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          25 Mart 2020 
 

Şehir Hastanesi anlaşmaları iptal edilsin, askeri hastaneler ve Hıfzıssıhha 
enstitüsü yeniden açılsın. 

 
Korona virüs salgınının yarattığı kriz ve buna bağlı olarak ortaya çıkan küresel buhran 

tüm ülkeleri derinden etkilemektedir. Ülkemizde Korona salgınının etkisi diğer ülkelere 
nazaran geç görünmüş ise de, hızla yayılmaya başlamıştır. Bugün itibariyle ülkemizde 
virüsten etkilenen sayısı 1.529, hayatını kaybeden sayısı ise 37 ‘ye ulaşmıştır. Bu sayının 
artacak olması endişe verici bir durumdur. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan 
rahmet ve ailelerine sabır, tedavisi devam eden tüm vatandaşlarımıza en kısa sürede şifa ve 
sıhhat diliyor, virüs mücadelesi veren, başta tüm sağlık çalışanları olmak üzere, önlemleri 
uygulamada görevli tüm kamu çalışanlarına sabır, metanet ve kolaylık temenni ediyoruz. 

 
Korana virüs salgınının ülkemizdeki etkilerinin her geçen gün artması ve virüs 

bulaştığı şüphesi ile vatandaşlarımızın hastanelere müracaat etmesi ile birlikte, ülkemizde 
sağlık alt yapısı tartışılmaya, hastanelerin durumu, acil servis yatak ve yoğun bakım ünitesi 
sayıları, maske ve solunum cihazı ihtiyacı tartışılıp, sorgulanmaya başlanmıştır.   
 

İnsan hayatı değerlidir. Millet olarak etkisinde kaldığımız bu salgın hastalık nedeniyle 
ülkemiz sağlık sisteminin sorgulanarak, hata ve eksikliklerinin, yapılan hataların sağlık 
hizmetlerinde yarattığı aksaklıların vakit geçirmeksizin giderilmesi bir mecburiyet haline 
gelmiştir. Kapatılan Hıfzıssıhha enstitüsü, askeri hastaneler, kapatılan devlet hastaneleri 
derhal açılmalı ve sağlık seferberliği başlatılmalıdır. 
 

- Şehir Hastanelerinin yeniden ele alınmasının zamanı gelmiş olup, başlangıçta “Milletin 
cebinden beş kuruş çıkmayacak” diye tanıtılan şehir hastaneleri, projeler hizmete açıldıkça 
bütçeye giderek artan bir yük haline gelmiştir. Son yıllarda Dünyada Kamu Özel Sektör 
İşbirliği projeleri sona erdirilip özel hastanelerin bile kamulaştırması gündeme gelirken, 
Türkiye özel sektöre devasa şehir hastaneleri yaptırıp, 11,2 milyar dolarlık yapım maliyetli 
hastanelere sadece alım ve fiyat garantisi değil, 94,9 milyar dolarlık Hazine garantisi 
verilmiştir. 2020 yılı bütçesine göre, işletmeye açılan 13 bin 423 yataklı 10 şehir hastanesine 
bütçeden 10.4 milyar TL ödeme yapılacaktır. Sağlık Bakanlığı’nın 2020 yılı ödeneği 58 
milyar TL olup,  bu rakamın % 16’sından fazlası şehir hastanelerine ayrılmakta olup, gelecek 
birkaç yılda bu oranın bütçesinin % 30’un üzerine çıkacağı açıktır. 20 şehir hastanesine 
Bakanlık bütçesinin % 30’luk kısmı ayrılırken, geriye kalan 1.000’in üzerindeki sağlık tesisi 
ve merkez teşkilatına ise bütçenin % 70’lik bir kısmının yeterli olacağını düşünmek mümkün 
değildir. Yeni açılan şehir hastanelerinin yatak kapasitesi kapatılan hastanelerin yatak 
kapasitesinin altında kalmıştır. Yeni ve büyük hastaneye sahip olduk, ama kapatılan 
hastanelerden kadar yatak kapasitesine sahip olmadık. İçişleri Bakanı 22 Mart 2020 tarihinde 
yaptığı açıklamada bazı maske üreticilerinin maskeleri depolarında stok yaptıklarını 
açıklayarak bu fabrikalara el koymaktan çekinmeyeceklerini söylemiştir. Karaborsacı mantığı 
ile imalat yapan bu firmalara alınacak önlemi kınamıyoruz. Ancak yaşamakta olduğumuz 
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ulusal acil durum şartları çerçevesinde, Hükümetin Şehir hastaneleri için imzalanan 
anlaşmaları göz ardı ederek Hazine garantilerini kaldırılmasını, yapım maliyetlerini 
şirketlere belirlenecek bir vadede ödemesini, sağlıkta seferberliğin birinci ve önemli adımı 
olan devletleştirmeyi bekliyoruz.    
 

