Sigortası kapsamındaki tüm yurttaşlarımız genel sağlık 
sigortalı sayılacak ve ücret ödemeksizin diledikleri kamu 
ve üniversite hastanelerinde tedavi olacaklar. 

 Aile Sigortası kapsamındaki yurttaşlarımız, önemli bir 
rahatsızlıkları bulunması durumunda yetişkin yardımlarını 
%50 fazlasıyla alacaklar. 

http://www.chp.org.tr/wp-content/uploads/Seçim_Bildirgesi1.pdf 



PARTİ PROGRAMLARINDA VE SEÇİM BİLDİRGELERİNDE  
SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİK 

 

 41 

DEMOKRAT PARTİ 

Parti Programı 

Sömürülen Çocukları Kurtaracağız 

Çocukların çalışması yasaklanacak, bu yasağın ihlali halinde 
sorumlu tarafa ağır cezalar uygulanacaktır. Çocuğunu çalıştıran 
ailelere de ceza verilecektir. Bu çocukların ailelerine maddi katkıda 
bulunacaklardır. Çocukların çalıştırılmasına meşruluk kazandıran 
Anayasa’nın "çocuklar çalışma şartları bakımından özel olarak 
korunurlar" hükmü (m.50) kaldırılacaktır. 

Demokrat Parti olarak sağlık sigortası uygulamaları sağlık 
tesislerine erişilebilir, koruyucu sağlık politikalarını teşvik edici, 
fayda/maliyet analizlerine dayalı fiyatlandırma politikasını esas 
alacaktır. 

Engellilerimize Sahip Çıkacağız 

Demokrat Parti, engellilerimizin ve engelli bireylere sahip olan 
ailelerimizin eksik kalan hak ve özgürlüklerini yerine getirmek için 
her türlü tedbir ve önlemleri ele alıp; bugüne kadar yapılan sağlık, 
eğitim, istihdam ve çevre hizmetleriyle ilgili çıkan tüm 
yönetmelikleri yeniden yapılandıracak ve engelli vatandaşlarımıza 
pozitif ayrımcılık uygulayacaktır. 

Demokrat Parti olarak hedefimiz, engelsiz bir Türkiye için fırsatların 
eşit dağıtıldığı bir düzen kurmak olacaktır. 

Kadın 

Eşitlik Çerçeve Yasası 

Uzun yıllardır kadın kuruluşlarının gündeminde olan, Avrupa Birliği 
uyum sürecinin de bir parçası olarak ele alınması gereken Eşitlik 
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Çerçeve Yasası, kadınların katılımıyla hazırlayacak ve 
yasalaşmasını sağlayacaktır. 

Bütçeleme yaparken toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetecektir. 

Kadınların İstihdama Katılımı 

DP, yeni istihdam alanları yaratacak istihdam stratejileri 
oluşturacaktır ve kadın-erkek eşitliği yaklaşımı tüm istihdam 
politikalarına dahil edecektir. Hayat boyu eğitimi, istihdam 
piyasasının ayrılmaz bir parçası haline getirecek ve kadınların 
hayat boyu eğitim imkânlarından eşit biçimde yararlanmasını 
garanti altına alacaktır. 

İş Kanunu’nu ve ilgili tüm yasal düzenlemeleri toplumsal cinsiyet 
eşitliği perspektifiyle gözden geçirecek ve gerekli değişiklikleri 
yapacaktır. 

DİYSE Modeli ve Mahalle Kreşleri ile, kadın istihdamının önündeki 
en büyük engellerden biri olan çocuk bakımının kamu hizmeti 
olarak sunulmasını sağlayacaktır. 

Kadınların Sağlık ve Üreme Sağlığı Hakkı 

Demokrat Parti için, Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımı 
çerçevesinde, sağlık “sadece hastalık ve sakatlığın olmaması değil; 
fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir”. Demokrat 
Parti’nin sağlık hakkı konusundaki görüşü, kadınların ve erkeklerin 
sağlık hizmetlerinden eşit yararlanmasının ötesinde, kadın sağlığını 
etkileyen toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılığın ve sosyo-
ekonomik koşulların da göz önüne alınmasını içerir. 

Demokrat Parti; 

Kadınların sağlık hizmetleri ve destekleyici hizmetlere erişimini 
artıracaktır. Hamile ve loğusa kadınların işten atılmaya karşı 
korunmalarını sadece 30 ve üstü işçi çalıştıran işyerlerinde değil, 
tüm işyerlerinde güvence altına alacaktır. Hamile ve lohusa 
kadınlara karşı işverenin haksız fesih uygulaması durumlarında 
verilen cezaların caydırıcılığını artıracaktır. Tüm yeni doğan 
bebeklerin yaşama sağlıklı başlamasını, sunulacak olan hizmetler 
aracılığıyla güvence altına alacaktır. 
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Çevresel Sürdürülebilirlik 

İklim değişikliği Demokrat Parti’nin en önemli gündem 
maddelerinden biridir. İklim değişikliğinin kadınları ve erkekleri 
farklı etkilediği bir gerçektir. Demokrat Parti, iklim değişikliği 
konusunun toplumsal cinsiyet boyutu olduğunu göz önünde tutar. 

Demokrat Parti; 

İklim değişikliği ve felaket riskini azaltma konusunda uygulamaya 
koyacağı tüm politika ve önlemlerin toplumsal cinsiyete duyarlı 
olmasını garanti altına alacaktır. Kadınların, iklim değişikliğine 
ilişkin karar alma süreçlerine katılımını sağlayacaktır. 

Demokrat Parti’nin Temel Hedefi, Bütün Türkiye’nin İnsanca 
Yaşamasıdır. 

 

SOSYAL GÜVENLİK VE İNSANIMIZ 

Günümüzde önemi daha çok anlaşılan sosyal güvenlik 
ekonomiden sağlığa, istihdamdan gelir dağılımına kadar hemen 
her alanda etkisini göstermektedir. Demokrat Parti olarak sosyal 
güvenlik sistemimizde tüm sorunların ortadan kaldırılmasına 
yönelik çalışmalar yapmak hedefimizdir. Demokrat Parti olarak 
emekliler, dul ve yetimlere sağlanan hakların iyileştirilmesi ve 
geliştirilmesi önceliğimiz olacaktır. 

Demokrat Parti olarak kadın, gençler, ilk defa işe girecekler, uzun 
süreli işsizler, düşük vasıflı, yaşlı ve özürlüler gibi grupların 
istihdamlarının arttırılmasına yönelik vergi ve sosyal güvenlik 
düzenlemeleri gözden geçirilecektir. 

Demokrat Parti olarak düşük ücretli ve niteliği az işlerde çalışanlar 
ile tarımsal işlerde çalışıp gelir düzeyi düşük olanlara yönelik asgari 
bir gelir garanti eden sosyal sigorta programları uygulamaya 
konulacaktır. 

Demokrat Parti olarak henüz istenilen düzeye ulaşamamış olan 
bireysel emeklilik sistemi tamamlayıcı sigorta olarak özendirilecek 
ve geliştirilecektir. Demokrat Parti olarak sağlık sigortası 
uygulamaları sağlık tesislerine erişilebilir, koruyucu sağlık 
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politikalarını teşvik edici, fayda/maliyet analizlerine dayalı 
fiyatlandırma politikasını esas alacaktır. 

Sonuç olarak Demokrat Parti, sosyal güvenlik uygulamalarından 
tüm vatandaşların eşit ve adil olarak hizmetlere kolay ve sorunsuz 
ulaşabilmesi için gerekli düzenlemeler yapacaktır. 
http://www.demokratparti.tv/gorsel/DP.Yeni.Program.pdf 

http://www.dp.org.tr/dokumanlar/DP.program.pdf 

 

Seçim Bildirgesi 

Sosyal Devlet Yapısını Yeniden Kuracağız 

İşsizliği, yoksulluğu yenmeyi en önemli görevlerimizden olarak 
görüyoruz. Bununla birlikte işsizlerine, yoksullarına ilgi 
göstermeyen bir toplum dokusunun sağlıksız olacağına inanıyoruz. 
Çalışanların hayatlarını rahatça sürdürmelerini sağlayacak gerçek 
gelirlere kavuşması hedefimizdir. Sağlık açısından sosyal güvencesi 
olmayan 12 milyon insanımız başta olmak üzere tüm 
vatandaşlarımız sağlık sigortası kapsamına alacağız 

Engelli yurttaşlarımız için gereken her türlü önlem alınacaktır. Ailesi 
olan yaşlılarımıza yaşlılık maaşı yeterli ölçüde bağlanacaktır. Ailesi 
olmayanlar için huzur evlerini çoğaltacağız. Yoksullarımıza bütçeye 
konulan ödenek doğrudan tahsis edilecek, her türlü süistimale 
müsait olan paket yardımı değil, para yardımı yapılacaktır. İşsiz 
olup, iş bulamayanlara asgari geçim düzeyinde nakdi yardım 
yapılacaktır. 

Üniversite gençliğine burslar karşılıksız olarak verilecek, harç 
uygulaması kaldırılacaktır. Toplumun imkanı olmayanlara bakması, 
toplum olmanın tabii neticesidir. DEMOKRAT PARTİ iktidarında 
kimsesiz ve sahipsiz hiçbir yurttaş bırakılmayacaktır. 

Sağlık Politikamız 
• İktidarımızda herkese eşit, ulaşılabilir ve kaliteli sağlık 

hizmeti verilecek 
• Sağlık alanında temel politikamız sosyal güvenlik haklarını 

genişletmektir. 
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• Sağlık açısından sosyal güvencesi olmayan 12 milyon 
insanımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımız sağlık 
sigortası kapsamına alınacak 

• İnsanımız, istediği doktor, hastane ve sağlık kuruluşunda 
muayene olacak ve eczaneden ilaçlarını alacak, bu 
hizmetlerin karşılığında hiçbir ücret ödemeyecek ve hiçbir 
katkı payı alınmayacak 

• Tedavi hizmetlerinin yanında temel sağlık hizmetlerine de 
gereken önem verilecek, sağlık ocağı ve sağlık evi sayıları 
arttırılacak, yeterli ve kaliteli hizmet sağlanacak 

• Günümüzde ülkelerin kalkınmışlıklarını belirleyen ve halen 
ülkemizde kötü durumda olan bebek ölümleri, anne 
ölümleri ve ortalama ömür gibi sağlık verileri çağdaş 
ülkeler seviyesine çıkarılacak 

• Diş hekimleri için “özel”den hizmet alımını sağlayacağız 
• 90’lı yıllarda partimiz tarafından uygulamaya konulan 

“yeşil kart” günümüz şartlarına uygun hale getirilecek. 
“yeşil kredi kartı” uygulamasını getireceğiz. Yeşil kredi 
kartları sağlık sigorta kartı görevini görecekleri gibi, kart 
sahibinin sağlığı ile ilgili önemli bulguları da içerecek 

• İşsiz kalan vatandaşlarımız 100 gün boyunca önkoşulsuz 
ve ücretsiz olarak sağlık hizmetlerinden yararlanacak 
düşürülecek 

• Yerli ilaç sanayimizi geliştireceğiz, bu maksatla temel kimya 
sanayimizi kuracağız ve güçlendireceğiz 

• Stratejik sektör olması sebebiyle yerli ilaç endüstrisi 
korunacak, teşvik edilecek ve ilaç fiyatları düşürülecek 

Çevre Politikamız 
Gelecek nesillere yeşil ve yaşanabilir bir ülke bırakacağız 

• Ormanların, biyolojik çeşitliliğinin ve doğal değerlerin 
sadece ekonomik büyüme uğruna feda edildiği 
uygulamalar durdurulacak 

• Binlerce yıllık tabiat varlıklarımızın, kültür ve tarihi 
mirasımızın siyasi çıkarlar uğruna yok edilmesine izin 
vermeyeceğiz 
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• Su kaynaklarının doğru yönetilmesi ve suda her türlü 
israfın önlenmesi için “Su Kanunu”nu hemen çıkaracağız 

• Su havzalarındaki kaçak yapılaşmayı önleyeceğiz 
• “Orman Bakanlığı” ayrı bir bakanlık olarak ihdas edilecek 
• Doğa çöplük değildir, atık servettir. Daha az atık üreten 

projeleri ve atık geri dönüşüm projelerini desteklemek 
önceliğimiz olacak 

• Sel, kuraklık, taşkın, orman yangınları gibi afetlere sebep 
olan yanlış planlamalara ve rant sağlamak amacıyla 
verilen imar izinlerine dur diyeceğiz 

• Denetimde başı boşluğa son vererek, çevre ve iş güvenliği 
felaketlerini önleyeceğiz 

• Türk özel sektörü için “Çevre Yatırımları Stratejisi ve 
Eylem Planı”nı hazırlayacağız 

• Kimya, boya, plastik, deri ve tekstil, çimento gibi çevre 
kirliliği açısından önemli olan sektörlerin Avrupa Birliği’ne 
çevre uyum maliyetlerini tek tek hesaplayacak, özel 
sektörümüzle bu maliyetleri karşılamada işbirliği yapacağız 

• Özel sektörümüze, çevre yatırımlarında kademeli olarak 
vergi muafiyeti getirerek, sanayicimizin çevreci 
uygulamalarına destek vereceğiz 

• Çevre yatırımlarında rekabetin korunması için güçlü bir 
çevre denetim mekanizması kuracağız 

• “Türkiye Yeşil İş Stratejisi”ni hazırlayacağız, çevreyi bir iş 
meselesi olarak gören şirketlerin bu konudaki yenilikçi 
projelerini destekleyeceğiz 

• Ülkemizin yabancı arıtma teknolojilerine bağımlılığını 
azaltacağız 

• Belediyelerin atık su ve katı atık yatırımlarını teşvik 
edeceğiz 

• Kentlerimizin içme suyu ve kanalizasyon altyapısını 
asbestli borulardan kurtaracağız 

• Hayvan hakları ile ilgili yatırımları öncelikle ele alacağız 
http://www.demokratparti.tv/dp.secim.beyannamesi.pdf 
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DEMOKRATİK SOL PARTİ 

Parti Programı 

SAĞLIK 

İnsan sağlığını korumak ve insanın gerek düşünsel, gerek bedensel 
gelişmesini her türlü engelden kurtarmak, insanca ve hakça bir 
düzende, devletin önde gelen bir işlevidir. Sağlık hizmeti sunumu, 
birinci ve daha ileri basamak sağlık hizmetleri olarak iki temel 
yapıda ele alınacaktır. Koruyucu sağlık ve birincil tedavi 
hizmetlerini içeren birinci basamak sağlık hizmetleri geliştirilecektir. 
Bunun yanı sıra, koruyucu hekimlik yaygınlaştırılacaktır. Kırsal 
alanlarda da köykent uygulaması, sağlık hizmetlerinin, yeterli 
düzeyde ve düşük maliyetle,tüm köylülerin ayağına kadar 
götürülebilmesini sağlayacaktır. Sağlıklı yaşam ve beslenme 
konusunda, radyo ve televizyondan da yararlanılarak, yaygın ve 
sürekli eğitim yapılacaktır. Hakça gelir dağılımıyla ve izlenecek 
tüketim politikasıyla, insanların sağlıklı yaşaması ve beslenmesi 
kolaylaştırılacaktır. Halkın, kaplıcalardan, daha bilgili olarak 
yararlanması ve Türkiye'nin bu alandaki zengin olanaklarının, 
çağdaş işletmecilik anlayışıyla, gelişmeye de katkıda bulunacak 
biçimde değerlendirilmesi sağlanacaktır. İleri basamak sağlık 
hizmetleri kuruluşları olan hastaneler ise hizmet bölgeleri dikkate 
alınarak ilçe, il ve bölge hastaneleri olarak yapılandırılacaktır. 

 

ÇEVRE SAĞLIĞI 

Çevre sağlığı da insan sağlığının temel koşullarındandır. 
Demokratik Sol Parti, doğa zenginliklerini değerlendirirken, doğa 
dengesini gözeterek çevre sağlığını geliştirip koruyacaktır. Doğa 
sevgisi ve doğayı koruyarak değerlendirme alışkanlığı ve yeteneği, 
okul öncesi eğitimden başlanarak, insanlara işlenecektir. Yeni 
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yerleşme alanları ve köykentler, insanı doğa güzelliğinden uzak 
düşürmeyen ve doğadaki sağlık ve mutluluk kaynaklarından 
yoksun bırakmayan bir düzenlemeyle kurulacaktır. 

 

SOSYAL GÜVENLİK 

Demokratik Sol Parti, sağlıklı yaşamı her yönüyle bütün toplumda 
güvence altına alan bir sosyal güvenlik sistemi geliştirecektir. Sağlık 
kuruluşları arasındaki güvence farklılıkları asgari düzeye 
indirilecektir.Sağlık sorunu, büyük ölçüde, sosyal güvenlik 
çerçevesinde çözülecektir. Sağlık hizmetlerinin tümünü devlet 
karşılayacak, tüm öğrenciler ve askerliği süresinde tüm askerler 
devlet tarafından sigortalanacaktır. Devlet ev kadınlarının sosyal 
güvenliğini de karşılayacaktır. 

http://www.dsp.org.tr/web/Icerik/Icerik.aspx?id=64 

 

Seçim Bildirgesi 

SAĞLIK 

1– Genel sağlık sigortası, sosyal devlet niteliğine uygun olarak, tüm 
vatandaşların sağlık hizmetlerinden en kolay şekilde yararlanmasını 
sağlayacak biçimde düzenlenecektir. 

2– Hedefimiz, herkese eşit, ulaşılabilir, kapsamlı sağlık hizmetidir. 

3– Yeni sağlık sisteminde vatandaşın sağlık hizmetlerine erişimin 
önündeki engeller kaldırılacak, tahlil yaptırmaya ve ilaca rahat 
ulaşım olanağı sağlanacaktır. 

4– Koruyucu hekimlik uygulamaları ile halkımızın sağlık düzeyi 
yükseltilerek hastalıklar ortaya çıkmadan önlenebilecektir. Bu 
kapsamda, ana ve çocuk sağlığı hizmetleri, birinci basamak sağlık 
hizmetlerinden ayrılacaktır. 
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5– Sağlık alanındaki yeni yapılanma ile musluktan akan suyun, 
solunan havanın, tüketilen yiyeceklerin sağlıklı olup olmadığı 
toplum sağlığı uzmanları tarafından sürekli denetlenecektir. 

6– Sağlık hakkı, alınıp satılabilir olmaktan çıkarılacak ve tüm 
yurttaşlarımızın nitelikli ve ücretsiz sağlık hizmetine ulaşmaları 
sağlanacaktır. 

7– Tuzla ve Davutpaşa tersaneleri gibi işyerlerinde sürekli olarak 
tekrarlanan ve ölümle sonuçlanan iş kazalarının bir daha 
yaşanmaması için iş güvenliği önlemleri, sağlık önlemleri ile birlikte 
güçlendirilecektir. İşçi sağlığı sistemi yeniden yapılandırılarak etkin 
hale getirilecektir. 

8– Kademeli sağlık hizmetinin yerleştirilmesi ve geliştirilmesi 
sağlanacaktır. Bu kapsamda; 

a ) Performans uygulamasının kaldırılması, hekimlere mesleklerini 
insanca sürdürme olanağı veren koşulların sağlanması ve hasta-
hekim arasına para kazanma dürtüsünün girmesinin engellenmesi, 

b ) Hekimler dışında sağlık çalışanlarının eğitim ve risk alma 
sorumluluğu dikkate alınarak çalışma ve gelir düzeylerinin 
iyileştirilmesi, 

c ) Sağlık sektöründe taşeronlaşmaya son verilerek sağlık 
çalışanlarının sendikal haklarına kavuşması, konularında gerekli 
düzenlemeler yapılacaktır. 

9– Dar gelirli vatandaşlarımızın cebini yakan, özel hastanelerin 
tetkiklerden fark ücreti istemesinin önüne geçilecektir. 

10– Tıp Fakülteleri kontenjanları ülke ihtiyaçlarına göre 
saptanarak;uzmanlık eğitiminin kalitesi yükseltilecek ve öğretim 
üyelerinin özlük hakları iyileştirilerek bilimsel kimlik ve araştırmalar 
ön plana çıkarılacaktır. 

11– Sağlık sektöründe özelleştirmenin önünü açmayı amaçlayan 
Kamu Hastaneler Birliği Yasası kaldırılarak üniversite 
hastanelerinin Sağlık Bakanlığına bağlanması; bu suretle Tıp 
Fakültelerinin Yüksek Okul statüsüne indirilmesi önlenecek ve bu 
fakültelerin bilimsel ve yönetsel özerklikleri sağlanacaktır. 
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SOSYAL GÜVENLİK 

1– Emek, üreten niteliğiyle, en yüce değerdir. Emeğin hakkını 
alabilmesi ve emeğin kalitesinin artırılması, öncelik verdiğimiz iki 
ana konu olacaktır. Emek ve sermaye arasındaki denge, toplumda 
huzur ve istikrarlı kalkınma için çok önemlidir. Bu konularda 
sendikalarla ortak anlayış geliştirilecek ve birlikte sorumluluk 
üstlenilecektir. 

2– En acil sorunumuz yoksulluk ve işsizliktir. İşsizlik sorunu liberal 
anlayışın acımasız uygulamalarına terk edilemez. Devletin hedefi, iş 
ortamının gelişmesini sağlayarak her vatandaşa uygun bir iş 
olanağı sağlamak, iş bulamayanların da insanca yaşamaları için bir 
sistem kurmaktır. 

3– Ücretler, emeğin karşılığı olmalıdır. Grevli, toplu sözleşmeli 
sendika, emek sömürüsünün önündeki en ciddi engeldir. 

4– Yurt çapında dengeli bir istihdam politikası uygulanacak ve 
vatandaşlarımıza bulundukları yörelerde istihdam olanakları 
sağlanacaktır. Bunun için, öncelikle geri kalmış yörelerde 
kamutarafından veya kamu öncülüğünde yöre halkı ile birlikte 
yerel kaynakların değerlendirileceği yatırımlar yapılacaktır. 

5– Meslek okulları ve her bölgedeki meslek örgütleri arasında 
kurumsal bir işbirliği sağlanarak ihtiyaç duyulan nitelikte ve hemen 
işe başlayabilecek ara eleman sağlanmasına önem verilecektir. 

6– Yurtdışı müteahhitlik firmalarımızın yurtdışına Türk işçisi 
göndermeleri desteklenecek ve bunun önündeki mevzuat engelleri 
kaldırılacaktır. Yurt dışında iş yapan Türk 
müteahhitlerinin1990’larda üstlendikleri yıllık ortalama 3 milyar 
dolar olan ihalelerinde ortalama 50 bin Türk işçisi çalışmakta iken, 
2008 yılında 23 milyar dolar, 2009 yılında 20 milyar dolar olan 
ihalelerde yaklaşık 60 bin Türk işçisi istihdam edilmiştir. Alınan 
ihale tutarı 7 kat arttığı halde, bu işlerde çalışan Türk işçisi 
sayısında sadece %20 oranında artış sağlanabilmiştir. 1990’lardaki 
oran korunabilseydi şu anda 300 bin kişilik ek istihdam olanağı 
yaratılmış olacaktı. Değerlendirilemeyen bu istihdam olanağının 
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ülkemizde yaratılabilmesi için 20 milyar dolarlık bir yatırım 
yapılması gerekirdi. 

7– İşsiz ve yoksul vatandaşlarımızın durumunu kalıcı olarak 
etkilemeyen “siyasi amaçlı yardımlar” yerine, üretici olarak gelir 
elde etmelerini sağlayacak yeni bir düzenleme yapılarak; 

a) Kendi işini kurmak isteyen vatandaşlarımıza başlangıç sermayesi 
desteği verilecektir. Bu uygulamada kadınlara ve meslek okulu 
mezunu gençlere öncelik verilecektir. 

Bu vatandaşlarımızın üretimlerinin pazarlanmasında belediyelerin 
yer tahsis etmeleri sağlanacak, bu ürünleri pazarlayacak şirketlere 
vergi kolaylığı getirilecektir. 

b) Köylerde oturanların bölge ve köyünün özelliklerine uygun 
yapacakları projeler (hayvancılık, el sanatları vb) desteklenecek; 
terör nedeniyle köylerini boşaltanların köylerine geri dönmelerini 
teşvik için evlerinin onarım ve yapımı devlet tarafından 
karşılanacak; tarıma elverişli Hazine arazileri köylüye parasız tahsis 
edilecek; köykent uygulaması yaygınlaştırılıp köykentlere fabrikalar 
kurulacak; fabrikaların hammaddesini sağlayacak hayvancılık, el 
sanatları ve üretim projelerine uzun vadeli, düşük faizli kredi 
sağlanacaktır. 

8– İşçi ve işveren sendikaları, toplu iş sözleşmelerini “sorumlu 
sendikacılık” anlayışı içinde sadece ücret ve çalışma koşullarını 
değil ilgili işletmelerin ve ülkenin içinde bulunduğu ekonomik 
koşulları da göz önünde tutarak yapacaklar; hizmet içi eğitime özel 
önem vereceklerdir. 

9 – Giderek genişleme eğiliminde olan alt işveren (taşeron) işçi 
çalıştırılmasına kamu yönetiminde son verilecektir. Kamu 
kurumlarında istihdam, belirlenmiş standart kadrolara uygun 
olarak yapılacaktır. 

10– Aynı işyerinde aynı işi yapan işçi ve memur çalışanlar 
arasındaki eşitsizlikler giderilecektir. 

11– Köykentlerin, işsizliğin önlenmesi ve yeni istihdam 
yaratılmasında çok önemli bir işlev üstleneceğine inanıyoruz. 
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Köykentler insanımıza kendi yöresinde iş olanağı sağlayacağı gibi, 
daha önce büyük şehirlere göç etmiş ve iş gücü arzını arttırarak 
düşük ücretle iş bulabilen veya işsiz kalan yöre insanlarının da 
geriye dönmelerini teşvik etmiş olacaktır. 

12– Her aileden en az bir kişiye “Vatandaşlık Hakkı” olarak devlet 
güvencesinde iş imkanı sağlanacaktır. Ayrıca çalışacak ferdi 
olmayan aileler için de bir kişiye asgari emekli maaşı bağlanacaktır. 

13– Gelecek kuşaklara sağlık ve eğitim hizmetlerinin verilebilmesi 
ve kaliteli yaşam koşullarının sağlanabilmesi için aile planlamasına 
önem verilecektir. 

14– Her çalışanın bir sendikaya üye olma zorunluluğu getirilecektir. 
Sendika yönetimine o sendikaya üye olanlar seçilebilecektir. 

15– Halkımızın da yararlanabildiği Öğretmen Evleri, Polis Evleri 
uygulamaları yanında Memur Evleri ve Gençlik Evleri kurulacaktır. 
Ayrıca çocuklar, yaşlılar, engelliler ve kadınlar için “özel yaşam 
merkezleri” geliştirilecektir. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu, kreşlerin de dahil olduğu bu özel yaşam merkezlerinin 
yapım ve koordinasyonundan sorumlu olacaktır. Yaşam 
merkezlerinin yaygın biçimde yapılmasında yerel yönetimlerle 
işbirliği içinde duyarlı ve hayırsever vatandaşlarımızın katkısını 
sağlayacak kampanyalar düzenlenecektir. 

16– Er ve erbaşlar sosyal güvenlik kapsamına alınarak sigorta 
primleri devlet tarafından ödenecektir. 

17– Emekli olduktan sonra işyeri açan veya çalışanlara uygulanan  
Sosyal Güvenlik Dayanışma Primine son verilecektir. 

18– Emeklilerin, ev kadınlarının ve engellilerin üretken hale 
getirilmesi için özel programlar geliştirilecektir. Emeklilikteki yaşam 
kalitesi ve süresi artırılacaktır. 

19– Evlere temizliğe giden gündelikçi kadınlar sosyal güvenlik 
kapsamına alınacaktır. 

20– Emeklilerin maaşlarına zam yapılacak ve maaşlarındaki 
farklılığı giderecek intibak yasası çıkarılacaktır. 
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21– Kız çocukları hem ölen eşinden dul hem de ölen babasından 
yetim aylığı alabilecektir. 

22– Erkek çocukları da kız çocukları gibi sigortalı işe girene ve 
evlenene kadar anne veya babasının sigortasından sağlık yardımı 
alabileceklerdir. 

23– Aileler çocuklarını doğduğu tarihten itibaren isteğe bağlı 
sigortalı yapabilecektir. 

24– 1800 güne (5 yıla) kadar geriye yönelik olarak borçlanma 
yapılabilecektir. 

25– Ev hanımları 3600 gün prim ödeyerek emekli olabileceklerdir. 

26– Kamu bankaları borçlanma yapacak olan sigortalılara düşük 
faizle kredi verecektir. 

27– Vefat eden sigortalının prim borçları silinecektir. 

28– Yüksek lisans ve doktora yapanlar ile askerlik hizmeti yapanlar 
sigortalı sayılacak ve primleri Hazine tarafından karşılanacak. 

29– Gazetecilerin ellerinden alınan yıpranma hakkı tekrar 
verilecektir. 

http://file.dsp.org.tr/DosyaHavuzu/Veri/root/Dosyalar/DSP%20Kitap%20pres.pdf 
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DOĞRU YOL PARTİSİ 

Parti programı 

TEMEL HAK ve ÖZGÜRLÜKLER 

Tüm vatandaşların temel hak ve özgürlükleri, gelişmiş 
demokrasilerdeki özgürlük anlayışına paralel olarak uygulanmasına 
çalışılacaktır. 

Vatandaşlarımızın Anayasamız’ın teminatı altındaki, sağlık sorunları 
ile gerektiği gibi ilgilenilecek, bu konudaki yakınmaların köklü 
çözümlerle önüne geçilecektir. 

http://www.dyp.com.tr/ 

 

Seçim Bildirgesi 

“Çalışanlardan toplanan SGK primleri emeklilere ödenen emekli 
aylıklarına kafi gelmemektedir. Çalışan 2 işçiden alınan primle 7 
işçinin emekli maaşının ödenmesi gerekmektedir. Yani gelir, gideri 
karşılamamaktadır. Bu yüzden de emekli maaşlarına yeterli zam 
yapılamamış, Emeklilik yaşı da gereğinden fazla yükseltilmiştir. 
Kaynak bulunamadığı taktirde bu yönde verilen her vaat de 
sadece vaat olarak kalır. Bu problemin çözülebilmesi yani emekli 
aylıklarının arttırılması ve emeklilik yaşının düşürülebilmesi için 
SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) nun gelirinin arttırılması şarttır.  
Kriz zamanları dahil zarar etmeyen tek yatırım kolu vardır. 
BANKA… 

 DYP iktidarında, SGK-BANK kurulacaktır. Çalışan işçilerin primleri 
ve memurların emeklilik kesenekleri bu bankada toplanacak, 
banka bu paraları kullanarak elde edeceği yüksek kar ile de, 
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zamanı gelince emekli maaşlarını ödeyebilecektir.          SGK’da 
toplanan paralar, şu anda diğer bankalarda %4-5 gelir 
getirmektedir. Bu paraların SGK-Bank’da yani kendi bankasında 
çalıştırılması ile %35-40 getirisi olacaktır. Bu getiri farkı da Emeli 
Maaşlarının çok yükselmesini ve emeklilik yaşının da düşürülmesini 
sağlayacaktır.” 

http://www.dyp.com.tr/icerikoku.asp?id=1893 
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EMEK, DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜK 
BLOKU 

HERKESE EŞİT PARASIZ SOSYAL GÜVENCE 

Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku olarak sosyal korumanın 
kapsamının genişletilmesi için, sosyal devletin temel görevlerinden 
olan sosyal harcamalara daha fazla pay ayrılması gerektiğini 
savunuyoruz. Toplumdaki hiçbir bireyin belirli bir gelir seviyesi 
altına düşmemesini garanti edecek, geliri, asgari gelir seviyesinin 
altında kalanları bütçeden aktarılacak kaynakla destekleyecek 
düzenlemeler gerçekleştirecektir. Gelir düzeyi düşük aileler sosyal 
yardımlarla desteklenecek, kimsesizler koruma ve güvence altına 
alınacak, Sokak çocukları ve kimsesiz çocuklar her türlü istismara 
açık biçimde, madde bağımlılığına yakalanarak yaşamları kötü 
koşullarda sürdürmektedirler. İttifakımız bu çocuklar için barınma, 
eğitim, rehberlik ve sağlık hizmetlerini alabilecekleri merkezler 
oluşturacak, Özel bakım gerektiren yaşlılık ve hastalık halleri sosyal 
sigorta kapsamına alınacak, Kaçak istihdamla etkin mücadele 
edilecek, tüm çalışanların sosyal güvenlik kapsamına alınması için 
caydırıcı tedbirler alınacak, İşsizlik sigortası yaygınlaştırılacak ve 
işsiz ve güvencesizlere yeterli düzeyde yardım yapılacak, Sağlık 
hizmetlerinin kamu tarafından ücretsiz verilmesi, koruyucu sağlık 
hizmetlerini temel alan halk sağlığı politikalarının uygulanması 
temel öncelik olarak ele alınacak, Sağlık ve sosyal güvenlik 
hizmetlerinde iller ve bölgeler arası eşitsizliği ortadan kaldırmak, 
hizmetlerin yerelleşmesi ile mümkün olacaktır. Bu çerçevede sağlık 
hizmetleri, oluşacak Özerk Bölgesel Yönetimlere devredilecek, 
yurttaşların erişimini kolaylaştıracak tedbirlerin alınması 
sağlanacak, sağlık hizmetlerinde herkesin kendi anadilinde hizmet 
alması sağlanacak, Yeşil kart uygulamasına son verilecek. Her 
yurttaşın sağlık hizmetinden ücretsiz ve eşit bir şekilde yararlanması 
garanti altına alınacak, Sosyal güvenlik hizmetlerinin herkesi ve 
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tüm riskleri kapsaması sağlanacak, Bölgeler arası eşitsizliklerin 
giderilmesi hedeflenecek, AKP’nin “vatandaşlık hakkı” anlayışını 
bir yana bırakarak tamamen bir sadaka kurumu şeklinde ele aldığı 
sosyal yardımlaşma ve dayanışma genel müdürlüğü (SYDGM) 
yeniden yapılandırılacaktır. Bu temelde alan çalışmaları ile 
yoksulluk haritası çıkartılacak, elde edilecek veriler esas alınarak 
kategorik yoksulluk tanımları temelinde, devletin sosyal görevleri 
kapsamında tamamen hak temelli hizmet vermesi sağlanarak, 
ihtiyaç sahibi gençleri ve çalışan yoksulları da içerecek bir niteliğe 
kavuşturulacak, Kamusal sosyal destekleme kurumları, AKP 
tarafından partizanca bir şekilde toplumu siyasi olarak 
yönlendirmenin araçlarına dönüştürüldü. Bu duruma son verilerek 
yansız bir şekilde destek sunması sağlanacak, sadaka kurumunu 
çağrıştıran ismi sosyal destekleme ve dayanışma genel müdürlüğü 
olarak değiştirilecektir. 

http://www.ertugrulkurkcu.org/duyurular/emek-demokrasi-ve-ozgurluk-bloku-
secim-beyannamesi/ 
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EMEK PARTİSİ 

Emek Partisi Programı ve Tüzüğünden Sağlıkla İlgili 
Başlıklar 

 Sigorta özelleştirilmeleri durdurulacaktır; katılım payı 
olmadan işsizlik, yaşlılık ve genel sağlık sigortası 
getirilecektir. 

 Halk sağlığında koruyucu sağlık sistemi esas alınacaktır. 
Ana-çocuk sağlığı, beslenme, çevre sağlığı ve sağlık eğitimi 
bütünleştirilecek, koruyucu sağlık hizmetleri 
yaygınlaştırılacak ve tedavi edici hizmetlere olan aşırı 
yüklenme azaltılacaktır. 

 Özel sağlık kurumları kamulaştırılacak; kamu sağlık 
kurumlarında özel muayene, teşhis, tedavi hizmetleri ve 
part-time çalışma yasaklanarak tam gün çalışmaya 
geçilecektir. 

 En küçük yerleşim birimlerinden başlanarak, yaygın ve 
geniş bir sağlık istasyonları ağı kurulacak, her kademede 
ücretsiz sağlık hizmetleri verilecektir. 

 Birinci basamak sağlık hizmeti birimleri, altyapı, insan 
gücü ve araç-gereç bakımından güçlendirilerek 
yaygınlaştırılacaktır. 

 Sağlık hizmetlerinin planlanmasından uygulanmasına 
kadar her aşamada, halkın ve sağlık emekçilerinin 
katılımına açık bir sağlık sistemi kurulacaktır. 

 Tüm halkı kapsayan bir sosyal güvenlik sistemi getirilecek, 
bu sistemi besleyen kamu kaynakları, işçi ve emekçilerin 
denetimine açık olacaktır. 

 Bütün halk, sağlık ve yaşlılık sigortasından yararlanacaktır. 
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 İşçi ve emekçilerin, bütün sağlık giderleri, hastane ve ilaç 
masrafları devlet tarafından karşılanacaktır.  

 İlaç üretimi devlet tarafından üstlenilecek ve fahiş ilaç 
fiyatlarına son vermek üzere özel ilaç fabrikaları 
devletleştirilecektir. 

 Tıp eğitimi, toplumun temel sağlık sorunları öncelikli ve 
bilimsel gelişmeleri yakından izleyen nitelikte olacaktır. 

 Zorunlu mesailer yasaklanacak; ücretlerde indirime 
gidilmeksizin, iş gününün sekiz ve iş haftasının 40 saatin 
altına indirilmesi sağlanacaktır. 

 İşçi sınıfının kazanımlarını yok eden ve sömürüyü 
yoğunlaştıran “esnek çalışma”ya kesinlikle son verilecek; 
hür türlü angarya ve ücretsiz izin uygulaması 
yasaklanacaktır. 

 Cinsiyet ve yaş durumundan bağımsız olarak, eşit işe eşit 
ücret kuralı uygulanacaktır. 

 Taşeron işçilik, işten atma, hak gaspı yasaklanacaktır. 

 İşsizlik önlenecek ve iş güvencesi sağlanacaktır. 

 Sigorta özelleştirilmeleri durdurulacaktır; katılım payı 
olmadan işsizlik, yaşlılık ve genel sağlık sigortası 
getirilecektir. 

 Sendikasız, sigortasız işçi çalıştırma yasaklanacaktır. 

 Kadın cinsine erkek karşısında tam hak eşitliği 
sağlanacaktır. Kadının toplumsal ve politik hayata katılımı 
her yönden desteklenecektir. 

 Kadın bedeninin meta olarak kullanılması ve kadının 
cinsel aşağılanması önlenecektir. 

 Kadın emeğinin, erkek emeği ile eşitliği sağlanacak ve 
kadın sağlığına zararlı işlerde çalıştırılması yasaklanacaktır. 
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 Çalışan kadına doğum öncesi ve sonrası yeterli süreyle izin 
verilecek; işyerlerinde çocuk bakım odaları, semt ve 
mahallelerde ücretsiz kreş ve anaokulları açılacaktır. 

 Ev kadınına doğum ve çocuk bakım yardımı yapılacak, 
parasız genel sağlık ve yaşlılık bakım sigortası hakkı 
tanınacaktır. 

 18 yaşın altındaki çocukların çalıştırılması yasaklanacaktır. 
Kimsesiz çocukların bakımı ve eğitimi güvence altına 
alınacaktır. 

 Genç işçiler için işgünü altı saat olacaktır. Gece ve sağlığa 
zararlı koşullarda çalıştırılmaları yasaklanacaktır. 

 Genç işçi ve çıraklar üzerindeki yarı feodal sömürü 
kaldırılacak; her türlü angarya, çıraklık ve sigortasız 
çalıştırma yasaklanacaktır. 

 

Ekonomik ve sosyal alanda; 

Yetersiz beslenme ve açlığa karşı zorunlu önlemler alınacaktır. 

• Halk sağlığında koruyucu sağlık sistemi esas alınacaktır. 
Ana-çocuk sağlığı, beslenme, çevre sağlığı ve sağlık eğitimi 
bütünleştirilecek, koruyucu sağlık hizmetleri 
yaygınlaştırılacak ve tedavi edici hizmetlere olan aşırı 
yüklenme azaltılacaktır. 

• Özel sağlık kurumları kamulaştırılacak; kamu sağlık 
kurumlarında özel muayene, teşhis, tedavi hizmetleri ve 
part-time çalışma yasaklanarak tam gün çalışmaya 
geçilecektir. 

• En küçük yerleşim birimlerinden başlanarak, yaygın ve 
geniş bir sağlık istasyonları ağı kurulacak, her kademede 
ücretsiz sağlık hizmetleri verilecektir. 

• Birinci basamak sağlık hizmeti birimleri, altyapı, insan 
gücü ve araç-gereç bakımından güçlendirilerek 
yaygınlaştırılacaktır. 
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• Sağlık hizmetlerinin planlanmasından uygulanmasına 
kadar her aşamada, halkın ve sağlık emekçilerinin 
katılımına açık bir sağlık sistemi kurulacaktır. 

• Tüm halkı kapsayan bir sosyal güvenlik sistemi getirilecek, 
bu sistemi besleyen kamu kaynakları, işçi ve emekçilerin 
denetimine açık olacaktır. 

• Bütün halk, sağlık ve yaşlılık sigortasından yararlanacaktır. 

• İşçi ve emekçilerin, bütün sağlık giderleri, hastane ve ilaç 
masrafları devlet tarafından karşılanacaktır. 

• İlaç üretimi devlet tarafından üstlenilecek ve fahiş ilaç 
fiyatlarına son vermek üzere özel ilaç fabrikaları 
devletleştirilecektir. 

• Tıp eğitimi, toplumun temel sağlık sorunları öncelikli ve 
bilimsel gelişmeleri yakından izleyen nitelikte olacaktır. 

 

Kültür, sanat, spor ve çevre sağlığı alanında; 

Eğitim, spor ve çevre 

Bütün halkın sağlığını gözeten, kitle sağlığını koruma ve geliştirme 
programları yürürlüğe konulacaktır. 

Kapitalist kar hırsı ve tekelci rekabetin, denizleri, akarsuları, 
ormanları, toprağı ve havayı kirletmesine, doğayı tahrip etmesine 
son verilecektir. 

• Teknolojinin, kar güdüsünün emrinden çıkarılması ve 
üretimin artırılması kadar, doğa ve çevre sağlığının 
korunması için de kullanılması sağlanacaktır. 

• Doğanın korunması ve çevre sağlığı toplumun sağlığı ile 
özdeş kabul edilecektir. 

• İnsanı ve sorunlarını hiçe sayan sermaye karşısında, çevre 
sorunu, insanlığı temsil eden ilerici sınıfın ve halkın kendi 
sorunu haline getirilecektir. 
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http://www.emep.org/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemi
d=206 

 

Seçim Bildirgesi 

İşten çıkarmalar durdurularak işsizliğin önlenmesini ve iş 
güvencesinin sağlanmasını, 

• Gerçek bir işsizlik sigortası uygulanmasını, ihtiyacı olan 
herkese sosyal yardım verilmesini, 

• Sigorta özelleştirmelerinin durdurulmasını, sosyal sigorta 
kurumlarının yeniden kurulup devlet tarafından 
desteklenmesini, 

• Sendikasız ve sigortasız işçi çalıştırılmasının 
yasaklanmasını, 

• Kazanılmış hakları koruyan, iş koşullarının iyileştirilmesini 
ve sağlık ve sosyal güvenlik hakkını güvenceye alan yeni 
bir iş yasası yapılmasını, 

• Elektrik, su, toplu taşıma hizmetlerinin ucuzlatılmasını, 

• Emekçi ailelerin korunması amacıyla, 

— Şehir ve köylerde herkese sağlıklı konut, evsizlere 
ev sağlanmasını, 

— Yetersiz beslenme ve açlığa karşı zorunlu önlemler 
alınmasını, 

— Bebeklere ücretsiz süt ve gıda teminini, 

• 18 yaşın altındaki çocukların çalıştırılması yasaklanarak 
kimsesiz çocukların bakımı ve eğitiminin güvence altına 
alınmasını, 

• Dilencilik, özellikle gençler arasında uyuşturucu bağımlılığı, 
çeteleşme, kapkaç, hırsızlık ve fuhuş gibi belaların 
toplumsal zemininin yok edilmesini savunuyor. 
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Herkese Parasız Sağlık Hakkı 

IMF-TÜSİAD Programı’nı uygulayarak, hükümetler; 

Sağlığı özelleştirdi, parası olmayanın yaşama hakkının olmadığı bir 
düzen getirdi. Hastane kapılarında ölmek, rehin kalmak, ilaç parası 
bulamamak, bir damla ilaç için onursuzca dilenmek sıradan olaylar 
haline geldi. 

Halk sağlığının önceliği programı da olan Halk İçin Ekonomi 
Programı ile EMEK PARTİSİ; 

• Halk sağlığında koruyucu sağlık sisteminin esas alınmasını, 

• Yetersiz beslenme ve açlığa karşı zorunlu önlemler 
geliştirilmesini, 

• Belirli bir yaşın üzerindeki tüm emekçilere, bir prim 
ödemek zorunluluğu olmadan yaşlılık aylığı bağlanmasını, 

• İşçi ve emekçilerin bütün sağlık giderlerinin, hastane 
masraflarının devlet tarafından karşılanmasını savunuyor. 

http://www.emep.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=128:emep-
seçim-bildirgesi&Itemid=217 
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GENÇ PARTİ 

Parti Programı 

SAĞLIK 

Sağlıklı bireyler, sağlıklı ve mutlu bir toplum oluşturur. Sağlık 
hizmetleri, kaliteli, güvenilir, kolay erişilebilir olması ve etkin 
biçimde yerine getirilebilmesi için gerekli tüm düzenlemelerin 
yapılması, tüm vatandaşlarımızın katılabileceği özel sağlık 
sigortalarının oluşturulması, devlet ve sigorta hastanelerinin 
vakıflara ve özel kuruluşlara devredilmesi, sağlık hizmetlerinin 
profesyonel biçimde yerine getirilmesi, fakir ve acz içindeki 
vatandaşların özel sağlık sigorta primlerinin önemli bir kısmının 
ödenmesi suretiyle devletin katkıda bulunması sağlanmalıdır. 

Sağlık hizmetlerinde Katma Değer Vergisinin indirilmesi dahil vergi 
teşvikleri gerçekleştirilmelidir. 

http://www.belgenet.com/parti/program/gp-2.html 
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HAK VE EŞİTLİK PARTİSİ 

İlkeler 

 Üç milyona yakın esnaf Bağ-Kur primlerini 
ödeyememektedir. Bir ay ödeyemeyen esnaf sağlık sisteminden 
yararlanamamaktadır. Eksik olan para icra yolu ve faizle geri 
alındığına, aksi halde emekli olunmadığına göre bu saçma 
uygulama niye? Engeli kaldıracağız. Bugün dünyada dolaşan 
paranın %50'si yiyecek alanında bulunmaktadır. 1/3'de petrol için 
kullanılmaktadır. Dünyanın geleceği kıymetli tarım alanları ve suya 
bağlıdır. Türkiye bugün kendini besleyemeyen ülke durumundadır. 
Tarım ve hayvancılık iflas etmiş, üretim durmuştur. Tarım ve 
hayvancılığı % 40 sübvanse edeceğiz. Elektrik, gübre, mazot ve 
tohumdan vergiyi kaldıracağız. Vergi borçlarını iptal edeceğiz. 
Bizim bir ovamız bile orta büyüklükte bir ülke nüfusunu besleyecek 
durumda iken, utançla söylemek gerekirse, her yıl sınırlarımızdan 5 
ila 6 milyar dolarlık kaçak et ve tarım ürünü topraklarımıza 
sokulmaktadır. Bu akıl almaz gidişatın önü kesilecektir. Tohum, 
gübre, ilaçta yabancılara olan bağımlılık hızla aşağıya çekilecek, 
kapatılan, satılan üretim destekli milli kaynaklar hızla devreye 
sokulacaktır. 

http://www.hakveesitlik.org.tr/dosya/siyasal_ve_toplumsal_ilkelerimiz.pdf 

 

Parti programı 

SAĞLIK 

Sağlık politikasının esas amacı; insan ömrünün uzatılması, yaşama 
sevinci ve kalitesinin geliştirilmesidir. Sağlıklı bir hayat sürdürmek, 
insanların en temel ihtiyacı ve hakkıdır. Bunun için, her türlü sağlık 
hizmetlerine gereken önem ve desteğin verilmesi , sosyal devletin 
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temel görevlerinden biridir. Anayasamızın 56. maddesinde, 
herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı olduğu 
belirtilmiştir. 

Küreselleşme dalgasının da etkisiyle ülkemizde, 1980 sonrası, 
sağlık sektöründe bir dönüşüm yaşanmaktadır. Bu süreç içerisinde 
sağlık alanında harcanan para artmıştır. Kamu sağlık yatırımları 
iyice kısılmış, özel sağlık sektörü teşvik edilmiştir. Kamu sağlık 
fonları ilaç, tıbbi teknoloji alımına, özel sağlık kurumları 
hizmetlerine giderek daha fazla bir miktarda aktarılmıştır. Özel 
sağlık sektörü giderek büyümüş ancak bireysel mülkiyet küçük 
üretim şeklindeki bir yapıyı aşamamıştır. Devletin sağlık 
hizmetlerindeki rolünün azalması, koruyucu sağlık hizmetlerinin 
sahipsiz kalmasına, özel sektöre bırakılan tedavi edici hizmetlerin 
bedelinin artması sonucunu yaratmıştır. Bu durumdan toplumun 
en çok en yoksul kesimleri zarar görmüştür. 

Hak ve Eşitlik Partisi iktidarında sağlık alanında mevcut sorunların 
çözümü için öncelikler saptandıktan sonra, bu önceliklere uygun; 
kısa, orta ve uzun vadeli plan ve stratejilerin uygulaması derhal 
başlatılacaktır. Sağlık alanında yapılacak tüm çalışmalar Sağlık 
Bakanlığı’nın eşgüdümünde, ilgili tüm kurum, kuruluş ve meslek 
örgütlerinin katılımıyla yapılacaktır. Uygulama esnasında 
gereksinim duyulacak olan yasalar zaman geçirmeden çıkartılacak, 
idari yapılanmalar en kısa sürede gerçekleştirilecektir. 

Koruyucu ve temel sağlık hizmetleri kolay ulaşılabilir, uygulanabilir, 
hasta haklarına saygılı ve tatmin edici bir şekilde sunulacaktır. 
Birinci basamak sağlık hizmeti birimleri güçlendirilecektir. Hasta 
sevk sistemi etkinleştirilerek, merkezlerdeki hastanelerde yığılmalar 
önlenecek ve ihtiyaçların yerinde karşılanması sağlanacaktır. Aile 
Hekimliği, İşyeri Hekimliği, Dispanser, Hastane, Eğitim Hastanesi 
şeklinde oluşturulacak olan bir sağlık zinciri  örgütlenecektir. Acil 
durumlar dışında vatandaşların ilk olarak aile hekimine 
başvurması, daha sonra gerekiyorsa hekimin önerisiyle sırasıyla 
diğer sağlık kuruluşuna sevki sağlanacaktır. 

Çok sayıda karmaşık işlemleri ve işlevleri olan birer işletme haline 
gelen günümüz  hastanelerinin profesyonel yöneticiler tarafından 
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yönetilmesi sağlanacaktır. Başhekim hastanenin sadece sağlık 
işlemlerinden sorumlu tutulacaktır. 

Sağlıkta kaynak savurganlığına son verilecektir. Hasta ile hekim 
arasındaki para ilişkisi  kesinlikle sonlandırılacaktır. Bunun için 
derhal yürürlüğe sokulacak olan “Tam Gün Çalışma” düzeniyle alt 
yapı ve insan gücü olanaklarından etkin ve verimli bir şekilde 
yararlanılması sağlanacaktır. Hekimlerin çalışma sürelerinin 
tamamını sadece çalıştıkları sağlık kuruluşlarına tahsis etmeleriyle 
verimlilik arttırılacak ve bir ölçüde sağlık kuruluşlarımızdaki hasta 
yığılmaları önlenecektir. 

“Tam Gün Çalışma” esasına göre çalıştırılacak olan hekimlerin 
insanca yaşayabileceği, gördükleri eğitimin ve sosyal statülerinin  
gerektirdiği yaşam düzeyinde bir ücret almaları mutlaka 
sağlanacaktır. 

Hekimlerin yanında diğer sağlık personelinin özlük hakları da 
mutlaka düzeltilecektir. Hekimlerin meslekleriyle ilgili gelişmeleri 
izleyebilmeleri desteklenecek ve gerekli olanak sağlanacaktır. 

Hekimlerin tam gün çalışmalarının yanında sosyal güvenlik 
kapsamında olmayanların sağlık sorunlarını  önemli ölçüde 
çözecek olan Genel Sağlık Sigortası geliştirilerek uygulanacaktır. 
Toplam kaynaklar Genel Sağlık Sigortası uygulamasıyla daha 
verimli bir şekilde kullanılarak sağlık hizmetleri daha ucuza mal 
edilecektir. Farklı kamu kurumlarına ait hastaneler  sadece kendi 
mensuplarına değil, herkese hizmet verecek şekilde merkezi bir 
koordinasyon ve organizasyonla yeniden yapılandırılacaktır. 
“Genel Sağlık Sigortası Kurumu” bütün kamu hastanelerinden ve 
özel hastanelerden anlaşmalı olarak tüm basamaklardaki sağlık 
hizmetlerini satın alabilecektir. 

Gerçek ihtiyaç sahibi olan vatandaşlar, sigorta primleri düzenli bir 
şekilde devlet tarafından ödenmek suretiyle Genel Sağlık Sigortası 
kapsamına alınacaktır. 

Sağlık hizmetlerinin dağınık bir şekilde muayenehane ve özel 
polikliniklerle karşılanmaya çalışması hem maliyetleri yükseltmekte 
hem de kaynak israfına neden olmaktadır. Diğer taraftan bu tür 
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özel sağlık kuruluşlarının bir bölümünde kayıt ve işlemlerinde kayıt 
dışılık söz konusu olduğu için önemli bir vergi kaybı ortaya 
çıkmaktadır. Sağlıkla ilgili tüm mal ve hizmetler kayıt altına alınarak 
kayıt dışı ekonomi ve dolayısıyla vergi kaybı kesinlikle önlenecektir. 

Kamu; nüfus yoğunluğunu ve hasta sayısını dikkate alarak 
yapacağı stratejik hekim ve yardımcı sağlık personeli planlaması ve 
yeniden organizasyonu ile en son teknolojilere  sahip yeni 
hastaneler yaptıracaktır. Günümüzde sağlık alanında teknoloji çok 
hızlı bir şekilde gelişmektedir. Hastanelerin teknolojik alt yapısının 
eksiklikleri en yeni teknoloji olanaklarıyla tamamlanacaktır. Daha 
önce başka ülkelerde kullanılmış cihazların yeni cihaz diye 
Türkiye’ye ithal edilmesine ve kullanılmasına engel olunacaktır. 

Ülke ekonomisine ciddi boyutlarda zarar veren ilaç kullanımındaki 
savurganlığa son verilecektir. Milli ilaç üretimi desteklenecektir. Bu 
konuda yeni ve ulusal politikalar geliştirilecektir. 

http://www.hakveesitlik.org.tr/parti-programi-12.html 

 

Seçim Bildirgesi 

SAĞLIK 

Halkı yoran, istismar eden, sağlık hizmet haklarınıgeciktiren her 
türlü bürokratik engel, sosyal devlet gereği ortadan kaldırılacak. 
Tüm vatandaşlarımızın zamanında, eşit ve kaliteli hizmet alması 
sağlanacak. 

Hazineden sağlık giderlerine ayrılan pay arttırılacak, Türkiye kendi 
ilaç ve kozmetik sanayisini kuracak. Koruyucu ve temel sağlık 
hizmetleri devlet tarafından ücretsiz sağlanacak. Kırsal bölgelerde 
tam donanımlı mobil sağlık ekipleri  bulundurulacak. Ortak 
değerlere ilişkin temel bir kaynaktır. Üniversitelerde Tıp Fakülteleri 
ile Sağlık Meslek Yüksek Okulları açılması desteklenecek, nitelikli 
sağlık personeli yetiştirilecek. Sağlık personelinin özlük hakları 
iyileştirilecek. 
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Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile mahrumiyet bölgesi 
olarak adlandırılan yerlerde görev yapan sağlık  personeline ek 
gelir olanakları sağlanacak. Bilinçsiz ilaç kullanımından doğan 
sıkıntıları engellemek ve toplumu bilinçlendirmek adına, görsel 
iletişim araçları kullanılarak halkın bilgilendirilmesi sağlanacak. 
Bireysel (serbest) eczacılık desteklenecek, eczacıya hak ettiği 
meslek hakkı verilecek. Eczaneler açılırken nüfus yoğunluğu ve 
eczaneler arası mesafeler dikkate alınacak. 

İlacın güvenilir, bulunabilir, alınabilir olmasına yönelik politikalar 
uygulanacak. Sağlık turizmi geliştirilecek. 

 

SOSYAL GÜVENLİK: 

Benzer ve eşdeğer işlerde çalışmış emekli maaşları arasındaki 
makas açığı kapatılacak. 

Gençliğini ve sağlığını ülkenin kalkınması için vermiş 
emeklilerimizden hastanelerde alınan katkı payı kaldırılacak. 

Sosyal güvenlik sistemine, bu ülke için çalışan ve  üretimde 
bulunanlarca ödenmiş her kuruş primin karşılığı kendilerine geri 
döndürülecek. Halkın yoksulluk ve açlık sınırında yaşaması 
önlenecek. 

Biz bu ülkeyi başkasına el açmadan geçindirmek ve yaşatmak için 
siyasete atıldık. Türkiye Cumhuriyeti'nde hiçbir birey sahipsiz ve 
kimsesiz bırakılmayacak.  Bu toprakların bir karışında dahi, saçı 
başı ağarmış hamal, öte beri satan, çöp toplayan çocuk - yaşlı, 
dilenci, sosyal güvencesi olmayan bir tek insan bırakılmayacak. Bu 
ülkede kimse aç yatmayacak, kimse iısiz kalmayacak, parasızlıktan 
okula gidemeyen çocuk olmayacak İstisnasız tüm yurttaşlarımız 
sosyal güvenlik sistemi kapsamına alınacak. 

http://www.hakveesitlik.org.tr/dosya/secim_bildirgesi.pdf 
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HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 

Parti Programı 

SAĞLIK: 

Toplum Sağlığı, Konut ve Çevre Politikası Hak ve Özgürlükler 
Partisi, insanın sağlıklı yaşama hakkını önemser. Devletin en 
önemli görevlerinden birisinin vatandaşına eşit ve çağdaş sağlık 
hizmeti götürmek olduğunu benimser. Bu amaçla eğitici ve 
koruyucu hekimliğin geliştirilmesi için gerekli önlemleri alacaktır. 

Tüm vatandaşları kapsayan Sağlık Sigortası sistemi oluşturulacak; 
sağlık hizmetlerinde kalite Avrupa Birliği ölçülerinde, sağlık 
harcamalarının payı ise Birleşmiş Milletler insani gelişme 
ölçülerinde olacaktır. 

Hak ve Özgürlükler Partisi, ülkemizin bir bölümünde çeşitli 
nedenlerle yıkılan ve boşaltılan köylerin yeniden inşasını ve zarara 
uğrayanların zararlarının tazmin edilerek geriye dönüşlerinin 
sağlanması için gerekli her türlü tedbiri alacaktır. 

Hak ve Özgürlükler Partisi, tüm insanların uygun ve sağlıklı bir 
konutta yaşamasını, sağlıklı bir toplum olmanın temel şartlarından 
birisi olarak görür. Bu itibarlar, çağdaş bir imarı şehir ve kırsal 
kesimlerde benimser. Bölgeler arası dengesizliğin bu anlamda da 
çözülmesi gerekliliğine inanır. 

  Hak ve Özgürlükler Partisi, Türkiye'nin deprem kuşağında yer 
alması nedeniyle, yeni bir hukuk düzenlemesi yapacaktır. 

Hak ve Özgürlükler Partisi, çocuklarımıza bırakacağımız en değerli 
mirasın çevre olduğuna inanır. Canlıların çeşitliliğinin korunması, 
doğal dengeyi bozan plansız ve oburca sanayileşmenin denetim 
altına alınması ve doğayı kirleten sanayi atıklarının önlenmesi için 
gerekli önlemleri alır. 
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Çalışma Hayatı ve Sosyal Yaşam 

Partimiz sosyal adaletin, adil gelir dağılımı, çalışma hayatının 
üretken ve verimli hale getirilmesi; fırsat eşitliğinin sağlanması, 
güçsüzlere güvence sağlayan etkin bir sosyal güvenlik siste-minin 
hayata geçirilmesiyle sağlanabileceğine inanıyor. 

Hak ve Özgürlükler Partisi, toplumsal çalışmalarında, ekonomik ve 
sosyal durumu iyi olmayan in-sanlarımıza öncelik verilmesi 
gerekliliğinden hareket eder. Partimiz, yaşam düzeyi yüksek olan 
bir toplum yaratma yolunun devlet, belediye ve sivil toplum 
örgütlerinin tüm insanlara güvence ve desteğinden geçtiğine inanır. 
Bu nedenle de partimiz, insanların kendi yaşamlarında karar sahibi 
olma, temel ihtiyaçlarının giderilmesi ve yeni olanakların 
yaratılması için çalışır. 

  Bireylerin eğitim ve öğretim hakkı, sağlıklı yaşam hakkı, konut 
hakkı, çalışma hakkı ve benzeri haklarının yaşam bulması sosyal 
devlet ilkesinin temel görevlerindendir. Türkiye'de bugüne kadar 
"sosyal devlet" anlayışı tam tersine işlemiş, devlet öncelikli ve 
hizmet götürülmesi gereken bir kurum olarak yansıtılmıştır. 

Hak ve Özgürlükler Partisi, sosyal devlet ilkesinin en iyi bir şekilde 
uygulanması, vatandaşlara da haklarının devletten isteme hakkının 
yaşam bulması için çalışır. 

Partimiz, çalışma hayatını düzenleyen, İnsan Hakları ve Temel 
Özgürlükleri Koruma Avrupa Sözleşmesi ile ILO ilkelerini göz 
önünde bulundurarak yeniden düzenleyecek; grevli, toplu 
sözleşmeli sendikal örgütlenme hakkını bu ilkeler ışığında yeniden 
düzenleyecektir. 

http://www.hakpar.org.tr/program_tr.html 
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HALKIN SESİ PARTİSİ 

Parti Programı 

Sağlık ve Sosyal Güvenlik 

Toplumda yaşayan herkes hiçbir kısıtlama olmaksızın sosyal 
güvenlik hakkına sahip olacaktır. Sosyal güvenlik hakkı, eğitim, 
sağlık, geçim ve barınmayı içerir.  

Herkes, sosyal güvenlik sistemine mali gücü ile orantılı olarak 
katkıda bulunacak ve hiçbir yurttaş ağırlıklı olarak kamu 
kaynaklarına dayanan özel bir fonla finanse edilen sosyal güvenlik 
kapsamı dışında kalmayacaktır. 

http://www.hasparti.org.tr/page.aspx?key=program 

 

Seçim Bildirgesi 

SAĞLIK POLİTİKALARIMIZ 

Kaliteli ve Kolay Ulaşılabilir Hizmet Sunan Bir Sağlık Sistemi 
Kuracağız 

Ak Parti’nin Sağlık Reformu: Hastaneler İşletme - Hastalar 
Müşteri’ye dönüşmüştür. Sağlık Bakanlığı’nın Dünya Bankası 
uzmanları ile birlikte hazırladığı “Sağlıkta Dönüşüm Programı” 
Haziran 

2003’te yürürlüğe girdi. Bu programın en belirgin cümlesi, 
“Hizmetlerin sunumunda karar verme, gelir elde etme ve harcama 
yapma yetki ve sorumluluklarının, idari ve mali açıdan özerk kamu 
hastanelerine aktarılması” şeklinde olan cümledir. Sağlıkta 
Dönüşüm Programı çerçevesinde “Aile Hekimliği Sistemi”ne 
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devredilen birinci basamak hizmetler dâhil tüm sağlık hizmetleri 
“işletme”lere dönüştürülerek piyasanın konusu haline getirilmiştir. 
Kamu hastanelerinde neredeyse tüm hizmetler taşerona 
devredilerek özelleştirilmiştir. Bu sürecin sonucu; sağlık 
hizmetlerinin tamamen serbest piyasa koşularına terk edilmesi 
olacaktır. 

Sistemin en büyük sorunu, birinci basamak sağlık hizmetleri, sevk 
zincirleri ve koruyucu hekimlik hizmetlerinde çıkmaktadır. Birinci 
basamak sağlık hizmetleri yerine kurulan aile hekimliği uygulaması 
tam bir kargaşa ve çıkmaz içindedir. O nedenle sevk zinciri bir türlü 
oluşturulamamaktadır. Koruyucu sağlık hizmetlerini yürütmekle 
görevli Toplum Sağlığı Merkezleri ise, verilen düşük ücret ve 
çalışma koşulları nedeniyle genellikle iktidara muhalif hekimlerin 
sürüldüğü veya emekliliği yaklaşmış hekimlerin toplandığı 
merkezler haline gelmiştir. O nedenler bu merkezler, okul sağlığı, 
çevre sağlığı, su sağlığı gibi temel koruyu sağlık hizmetleri ciddi bir 
şekilde aksamaktadır. 

“Sağlıkta dönüşüm” çerçevesinde yapılan uygulamalar, yalnızca 
hekimleri ve sağlık personeli için çalışma hayatını çekilmez hale 
getirmekle kalmıyor, kaliteli ve ulaşılabilir sağlık hizmetleri amacına 
da ters düşüyor. 

İlaç fiyatlarındaki düşüşe inat sağlık harcamaları artıyor. Tetkik ve 
ilaç israfı muazzam boyutlara ulaşmıştır. İlaç kullanma oranı 
eskiden yerli ilaç % 70, ithal ilaç % 30 şeklindeyken şimdi tam 
tersine dönmüş durumdadır. Yazılan reçeteler geçmişe kıyasla 
onlarca kat artarken, yerli ilaç oranının düşmesi sağlıkta sürekli 
dışarıya kaynak aktarılmasına neden olmuştur. 

Gelişigüzel alınan tıbbi cihazlar ülkemizi tıbbi cihaz çöplüğüne 
dönüştürmüş vaziyettedir. Çoğu Avrupa ülkesinden daha fazla tıbbi 
cihaz ülkemizde atıl bir şekilde çürümeye terk edilmiştir. 

Kamu ve üniversite hastanelerinde uygulamaya konulan 
performans sistemi, başta iş barışı, sistem ahlakının çökmesi ve 
sağlık eğitiminde bariz kalite düşmesi olmak üzere birçok soruna 
yol açmıştır. Sağlık Bakanlığı, sürekli artan poliklinik sayılarıyla 
övünmektedir. Bu sayıların performans sistemindeki 
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suiistimallerden büyük ölçüde etkilenmiş olmasını bir kenara 
koysak bile, yaşlanmış nüfusa sahip batıyla aynı poliklinik sayısını 
tutturan ülkemizde Sağlık Bakanlığı bu konuda övünmesi gereken 
son mercidir. Bu kadar genç nüfusla bu kadar poliklinik 
yapılmasından kıvanç duyacak tek mercii ülkemize sağlık 
malzemeleri ihraç eden firmalar olmalıdır. Bu aynı zamanda 
koruyucu sağlık hizmetlerinin çöktüğüne sağlam bir delil teşkil 
etmektedir. 

Halk sağlığı ilkesinin ihlali, ileride çok vahim sonuçlara yol 
açacaktır. İlan edilen katılımcılık, uzlaşmacılık ve gönüllülük ilkeleri 
gerçekleşmemiş; Sağlık Bakanlığı, Dünya Bankası ve sektör 
temsilcilerinin kurdukları sistemle ve dayatmacı bir zihniyetle 
Türkiye halkının sağlığını piyasanın insafına terk etmiştir. Bu 
sistemde en çok zarar gören kurumların üniversite hastaneleridir. 
Bakanlık adeta üniversite hastanelerine savaş açmıştır, iflas eden 
üniversite hastanelerinin sağlık hizmeti verememeleri bir yana tıp 
eğitimi de büyük yaralar almıştır. 

Bir Temel İnsan Hakkı Olarak Sağlık 

Has Parti, sağlıkta bugün yaşanan sorunların, neoliberal ekonomik 
politikalardan bağımsız olmadığını düşünmektedir. Sağlıkta 
Dönüşüm Projesi de önceki uygulamalar da Türkiye’nin sağlık 
sorunlarını çözemez. Türkiye’nin, uluslararası sermeye ve onun 
kuruluşu olan Dünya Bankası’nın değil halkımızın taleplerini ve 
önceliklerini dikkate alan sağlık politikalarına ihtiyacı vardır. 

Has Parti, sağlığın piyasa mantığıyla ele alınmasının önüne 
geçecek, insanı ve toplumu her şeyin üstünde tutan bir sağlık 
anlayışıyla hareket eden politikalar geliştirecektir. Bu politikalar bir 
Master plan çerçevesinde ele alınacaktır. Master planının temel 
esasları şunlardır: 

 Hekim ve sağlık personeli sayısında artış sağlanacak ve 
bunların niteliği artırılacaktır. 

 Sağlık hizmetleri kaliteli ve kolay ulaşılabilir hale 
getirilecektir. 



HALKIN SESİ PARTİSİ 

  78

 Maddi gücüne bakılmaksızın herkesin sağlık hizmetinden 
yaralanması esas olacaktır. 

 Birinci basamak sağlık hizmetleri güçlendirilecektir. 

 Hizmet alanlar kadar hizmet sunanların da memnun 
kalacağı bir sağlık sistemi oluşturulacaktır. 

 Sağlık hizmeti ticari meta olmaktan çıkartılacak, ancak kâr 
amacı gütmeyen, insanlara yardım amacına odaklanmış, 
vakıflar ve diğer kuruluşlar, sağlık hizmeti üretmeleri için 
teşvik edilecektir. 

 Bu çerçevede; 

 Birinci basamak hizmetleri bütünüyle ücretsiz olacaktır. 
Aile hekimliği sistemindeki aksaklıklar ve eksiklikler 
giderilecektir. Aile hekimliğinde işletme mantığı 
kaldırılacak, bu birimler hizmetlerini kamu hizmeti esası ile 
yürüteceklerdir. 

 Sosyal güvencesi olmayan tek bir yurttaşın bile 
kalmayacağı Has Parti iktidarında tedavi edici sağlık 
hizmetlerinin finansmanı büyük ölçüde Sosyal Güvenlik 
Kurumu tarafından karşılanacaktır. 

 Sosyal Güvenlik Kurumu’nda emeklilik ve sağlık sigortası 
birbirinden ayrılacaktır. Sağlık sigortası primleri yurttaşın 
gelir durumuna göre farklı bir şekilde belirlenecek, yoksul 
yurttaşların primleri devlet tarafından karşılanacaktır. 

 Sağlık hizmeti temelde bir kamu hizmetidir. O nedenle 
tedavi edici hizmetlerde de kamu hastaneleri (devlet ve 
üniversite hastaneleri) esas kurumlar olmaya devam 
edecektir. Kamu ihtiyaç duyulan durumlarda özel 
sektörden de hizmet satın alabilecektir. Özel sağlık 
kuruluşları (muayenehaneler dâhil) ücretleri hastadan 
değil sağlık sigortası kurumundan (veya özel sigorta 
şirketinden) alacaktır. 
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 Has Parti, kapsamlı bir kamu yönetimi reformu 
tasarlamaktadır. Bu çerçevede bölge ve eğitim hastaneleri 
dışındaki devlet hastaneleri yerel yönetimlere 
devredilecektir. Yerel yönetimler hastaneleri kamu hizmeti 
esprisi ile yönetecek, Sağlın Bakanlığı da standartları 
koyma ve denetleme görevini üstlenecektir. 

 Hekimler ve diğer sağlık personeli sağlık hizmetinin 
temelini oluştururlar. Has Parti iktidarında, gecesi gündüzü 
olmadan fedakârca hizmet veren canımızı teslim ettiğimiz 
sağlık çalışanları hak ettikleri saygı ve yaşam standardına 
kavuşacaklardır. 

 Has Parti, sağlık hizmetlerini piyasa, hastayı müşteri olarak 
gören anlayışın “performans” kavramını reddetmekte ve 
böyle bir değerlendirme sistemini hekimlerimize saygısızlık 
olarak kabul ediyor. Hekimler ve diğer sağlık personeli 
örgütlenecek ve ücretlerinin tespit edilmesine serbest toplu 
sözleşmelerle katılacaklardır. 

 Türkiye’nin hekim açığı yurt dışından hekim getirilerek 
kapatılamaz. Hekim açığı sorunu eğitim imkânlarının 
arttırılması ve hekimlerin bölgelere dengeli dağılımı ile 
çözülebilir. Bu anlamda mecburi hizmet geçici bir 
uygulama olarak gündeme getirilebilir. Has Parti, mecburi 
hizmeti, devlet hizmeti yükümlülüğünün karşılığı olarak 
görmektedir. Bu nedenle hekimlerin mecburi hizmeti 
askerlik hizmetinin yerine sayılacak şekilde düzenleme 
yapılacaktır. (Ayrıca engelliler ile ilgili bölümde engellilere 
yönelik sağlık programı var.) 

Engellilerin Sağlık Sorunlarına Çözümlerimiz: 

Engellilerin % 47,5 sosyal güvenlik kapsamındadır, geri kalanın 
önemli bir kısmı da “yeşil kart” kapsamından sağlık hizmetlerinden 
yararlanmaktadır. Yeşil kart sistemi ek sağlık sorunları ile karşı 
karşıya kalan engelliler için yetersizdir. Yeşil kart sistemi, sadece 
hastane ve ilaç bedellerini ödemekte, bölge ve üniversite 
hastanelerine sevk ve protezlerin karşılanması konusunda önemli 
sıkıntılar yaşanmaktadır. Aynı şekilde ağır ve süreğen hastalığı 
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olanlar ile aynı aileden birkaç engelli hastanın bulunduğu 
durumlarda bu sistemler yetersiz kalmaktadır. 

Has Parti iktidarında; devlet SGK kapsamı dışında olan engelli 
yurttaşların tüm sağlık giderlerini hiçbir koşul öne sürmeksizin 
üstlenecektir. SGK sistemi içinde olan engellilere de özel durumları 
dikkate alınarak, gerekli ayrıcalıklar tanınacaktır. 

Kaynak: http://www.hasparti.org.tr/news/news.aspx?id=941 
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İŞÇİ PARTİSİ 

SAĞLIKLI VE GÜVENLİ YAŞAM 

Herkese Sağlıklı ve Güvenli Konut Millî Hükümet, herkese, sağlıklı, 
güvenli, depreme dayanıklı ve uygarca yaşayabileceği bir konut 
sağlayacaktır. Bu hedefe ulaşmak için konut yapımı planlanacak, 
kooperatifleşme desteklenecektir. Her yeni yatırım, yaratacağı 
konut ihtiyacıyla birlikte ele alınacaktır. 

Parasız ve Nitelikli Sağlık Bütün yurttaşlar sosyal güvenlik 
kapsamına alınacaktır. 

Sağlık alanında her düzeydeki eşitsizliğe son verilecek, herkese 
nitelikli sağlık hizmeti verilecektir. Sağlık hizmetleri iki yıl içinde 
parasız hale getirilecek; işyeri, mahalle, köy ve okul temelinde 
yeniden örgütlenerek halkın ayağına götürülecektir. Türkiye bütün 
bu olanaklara sahiptir. 

Sosyal güvenlik kurumları çökmekten kurtarılacak, hizmet için 
yeterli hekim ve hastabakıcı görevlendirilecek ve araç gereç tahsis 
edilecektir. Sosyal güvenlik kurumlarının özel kesimden alacakları 
hızla tahsil edilecektir. İnsan sağlığını piyasaya feda eden, hastayı 
müşteri olarak gören ve çoğaltan sistem değiştirilecektir. Para 
kazanmaya değil, hastalıkları önleyici sağlık hizmetine öncelik 
verilecektir. Halkın sağlık bilgisi yaygın eğitim kampanyalarıyla 
geliştirilecektir. 

Sağlık hizmetinin planlanması, yönetilmesi ve denetlenmesine, 
sağlık görevlileri ile hizmetten yararlananların etkin katılımı 
sağlanacaktır. Bu bağlamda hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarının 
sorunlarına çözüm getirilecektir. 

Halka Ucuz ve Nitelikli İlaç Sosyal güvenlik kurumlarına ve halka 
ucuz ve nitelikli ilaç sağlanacaktır.  
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Millî Hükümet, millî ilaç sanayisini yabancı ilaç tekellerine karşı 
koruyacak ve destekleyecektir. Araştırma çalışmaları özendirilecek 
ve geliştirilecektir. Millî güvenliğin gereği olarak, Dünya Sağlık 
Örgütü’nün 100 temel ilacı ve aşılar Türkiye’de üretilecektir. 
Türkiye’de üretilebilecek ilaçlar dışardan alınmayacaktır. Yabancı 
ilaçlara ruhsat, sıkı kayıtlara ve süreye bağlanacaktır. 

Sağlığa zarar veren bilinçsiz ilaç tüketiminin kışkırtılmasına son 
verilecektir. Halk bu amaçla eğitilecektir. 

http://www.ip.org.tr/lib/pages/detay.asp?goster=tbelgeler&belgetur=2 
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MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 

Program 

SAĞLIK 

Yaşam kalitesini ve yaşama sevincini geliştiren, insan ömrünü 
uzatan, vatandaşın ve hizmet sunanların memnuniyetini esas alan 
hayatı anlamlı ve değerli kılan bir sağlık sisteminin tesisi temel 
amacımızdır. 

Ücretsiz sağlık hizmeti 

Koruyucu sağlık hizmetleri ve temel sağlık hizmetleri, eşitlik ve 
hakkaniyet prensiplerine uygun olarak; kolay ulaşılabilir, 
kullanılabilir ve hasta haklarına saygılı bir şekilde devlet tarafından 
ücretsiz olarak sunulacaktır. Birinci basamak sağlık hizmet birimleri 
güçlendirilecek ve vatandaşların doğrudan başvuracağı “Aile 
Hekimliği” uygulaması yaygınlaştırılacaktır. 

Tam gün – tam kapasite 

Hastanelerin teknolojik altyapısı ve insan gücü imkânları 
iyileştirilecek, yönetim kapasitesi geliştirilecektir. Hastanelerin hasta 
yatağı, donanım ve insan gücü kapasitesinden daha iyi 
yararlanılabilmesi için “tam gün-tam kapasite” çalışması 
sağlanacaktır. 

Özel sağlık kurumlarının teşviki 

Özel sağlık kurumları teşvik edilecek, sağlık turizminin geliştirilmesi 
için sağlık serbest bölgeleri oluşturulacaktır. 

Sağlık sigortası 

Sağlık sigortasının bütün nüfusa yaygınlaştırılması sağlanacak, tüm 
vatandaşlar hastane ve hekim seçme hakkına sahip olacaktır. 
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İlaç, aşı, serum ve tıbbi araç üretimine destek 

İlaç, aşı, serum ve tıbbi araç-gereçlerin Türkiye’de üretimi ile bu 
konuda yapılacak Ar-Ge faaliyetleri teşvik edilecektir. 

 

ÇALIŞMA HAYATI VE SOSYAL GÜVENLİK 

Çağdaş normlarda sürdürülebilir sosyal sigorta sistemi 

Vatandaşların geleceğinden emin olması ve yüksek standartlı bir 
hayat sürmesi için, bütün nüfusu kapsayacak şekilde nimet-külfet 
esasına göre işleyen çağdaş normlarda sosyal sigorta sistemi 
oluşturulacaktır. 

Sosyal sigorta sistemi; hukuki boyutu itibariyle “uygulanabilir”, 
mali boyutu itibariyle “sürdürülebilir” ve ilgili taraflarca “kabul 
edilebilir” bir yapıya kavuşturulacaktır. Sosyal güvenlik sisteminin 
bilgi teknolojileri alt yapısı güçlendirilecek, hak kaybını ve mükerrer 
yararlanmayı önleyen etkili, erişilebilir ve sürdürülebilir hizmet 
sunan bir yapı oluşturulacaktır. Sosyal sigorta programları, 
aktüaryel denge içinde etkili ve özerk bir yapıda yönetilecek, 
sistemin sürdürülebilirliğini sağlamak için fon yönetimi 
etkinleştirilecektir. 

Sigortasız çalışmanın önlenmesi 

Sigortasız çalışma ve çalıştırma önlenerek aktif sigortalı sayısı 
artırılacak ve bu suretle hem sistemin sürdürülebilirliği sağlanacak, 
hem de sigortalının mağdur edilmesi önlenecektir. Kayıt dışı işçi 
istihdamına yol açan mevzuat, maliyet, denetim yetersizliği, 
bürokrasi gibi hususlarda alınacak 

tedbirlerle kayıtlılık özendirilecektir. 

Sendikal haklar ve çoklu danışma mekanizması 

Çalışma mevzuatı işçi ve işveren haklarının denge içinde gözetildiği 
bir şekilde tanzim edilecektir. Sendikal haklar çağdaş normlara 
uygun hale getirilecektir. Çalışma hayatındaki problemlerin 
çözümü ve çalışma barışının tesis edilmesi için çalışma hayatındaki 
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çoklu danışma mekanizmaları güçlendirilecek ve tarafların etkin 
katılımları sağlanacaktır. 

Çalışanlar arasındaki ücret dengesizliğini giderecek, liyakati ve 
başarıyı esas alan bir ücret sistemi oluşturulacaktır. 

Yurt dışındaki vatandaşlar 

Yurt dışındaki vatandaşlarımızın hak ve hukukunun korunmasına 
ve bulundukları ülkelerde karşılaştıkları sorun ve sıkıntıların 
giderilmesine ilişkin olarak uluslararası hukuk ve devletlerarası 
ilişkiler çerçevesinde her türlü girişimde bulunulacaktır. 

http://www.mhp.org.tr/kitaplar/mhp_parti_programi_2009_opt.pdf 

 

Seçim Bildirgesi 

SAĞLIK 

Hayatı anlamlı ve değerli kılan bir sağlık sistemi tesis 
edilecek 

Yaşam kalitesini ve yaşama sevincini geliştiren, insan ömrünü 
uzatan, vatandaşın ve hizmet sunanların memnuniyetini esas alan, 
hayatı anlamlı ve değerli kılan bir sağlık sistemi tesis edilecektir. 

Koruyucu sağlık hizmetleri ve temel sağlık hizmetleri devlet 
tarafından ücretsiz olarak sunulacak. 

Koruyucu sağlık hizmetleri ve temel sağlık hizmetleri, eşitlik ve 
hakkaniyet prensiplerine uygun olarak; kolay ulaşılabilir, 
kullanılabilir ve hasta haklarına saygılı bir şekilde devlet tarafından 
ücretsiz olarak sunulacaktır. 

Birinci basamak sağlık hizmet birimleri güçlendirilecek ve 
vatandaşların doğrudan başvuracağı aile hekimliği kademesinin 
etkin bir şekilde hizmet vermesi sağlanacaktır. 

Kırsal kesimde ise mobil hizmet sunacak donanımlı sağlık ekipleri 
görev yapacaktır. 
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Sağlık hizmetlerinde sürekliliği ve erişilebilirliği sağlamak amacıyla 
sağlık insan gücünün ülke genelinde dengeli dağılımını temin 
edecek bir istihdam ve ücret politikası uygulanacaktır. Bulaşıcı 
olmayan hastalıklardan korunma sağlanacak, kalp-damar 
hastalıkları, kanser, diyabet, kronik solunum yolları hastalıkları gibi 
ölüm nedenlerinin ilk sıralarında yer alan bulaşıcı olmayan 
hastalıkların gelişimine neden olan risk faktörlerinin azaltılmasına 
yönelik koruyucu sağlık programları uygulamaya konulacaktır. 

Hastanelerin yönetim kapasitesi geliştirilecek. 

Hastanelerin teknolojik altyapısı ve insan gücü imkânları 
iyileştirilecek, yönetim kapasitesi geliştirilecektir. Başhekimlerin 
hastane yöneticisi olması yerine, profesyonel yöneticilik 
uygulamasına geçilecektir. 

Hastanelerde muayene, laboratuar hizmetleri ve ameliyat 
randevuları bilgisayar ortamında verilecek ve sağlık personelinin 
randevu sistemine müdahalesi kesinlikle önlenecektir. Laboratuar 
hizmetleri ve yüksek maliyetli tıbbi teknoloji ve benzeri hastane 
imkânlarının hastaneler arasında ortak kullanımına fırsat veren bir 
sistem geliştirilecektir. 

Hastaneler tam gün – tam kapasite çalışacak 

Hastanelerde; hasta yatağı, donanım ve insan gücü kapasitesinden 
daha iyi yararlanılması, hasta taleplerinin zamanında karşılanması 
ve hizmet bekleme süresinin asgari düzeye indirilmesi için “tam 
gün-tam kapasite çalışma” sağlanacaktır. Bu kapsamda hizmet 
veren personelin özlük haklarında iyileştirme yapılacaktır. Her ne 
ad altında olursa olsun, ücret tarifesinde yer almayan ayrıca bir 
ödemenin yapılmasına fırsat verilmeyecektir. 

Özel sağlık kurumları teşvik edilecek 

Özel sağlık kurumları teşvik edilecek, sağlık turizminin geliştirilmesi 
için sağlık serbest bölgeleri oluşturulacaktır. Sosyal Güvenlik 
Kurumu bütün kamu hastanelerinden ve özel hastanelerden 
protokolle hizmet satın alabilecektir. Sosyal Güvenlik Kurumu, 
Sağlık Bakanlığı ve özel kesim sağlık hizmeti sunucuları, hizmetin 
ve hizmetten yararlananın standartlarını, usul ve esaslarını 
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müşterek olarak belirleyecektir. Sistemin istismarını önlemeye 
dönük etkin kamusal denetimin yanı sıra öz denetim 
mekanizmaları da geliştirilecektir. 

Sağlık hizmetlerinde, ilaç ve tıbbi malzemelerin fiyatlandırılmasında 
maliyet ve kalite kontrolünde Sosyal Güvenlik Kurumu’nun aktif 
rol üstlenmesi sağlanacaktır. Tüm vatandaşlar sağlık sigortası 
kapsamında olacak 

Bütün vatandaşlar sağlık sigortası kapsamına alınacaktır. 

Prim esasına dayanan sağlık sigortası yoksul vatandaşları da 
kapsayacak ve bu kesimin sigorta primi devlet tarafından 
karşılanacaktır. Vatandaş adına bütün ödemeler sağlık sigortası 
tarafından yapılacaktır. Tüm vatandaşlar hastane ve hekim seçme 
hakkına sahip olacaktır. Muayene ve yatarak tedavide katılım payı 
uygulamasına son verilecektir. 

İlaç, aşı, serum ve tıbbi araç üretimine destek verilecek 

İlaç, aşı, serum ve tıbbi araç-gereçlerin Türkiye’de üretimi ile bu 
konuda yapılacak Ar-Ge faaliyetleri teşvik edilecektir. Yerli ilaç 
sanayinin daha geniş yelpazede üretim yapması sağlanarak ihracat 
potansiyeli artırılacaktır. İlaç takip sistemi geliştirilerek “akıllı ilaç 
kullanımı” sağlık personeli için bir ilke ve hastalar için davranış 
kalıbının oluşması sağlanacaktır. Gerçekçi bir ilaç fiyatlandırma 
sistemi geliştirilmesi, ilaç ve tıbbi malzemelerin üretim veya 
ithalatından hastada kullanım aşamasına kadar etkin bir kontrol 
mekanizması oluşturulması, sağlıklı bir reçete ve fatura kontrol 
sistemi uygulanması için gerekli düzenlemeler yapılacaktır. 

İlaç firmalarının; sağlık personelinin davranışını etkileyen, ilaç 
israfına ve ilaç fiyatlarının yükselmesine yol açan eczane ve 
hekimlere yönelik reklam ve tanıtım faaliyetlerinin amacını 
aşmasına izin verilmeyecek ve mesleki yozlaşmanın önüne 
geçilecektir. 

Tıp eğitiminde çağdaş standartlar yakalanacak 

Tıp eğitiminin çağdaş standartlara göre yapılması, sağlık 
personelinin mesleğe hazırlık amacıyla donanımlı sağlık tesislerinde 
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belirli sürelerle hizmet vermesini müteakip ihtiyaç duyulan yerlerde 
görevlendirilmesi sağlanacaktır. 

Acil yardım hizmetleri etkinleştirilecek 

Acil vakalara süratle müdahale edilebileceği acil servis ağı 
kurulacak, acil yardım hizmetlerinin ektin, hızlı ve kaliteli bir şekilde 
sunulması için insan gücü, fiziki donanım ve araç-gereç imkânları 
geliştirilecektir. Trafik kazalarının yoğun olduğu güzergâhlarda 
hizmet vermek üzere tam donanımlı hava ve yer ambulans 
hizmetleri geliştirilecektir. 

e-sağlık bilgi sistemi oluşturulacak 

Bütün sağlık kurumlarının elektronik erişiminin sağlandığı ve 
bireysel sağlık verilerinin yer aldığı e-sağlık bilgi sistemi 
oluşturulacaktır. Bu sistem kanalıyla mükerrer işlemlerin önüne 
geçilecek, hastaların ev ortamında izlenmesi sağlanacaktır. 

 

ÇALIŞMA HAYATI VE SOSYAL GÜVENLİK 

Hakların dengeli bir şekilde korunduğu çalışma hayatı tesis 
edilecek 

Çalışma hayatı işçi ile işveren haklarının dengeli bir şekilde 
korunması yanında, işin korunmasını da dikkate alan politikalar 
çerçevesinde tanzim edilecektir. Güvenceli bir şekilde esnek 
çalışma yöntemleri uygulamaya konulacak, çalışma hayatı ve 
sosyal sigorta alanında bu yönde gerekli düzenlemeler yapılacaktır. 

Çalışanlar arasındaki ücret dengesizliğini giderecek, liyakati ve 
başarıyı esas alan bir ücret sistemi oluşturulacaktır. Ücretlerin 
sadece enflasyon oranındaki artışı dikkate alan bir anlayışla 
belirlenmesi yerine, çalışanların ekonomik büyümeden pay alacağı 
şekilde belirlenmesi sağlanacaktır. Asgari ücretin belirlenmesinde, 
asgari geçim standardı düzeyi esas alınacaktır. 2011 yılı itibariyle 
de net asgari ücret 825 lira olacaktır. Ücretlilerin gelir vergisi oranı 
kademeli olarak yüzde 10’a indirilecektir. 

Ferdî iş uyuşmazlıklarının; işçi, işveren ve kamu temsilcisinden 
oluşan bir arabuluculuk sürecinden geçmesi sağlanarak, yargıya 
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gitmeden çözümüne yardımcı olacak düzenlemeler yapılacaktır. 
Çağdaş normlarda sürdürülebilir sosyal sigorta sistemi tesis 
edilecek Vatandaşların geleceğinden emin olması ve yüksek 
standartlı bir hayat sürmesi için, bütün nüfusu kapsayacak şekilde 
nimet-külfet esasına göre işleyen çağdaş normlarda sosyal sigorta 
sistemi oluşturulacaktır. 

Sosyal sigorta sistemi; hukuki boyutu itibariyle “uygulanabilir”, 
mali boyutu itibariyle “sürdürülebilir” ve ilgili taraflarca “kabul 
edilebilir” bir yapıya kavuşturulacaktır. Sosyal güvenlik sisteminin 
bilgi teknolojileri alt yapısı güçlendirilecek, hak kaybını ve mükerrer 
yararlanmayı önleyen etkili, erişilebilir ve sürdürülebilir hizmet 
sunan bir yapı oluşturulacaktır. Sosyal sigorta programları, 
aktüeryal denge içinde etkili ve özerk bir yapıda yönetilecek, 
sistemin sürdürülebilirliğini sağlamak için fon yönetimi 
etkinleştirilecektir. Prim gün sayısını tamamlamakla birlikte yaş 
haddini doldurmadığından emekliye ayrılamayan ve zorunlu 
sigortalılıkları sona eren kişilerin ve bakmakla yükümlü olduğu 
kimselerin, sağlık sigortası kapsamında sağlık hizmetlerinden 
yararlanabilmelerine imkân sağlanacaktır. 

Hak kaybını ve mükerrer yararlanmayı önleyen hızlı, etkili ve 
erişilebilir hizmet sunan bir sosyal güvenlik sistemi oluşturulacaktır. 
Sigortasız çalışma önlenecek Sigortasız çalışma ve çalıştırma 
önlenerek aktif sigortalı sayısı artırılacak ve bu suretle hem sistemin 
sürdürülebilirliği sağlanacak, hem de sigortalının mağdur edilmesi 
önlenecektir. 

Kayıt dışı işçi istihdamına yol açan mevzuat, maliyet, denetim 
yetersizliği, bürokrasi gibi hususlarda alınacak tedbirlerle kayıtlılık 
özendirilecektir. Sendikal haklar ve çoklu danışma mekanizması 
oluşturulacak Sendikal haklar çağdaş normlara uygun hale 
getirilecektir. Memur kavramının yeniden tanımlanması ve 
daraltılmış bir memur kavramı dışındaki çalışanların çağdaş 
sendikal haklara kavuşturulması temin edilecektir. Çalışma 
hayatındaki problemlerin çözümü ve çalışma barışının tesis 
edilmesi için çalışma hayatındaki çoklu danışma mekanizmaları 
güçlendirilecek ve tarafların etkin katılımları sağlanacaktır. 
Sendikaların sadece ücret sendikacılığı yapmaları yerine; eğitim ve 
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araştırma faaliyetlerine ağırlık vermeleri, iş ortamında ve 
teknolojide meydana gelen değişmelere uyum sağlayıcı beceri 
kazandırma programlarına yönelmeleri ve iş barışına katkıda 
bulunmaları sağlanacaktır. 

Endüstri ilişkilerinde haklara saygı esas alınacak, iş 
uyuşmazlıklarının iyi niyetli yaklaşımlarla çözümüne önem 
verilecek, örgütlenme önündeki engeller kaldırılacaktır. Meslek 
standartları sistemi etkinleştirilecek Eğitimin kalitesi ve iş gücünün 
beceri düzeyini doğrudan etkileyecek ve eğitim ile işgücü piyasası 
arasında koordinasyonu sağlayacak “Meslek Standartları Sınav ve 
Belgelendirme Sistemi” etkin bir şekilde kurumsallaştırılacaktır. 

Yurt dışındaki vatandaşlarımızın çalışma hayatına ilişkin sorunları 
giderilecek 

Yurt dışındaki vatandaşlarımızın hak ve hukukunun korunmasına 
ve bulundukları ülkelerde karşılaştıkları sorun ve sıkıntıların 
giderilmesine ilişkin olarak Uluslar arası hukuk ve devletlerarası 
ilişkiler çerçevesinde her türlü girişimde bulunulacaktır. Bu 
çerçevede, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın bulundukları 
ülkelerde insan olmaktan kaynaklanan temel hakları kullanmada, 
ücret ve çalışma şartlarında, eğitimde, işe yerleşme ve iş kurmada, 
aile bütünlüğünün tesis edilmesinde o ülke vatandaşlarıyla eşit 
muameleye tabi olması ve her türlü kazanılmış haklarının 
korunması sağlanacak, sosyal ve ekonomik dışlanmaya muhatap 
olmaları önlenecektir. Vize ve çalışma izinlerine ilişkin sorunlar, 
alınacak tedbirlerle çözüme kavuşturulacaktır. 

İş kazaları önlenecek, işçi sağlığı ve iş güvenliği ön planda tutulacak 

İş sağlığı ve güvenliğinin çağdaş normlarda sağlanması için her 
türlü teknik, hukuki ve idari tedbirlerin alınması sağlanacak ve 
denetimler etkinleştirilecektir. Maden ocaklarının işletmesi çağın 
teknolojik gelişmelerinden yararlanarak yapılması sağlanacak ve 
işçi sağlığı ve güvenliğinden taviz verilmeyecektir. İş kazası sonucu 
oluşan sakatlıkları nedeniyle bağlanan sürekli iş göremezlik gelirinin 
belli bir gelir düzeyinin altına inmemesi için alt sınır getirilecektir. 
http://www.mhp.org.tr/kitaplar/MHP_2011_SecimBeyannamesi.pdf 
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ÖZGÜRLÜK VE DAYANIŞMA PARTİSİ 

Parti programı 

HERKESE SAĞLIKLI BİR YAŞAM, PARASIZ SAĞLIK 
HAKKI ! 

Sağlık hakkı yaşam hakkının bir parçası olarak en temel yurttaşlık 
hakkıdır. Bu anlayışla sağlık hizmeti teknik değil, insani boyutu 
önde gelen, ‘herkese sağlıklı yaşam‘ çerçevesinde toplumun 
önceliklerinin ve kaynaklarının seferber edilmesini gerektiren bir 
kamu hizmetidir.Reform adı verilen uygulamalarla sağlık da bir kar 
alanı haline getirilmeye çalışılıyor. Sağlığın piyasa ilişkilerinden 
bağımsız olarak örgütlenmesi, özel sağlık hizmetine dayanan 
modelin terk edilmesi için mücadelenin en geniş kesimlerle 
sürdürülmesi büyük önem taşıyor. 

Sağlık için gerekli tüm kaynaklar bütçeden hiçbir kısıtlamaya ve 
tasarruf tedbirine tabi tutulmaksızın toplumun ihtiyaçlarına göre 
sağlanmalı, kaynak kullanımı ve sağlık hakkı arasındaki ilişki 
demokratik planlama ve denetimle hayata geçirilmelidir. 

Koruyucu sağlık hizmetlerini temel alan bütüncül sağlık hizmeti 
anlayışı yaygın ve tüm yurttaşları kapsayacak şekilde kamu 
tarafından üretilmeli ve yasal arka planı bir an önce 
tamamlanmalıdır. Tedavi edici hizmetleri ticarileştiren ve yeterli 
maddi gücü olmayanları dışlayan sisteme son verilmeli, tüm 
hastaların yararlanmasına olanak sağlayan bir sağlık sistemi 
oluşturulmalıdır. 

Sağlığın çevre ve doğaya ait boyutları ihmal edilmemeli, 
bütünlüklü bir sağlık politikası oluşturulmalı ve koordine 
edilmelidir. 
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Sağlıklı yaşam için spor bilincinin yaygınlaşabilmesinin olanakları 
ve ortamı oluşturulmalıdır. 

 

HERKESE SOSYAL GÜVENLİK HAKKI! 

Sosyal adalet ve barışın sağlanmasında birincil öneme sahip olan, 
toplumsal dayanışmanın ön koşulu kabul edebileceğimiz sosyal 
güvenlik tüm yurttaşlar için bir haktır. Bugün bu hakkın herkes için 
kullanımı bir yana, bizzat ödedikleri primlerle bu sistemin doğal 
üyesi olan çalışanlar bile bu haktan yoksun bırakılmakta, sosyal 
güvenlik alanındaki dönüşümle sosyal adalet ve barış bozulmakta, 
parası olmayanların geleceği karartılmaktadır. 

Tek bir sosyal güvenlik sistemi altında tüm yurttaşların eşit, nitelikli 
bir sosyal güvenlik hizmetinden yararlanması en temel haktır. Bu 
hakkın sağlanabilmesi için gerekli yasal ve idari düzenlemeler bir 
an önce hayata geçirilmeli, ‘sosyal güvenlik reformu‘ olarak 
sunulan hak gaspı doğuracak düzenlemeler durdurulmalıdır. 

Sosyal güvenliğe ayrılan kaynakların sermaye için ucuz fon-lama 
aracına dönüşmesi engellenmeli, sermayenin bu alana yönelik 
müdahalelerinin önüne geçilmelidir. Sistem sosyal dışlanmanın 
olmadığı, tüm yurttaşları kapsayan bir esasa dayanmalı, sistemin 
tüm giderleri bütçeden sağlanmalı, sistem vergilerle finanse 
edilmelidir. 

Çocuklar, işsizler, çalışamayacak durumda olanlar, emekliler, dul ve 
yetimler, yaşlılılar, kimsesizler, sokakta yaşayanlar ve toplumun tüm 
mağdur kesimleri için çalışma koşullarına bağımlı olmaksızın, 
insanca yaşamın gerekli koşulları toplumsal kaynakların 
dayanışmacı bir anlayışla dağıtılması çerçevesinde yerine 
getirilmelidir. 

http://www.odp.org.tr/genel/program.php 
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SAADET PARTİSİ 

Parti Programı 

SAĞLIK 

Ülkemizde birçok alanda olduğu gibi sağlıkta da büyük sorunlar 
mevcuttur. Sağlık hizmetlerinden herkes yeteri kadar istifade 
edememektedir. Partimiz, sağlık hizmetlerinden herkesin eşit olarak 
yararlanmaları için gerekli düzenlemeleri yapacaktır. 

Genel sağlık sigortası uygulamasına geçilecek, özel sağlık 
sigortalarından sigorta hizmeti satın alınacak, sağlık sigortası 
olmayan tek kişi bırakılmayacaktır. Sağlık sigortası primini ödeme 
gücü olmayanların primleri “Sosyal Güvenlik Yüksek Kurulu” 
tarafından karşılanacaktır. 

Sağlık sigortası bilgileri tek merkezde toplanarak mükerrer sigorta 
uygulaması önlenecektir. 

Vatandaşların hayatı ve sağlığı devletin teminatı altındadır. 

Sağlık hizmetleri, sağlık bakanlığı, yerel yönetimler, vakıflar ve özel 
sektör tarafından verilecek; özel sektör ve vakıflar, sağlık yatırımları 
yapmaları için teşvik edilecektir. Özel sektörün ve vakıfların hizmet 
götüremediği yerlerde kamu ve yerel yönetimlerin hizmet vermesi 
sağlanacaktır. 

Tüm yurtta aile hekimliği sistemine geçilecek; oluşturulan 
kademelere uyulmak koşuluyla, herkes hastane ve hekim seçme 
hakkına sahip olacaktır. 

Sağlık Bakanlığı, personel, yönetim, organizasyon ve hizmet 
sunumu bakımından politikalar geliştirme, plânlamalar yapma, 
standart koyma ve denetleme görevi yapacaktır. Bakanlık özel 
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sektör, vakıf ve yerel yönetimlerce yeterince sağlık hizmeti 
verilemeyen yerlere sağlık hizmeti götürmekle yükümlü olacaktır. 

Koruyucu sağlık hizmetlerine büyük önem verilecek ve bu 
hizmetler bakanlık ve yerel yönetimlerce yerine getirilecektir. 

 

SOSYAL GÜVENLİK 

Sosyal güvenlik temel bir insan hakkıdır. İnsan yeryüzüne burada 
geçireceği süre içerisinde ihtiyaçlarını karşılayabilecek imkânlar, 
yetenekler ve toprak, hava, su ve güneş gibi nimetler sunularak 
gönderilmiştir. 

Nimetler tüm insanlar için yaratılmıştır. İnsan bu nimetlerden 
emeğini ve yeteneklerini kullanarak yararlanmaya ve ihtiyaçlarını 
karşılamaya çalışır. 

Bu imkânlardan yararlanamayan işsiz, fakir, yoksul, düşkün 
kimselerin sosyal güvenlikten pay almaları ve yeterince 
faydalanabilmeleri sağlanacaktır. 

Bu payın adil dağıtılması sosyal güvenlik anlayışımızın temel 
dayanağını oluşturmaktadır.. 

Bireysel alanda yapılan yardımlaşma elbette ki çok saygıdeğer bir 
insani erdemdir; insani amaçlarla yardım yapmak, bağışta 
bulunmak, bireyin hakları arasında olup sosyal güvenliğin önemli 
unsurlarındandır; engellenmemesi ve teşvik edilmesi gerekir. 

Ayrıca bireysel ve kamusal alan dışında, sosyal güvenliği 
ilgilendiren çok geniş bir sivil alan bulunmaktadır. İnsanlar gerek 
dernek kurarak ve gerekse tarihimize damgasını vuran vakıf 
müessesesi aracılığı ile sosyal güvenlik hizmetine katılabilmelidir, 
katılmışlardır da. Bu alanda da engel çıkarılmamalıdır. Çünkü 
bütün bu organize faaliyetler, bireylerin ve toplumun sağlıklı bir 
şekilde gelişmesine hizmet edecektir. 

Bu organizasyonların en üst düzeyde olanı şüphesiz ki devlettir. 
Devletin temel meşruiyet dayanağı, insan haklarının korunması ve 
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elde edilir olmasını sağlamak olduğundan, sosyal güvenliğin tesis 
ve temini de devletin asli görevleri arasındadır. 

Bir ülkede sosyal güvenliği kâmil manada işler hale getirebilmek 
için, önce temel hak ve özgürlüklerin teminat altına alınması 
gerekir. Eğer sosyal güvenliğin bireysel ve sivil alanı görmezden 
gelinir, hatta engellenerek işlemez hale getirilirse, sadece kamusal 
alanda yapılacak düzenlemeler ve getirilecek müeyyidelerle bu 
önemli mesele çözülemez. 

Ülkemizde sosyal güvenliğin görünmez bir tarafı vardır ki; o da 
milletimizin kültüründen ve inancından beslenen aile yapımızdır. 
Yıllardır eğitim sistemimiz milli ve manevî değerlerimizden uzak bir 
aile modelini özendirmeye gayret etmiştir. Buna karşı direnen milli 
aile yapımız, yaşlısına, engellisine, yoksuluna sahip çıkmakta, aile 
fertleri arasında diğer toplumları kıskandıracak düzeyde bir 
dayanışma ve yardımlaşma sergilemekte; beceriksiz hükümetler 
eliyle sık sık düşürüldüğü ekonomik krizlerin oluşturduğu sosyal 
patlamaları sinesinde söndürebilmektedir. Bu milli aile yapısı, 
benzer yardımlaşma ve dayanışmayı komşuluk ilişkilerinde de 
göstermektedir. 

Belirttiğimiz bu inanç ve kültür yapımızın, kurmaya çalıştığımız 
sosyal güvenliğin sigortası olduğuna inanıyoruz. Tarihimizde 
vakıflarla temayüz eden bu yapımızı göz bebeğimiz gibi korumalı 
ve gelişmesi için elimizden geleni yapmalıyız. Çünkü kurulan 
sistemler her an krize girebilir, çökebilir. Bu gün çok güçlü 
ekonomilere sahip olan ülkeler bile sosyal güvenlik sistemlerini 
çalıştırmada zorlanmaktadırlar. Bu durum vakıfların ne kadar 
önemli olduğunun açık bir göstergesidir. 

Herkesin sürdürülebilir bir yaşam için geçim, barınma, sağlık ve 
eğitim giderlerini karşılayacak sosyal güvenliğe sahip olma hakkı 
vardır. 

Bu alanlarda ve eğitimin her kademesinde, sosyal güvenlikten 
yararlanmak için kamusal desteğe ihtiyacı olan herkese doğrudan 
destek verilecektir. 
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Bu amaçla “Sosyal Güvenlik Yüksek Kurulu” oluşturulacak ve bu 
kurulda kamu ve sivil toplum kuruluşları yer alacaktır. 

“Sosyal Güvenlik Yüksek Kurulu”nun en önemli ve öncelikle 
görevi, bütün yurt sathındaki muhtaç ve düşkünleri, mahalli şartları 
yakinen tanıyan, güvenilir görevlilerin yardımıyla tespit etmek ve 
bunların insanca yaşamaları için gerekli imkânları temin etmek 
olacaktır. Böylece 75 milyonluk ülkemizde, aç–açık tek kimsenin 
kalmaması devlet anlayışımızın temelini teşkil etmektedir. 

 Emeklilik ve sağlık sigortaları birbirinden ayrılacak; bütün 
sosyal güvenlik kuruluşları tek çatı altında toplanacaktır. 

Kişilerin, emeklilik sigortası ile yapacağı serbest sözleşmeyle, 
emeklilik yaşını belirlenmesini sağlayacak yasal düzenlemeler 
yapılacaktır. 

http://www.saadet.org.tr/kurumsal/iii.-devletin-yapisi-ve-
hizmetleri/685#ixzz17znX7nOV 

http://www.saadet.org.tr/kurumsal/program/678#ixzz17znBCma7 

 

Seçim Bildirgesi 

Sağlık 

Ülkemizde birçok alanda olduğu gibi sağlıkta da büyük sorunlar 
mevcuttur; sağlık hizmetlerinden herkes yeteri kadar istifade 
edememektedir. Partimiz, bütün insanların sağlık hizmetlerinden 
eşit olarak yararlanmaları için gerekli düzenlemeleri yapacaktır. 

Beşikten mezara kadar herkes sigortalı olacağı için yeşil karta ve 
herhangi bir ek ödemeye gerek kalmadan ücretsiz sağlık 
hizmetlerinden yararlanacaktır. 

Tedavi edici hizmetlerin arzı sağlık işletmeleri tarafından 
yapılacaktır. Kamu hastanelerinde hizmet verimi artırılacak ve 
kalitesi yükseltilecektir. Özel sektör ve vakıfların sağlık yatırımları 
yapmaları teşvik edilecek ve rekabet artırılarak tekelleşme 
önlenecektir. 
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Sağlık Bakanlığı, personel, yönetim, organizasyon ve hizmet 
sunumu bakımından uygulayıcı değil, politikalar geliştiren, 
planlamalar yapan, standart koyan ve denetleyen bir fonksiyon 
icra edecektir. Bakanlık sadece özel sektör, vakıf ve yerel 
yönetimlerce sağlık hizmeti verilemeyen yerlere sağlık hizmeti 
götürmekle yükümlü olacaktır. 

Trafik kazalarının ve iş kazalarının nispeten çok görüldüğü 
ülkemizde kademeli travma merkezleri ağı kurulacak ve acil 
vakalara kaza yerinde müdahale edecek ekipler ve ulaşım/taşıma 
araçları yeterli hale getirilecektir. Türkiye’nin her tarafını 
kapsayacak ambulans helikopter ağı kurulacaktır. 

Koruyucu sağlık hizmetleri politikamız köklü bir şekilde 
yenilenecek; bu hizmetler yerel yönetimlere devredilecektir. 

 

Sosyal Güvenlik 

Anayasamızın 2. Maddesinde; Cumhuriyetin nitelikleri arasında 
devletimiz "sosyal bir hukuk devleti" olarak tanımlanmıştır.  

 Yine Anayasanın 5. Maddesinde, devletin temel amaç ve görevleri 
belirtilirken, "…kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk 
devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siya-
sal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve 
manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalış-
maktır." hükmü yer almaktadır. 

Devletlerin temel meşruiyet dayanağı, insan haklarının korunması 
ve insanca yaşama imkânlarının elde edilir olmasını sağlamak 
olduğundan, sosyal güvenliğin temini de devletin asli görevleri 
arasındadır. 

Bunun yanında, bireysel anlamda yapılan yardımlaşma dışında, 
sosyal güvenliği ilgilendiren çok geniş bir sivil alan vardır. İnsanlar 
gerek dernek kurarak gerekse tarihimize damgasını vuran vakıf 
müessesesi aracılığı ile sosyal güvenlik hizmetine katılmalıdırlar. 
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Saadet Partisi iktidarında, bireylerin ve sivil toplum kuruluşlarının 
sosyal güvenliğe katkı yapmalarının önündeki engeller kaldırılacak-
tır. 

Herkesin sürdürülebilir bir yaşam için geçim, barınma, sağlık ve 
eğitim giderlerini karşılayacak sosyal güvenliğe sahip olma hakkı 
vardır. Bu haklar devletin güvencesi altına alınacaktır.  

Sosyal güvenlik alanlarında ve eğitimin her kademesinde sosyal 
güvenlikten yararlanmak için, kamusal desteğe ihtiyacı olan herke-
se, doğrudan destek sağlanacaktır. 

Kişilerin emeklilik sigortası ile arasında yapacağı serbest sözleşmey-
le emeklilik yaşını belirlenmesini sağlayacak yasal düzenlemeler 
yapılacaktır. 

Saadet Partisi iktidarında TC nüfus cüzdanını taşıyan herkes sigor-
ta primi ödemeden doğumundan ölümüne kadar sigortalı sayı-
lacaktır. Hem çalışandan hem de işverenden pirim alınmayacaktır. 
Devlet zaten üretilen hâsıladan vergi almaktadır. Vergi alan devlet, 
bireyin hem hukuki hem de sosyal güvenliğini sağlamak zorunda-
dır. Hiç kimse aç, işsiz ve açıkta bırakılmayacaktır. 

Emeklilik için prim ve yaş çelişkisi giderilecektir.  

http://www.saadet.org.tr/haber/saadet-partisi-olarak-acikca-ilan-ediyoruz 
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TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 

Parti Programı 

Sosyalist İktidarın Programı 

Ekonomik Yapı 

13. Sosyalist ekonomide çalışabilir durum ve yaştaki tüm 
yurttaşlara iş güvencesi ve çalışma hakkı sağlanır. Devlet bu iki 
temel hakkı hiçbir durumda ortadan kaldıramaz. 

14. Çalışamayacak durumda olanlar, yaşlılar ve emekliler sosyalist 
devletin güvencesi altındadır. Bu yurttaşlara insanca bir yaşam 
düzeyi ve eşit olanaklar sağlanır. 

15. Sendikalar sosyalist kuruluş sürecinde işçi sınıfının yönetime 
katılma, sosyalizmin temellerini sağlamlaştırma ve onu koruma 
araçlarından bir tanesidir. 

a) Sendikalaşma ve grev hakkı, tüm emekçileri kapsayan bir 
biçimde yasalarla güvence altına alınır. 

b) Sendikalar ve işyerlerindeki iktidar organları, çalışma 
koşullarının iyileştirilmesi, işçilerin dinlenme, kültür ve spor 
olanaklarının genişletilmesi için yetkilidirler. 

Yeni İnsanın Yaratılması 

2. TKP, bireylerin kendilerini toplumsal olarak ifade edebilmeleri, 
kolektif bilince sahip, insanların ve bütün ulusların eşitliği ve 
kardeşliğine inanan kişiler olarak yetişmeleri için eğitim, kitle 
iletişimi, siyasal ve kültürel yaşam, sağlık, spor etkinlikleri gibi 
alanları ayrı ayrı değil, bir bütün olarak değerlendirir. 

3. Bütün yurttaşları kapsayan ve her tür insani gereksinimi içeren 
bir sosyal güvenlik sistemi oluşturulur. 
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5. Bütün özel hastane ve sağlık kuruluşları kamulaştırılır. İlaç ve 
tedavi giderleri dahil bütün sağlık hizmetleri parasızdır ve devlet 
tarafından karşılanır. İnsan sağlığını bozucu her tür etkenin ortadan 
kaldırılması için mücadele edilir, ve koruyucu hekimlik ve 
basamaklı sağlık hizmeti uygulamaları yaygınlaştırılır. 

http://www.tkp.org.tr/dosyalar/tkp/Parti_Programi_0.pdf 

 

Seçim Bildirgesi 

Komünist partinin güçlü olduğu bir Türkiye’de patronlar işçileri 
dilediğince işten çıkaramaz; sigortasız, güvencesiz, yarını olmadan 
çalışma yaygınlaştırılamaz; mazota, benzine, şekere, tuza her gün 
zam gelirken uyduruktan hesaplamalarla “enflasyon sıfır çıktı” 
denerek halk kandırılamaz; işçi ücretleri sürekli aşağı çekilemez; 
hükümetler yargı kararlarına bile kafa tutup işçiyi işinden aşından 
edemez, keyfi uygulamalarla emekçinin hakkını yiyemez; torba 
yasa gibi ucube yasalar teklif bile edilemez; öğrenci velilerinden, 
“okulun kömürünü de sen al” denilip para talep edilemez; kimse 
patronlara ucuz tarife için devlete yaslanıp, sokak lambalarının 
tükettiği elektriğin parasını vatandaşın faturasına ekleyemez; 
vatandaşı en temel hakları için para vermeye zorlayıp, okul ve 
hastane kapılarını deli dumrul köprüsüne çevirip, “sadakaya” 
mahkum ettiği insanların onuruyla oynayamaz; iki aylık bebekler 
açlıktan ölmez. 

http://www.tkp.org.tr/dosyalar/tkp/10neden.pdf 
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TÜRKİYE PARTİSİ 

Parti Programı 

SAĞLIK 

"Sağlıkta ne kadar tüketirsen o kadar sağlıklısın!" anlayışı yanlıştır. 
Sağlığa ayrılan kaynaklar artırılacak ve etkin kullanımı sağlanacak; 
ulusal sağlık politika ve stratejileri hayata geçirilecektir. 

Sağlıkta tüketimi önceleyen tedavi edici hekimlik yerine koruyucu 
ve önleyici hekimliğin ön plana alınması gerekmektedir. 

Anne ve çocuk sağlığı ve eğitimi öncelikli hedefimizdir. 

0-16 yaş arası çocukların sağlıklı beslenmesi için ulusal bir 
beslenme programı hazırla-nacaktır. 

Sigara ve tüm bağımlılık yapıcı tüm maddelere karşı etkili bir 
kampanya yürütülecek, gençlerimizin bu ölümcül tuzaktan uzak 
tutulması için etkin önlemler alınacaktır. 

Trafik kazalarında ölüm ve kaza sonucunda oluşan sakatlığa bağlı 
sağlık ve işgücü kaybını engellemek birincil 
sorumluluklarımızdandır. 

Büyük ölçüde dışa bağımlı olduğumuz ilaç/tıbbi teknoloji alanında 
ulusal bir strateji oluşturulacak ve yaşama geçirilecektir. 21 
yüzyılda giderek önemi artan biyoteknolojik ilaçlar alanında kısa-
orta ve uzun erimli stratejiler oluşturulacaktır.  

SOSYAL HİZMETLER 

Aile ve Kadın 

Aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesi için ekonomik ve 
sosyal önlemler alınacaktır. 

Çocuklarımızın anneleri ve ilk eğiticileri olan kadınlarımızın eğitim 
düzeyinin yükseltilmesi, çalışma hayatında daha çok yer 
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almalarının sağlanması ve üretime katkılarının arttırılması, 
istihdamlarının kolaylaştırılması için gerekli çalışmalar 
yürütülecektir. 

Kadınlarımızın aile içi şiddet ve toplum hayatında çeşitli istismar ve 
baskılara uğramaktan korunması için sosyal, kültürel ve ekonomik 
tedbirler alınacaktır. 

Çocuk 

Çocuk Esirgeme Kurumunun koruması altına alınmış çocukların 
koruyucu aile uygulamasıyla aile ortamında yetişmeleri teşvik 
edilecek, koruyucu ailelere maddi yardım ve sosyal hizmet uzmanı 
desteği verilecektir. 0-2 yaş arası çocuklar için bebek bakım 
evlerinin açılması teşvik edilecektir. 

Bakıma muhtaç çocuklar ve sokak çocukları sayısının artışını 
önlemek için aile kurumunun güçlendirilmesi, ailede ve okulda 
eğitime önem verilmesi gibi sosyal önlemlerin büyük önem taşıdığı 
göz önüne alınacaktır. 

Engelliler 

İnsanları engelli duruma getiren nedenlerle mücadele edilerek; 
özellikle trafik kazalarının önlenmesi ve yurttaşlarımızın beslenme 
yetersizliğine yol açan konularda gerekli çalışmaların yürütülmesine 
büyük önem verilecektir. 

Engelli yurttaşlarımızın istihdamını arttırmak üzere, çalışma 
alanlarını genişletmeyi sağlamak için yeni düzenlemeler 
yapılacaktır. 

Yaşlı Bakım Hizmetleri 

Huzurevlerinde bakımı sürdürülen yaşlılar için hizmet kalitesinin 
yükseltilmesi, hizmet-lerin dünya standartlarına uygun haline 
getirilmesi sağlanacak, ihtiyacı karşılamak üzere yeni huzurevleri 
açılacak ve özel huzurevlerine destek ve denetim hizmeti 
verilecektir. 

Arzu eden yaşlılar için sosyal hizmet uzmanları gözetiminde evde 
bakım ve kontrol hizmeti verilecek, yaşlılara bakım için ailelere 
yardım yapılacaktır.  
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ÇEVRE 

Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı çevre programını başlatacağız. 
Yaşadığımız dünyanın bizden öncekilerden miras alınan ve bizden 
sonrakilere daha yaşanılır bir dünya olarak miras bırakılması 
gerektiği bilinciyle, çevre bilincinin aile, okul, toplum, medya 
boyutlarıyla geliştirilmesi gerekmektedir. 

Çevre bilincinin geleceğe yönelik olarak eğitimle geliştirilmesinin 
yanı sıra kullanılan toprak, işyeri, ev, toplu yaşam alanlarında; her 
tür yatırım ve yapımda, tüketim araç ve gereçlerinde, tüketilen 
yiyecek ve içeceklerde, tüketilen hava, su ve yeşil alanlarda, 
akarsularda, denizlerde çevreyi ve doğayı korumaya özen 
gösterilecektir. 

 

SOSYAL GÜVENLİK 

Sosyal güvenlik harcamalarını “kara delik” ya da “bütçe 
açıklarının” müsebbibi olarak görmek yanlıştır. Sosyal güvenlik 
sistemi, sosyal risklere karşı tüm bireylere ve bakmakla yükümlü 
oldukları kişilere asgari yaşam standardı sağlayacak bir anlayışla 
yeniden ele alınacaktır. Aile kurumu sosyal yardımlara baz teşkil 
edecek ve aile yardımları başlatılacaktır. 

Herkes gücüne göre, gücü olmayan tümüyle kamu imkânlarıyla 
sosyal yardımlardan yararlanabilecektir. 

Yaşamının en güzel yıllarında çalışmış ve topluma katkıda 
bulunmuş olanlara emekliliklerinde de kamunun katkısı ve vefası 
mutlaka gösterilecektir. 

İstihdam yaratan işverenlere SGK primi ve vergi avantajı 
sağlanacaktır. 

Kayıt dışılığı ve kayıt dışı istihdamı önleme konusunda sosyal 
tarafların da mutabakatı sağlanacak ve teknolojiden yararlanılarak 
kalıcı ve caydırıcı düzenlemeler yapılacaktır. 
http://www.turkiyepartisi.org.tr/site/8-parti-programi.php 
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