-Diğer taraftan, bu salgın nedeniyle, şehir hastanelerini açılması bahanesiyle kapatılan ve 
bir kısmının kriz sonrası karantina amacı ile kullanılmaya başlanılan devlet hastanelerin ne 
kadar önemli olduğunun ve sağlıkta güdülen politikaların yanlış olduğunun anlaşıldığını 
umuyoruz. Kriz sona erdiğinde, milli bir servet olan kapatılan hastanelerin, askeri 
hastaneler de dâhil olmak üzere yeniden açılarak faaliyete geçirilmelerinin millet sağlığı 
açısından hayati önem derecesinde buluyoruz. Bu konuda derhal adım atılmasını ve 
bekliyoruz.  
 

-Askeri kışlalar, hastalığın yayılma riski en üst düzeyde olan yerlerden birisidir. Toplu 
yaşamın (kalabalık yatma yeri, ortak yemekhane, çamaşırhane, banyo ve tuvalet gibi) yoğun 
olduğu askeri nizamda oluşacak salgının kontrol altına alınması, bir gecede yok edilen askeri 
tababete ihtiyacı gün be gün artırmaktadır. Askeri tababetin (askeri tıp fakülteleri ve askeri 
hastaneler sistemi) kaldırılmış olması, bu riski daha da artırmaktadır. Kapatılmadan önce 
GATA ve bağlı Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 35Askeri Hastane, 600 sağlık 
merkezi ve sefer görev hastaneleri ile hizmet görmekte olan askeri hastanelerin temel görevi 
harbe hazır olmaktı. Barıştaki bir görevi de, doğal afetlerde ve toplum sağlığını etkileyen 
korona benzeri salgınlarda toplumu tedavi etmek, millete sağlık hizmeti vermekti.  Seferberlik 
halinde sahra hastaneleri işletmekti. Bugün yaşamakta olduğumuz Korona Virüs salgını 
kapatılmış olan TSK askeri hastanelerin böyle bir ulusal kriz döneminde ne kadar hayati bir 
rol oynadığını bir kez daha göstermiştir. Tekraren ve ısrarla ifade ediyoruz. Olağan üstü 
hallerde sağlık sisteminin tamamlayıcısı olan Askeri hastanelerin biran önce açılması 
gerekmektedir.  

 
-Bugünkü yaşadığımız salgına karşı alınması gereken önlemlerin alınmasında 

gecikmelerin ve eksikliklerin olması ve önlemlerin alınmasında geç kalınmasının bir nedeni 
de, Hıfzıssıhha Enstitüsünün kapatılmasıdır.  Cumhuriyet'in büyük yokluklarla kurduğu ve 
harikalar yarattığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı 2 Kasım 2011 tarihinde 
Resmi Gazete ’de yayımlanan bir kararname ile kapısına kilit vurulmuştur. Hıfzıssıhha ’nın 
yerine kurulan Halk Sağlığı Kurumu bugün yetersiz kalmıştır. Şimdi bu kararı alan Hükümete 
şunu sormak gerekmektedir. Cumhuriyet'in ilk yıllarında ve devamında sürdürülen aşı 
politikası desteklenseydi, uluslararası endüstriye pazar olmak yerine milli endüstri korunup 
kollansaydı, Hıfzıssıhha Enstitüsü kapatılmasaydı, bugün yabancı ellerden korona virüs aşısı 
bekler miydik? Bu itibarla, kapatılan Dr. Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü kuruluş 
felsefesine uygun olarak yeniden ve daha kapsamlı olarak açılmalıdır. Bu durum askeri 
tababetten de önceliklidir.    
 

-Gece gündüz demeden, 7/24 mesai yapan canını ortaya koyan, son derece özverili bir 
biçimde, çalışan başta doktorlar, hemşireler ile tüm sağlık çalışanlarına ve güvenlik 
görevlilerine şükranlarımızı sunuyoruz. Sizlerle iftihar ediyoruz. Çabalarının hiçbir maddi 
karşılığı olmadığını bilmekle birlikte, tüm sağlık çalışanlarının bu krize özel maddi 
düzenlemeler ve geçici haklar yapmaktan öteye, tüm çalışma hayatını kapsayacak şekilde 
özlük hakları düzenlenmelidir. Sağlık çalışanlarına yönelik olarak bu krizde bile silahlı ve 
yaralamalı olaylar meydana gelmektedir. Balkondan alkışlayıp, hastanede bıçaklamak sağlık 
personeline yaklaşımdaki çelişkidir. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti önleyici kanun 
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derhal çıkartılmalıdır. Hükümet bu konuda sağlık personelinin yanında değildir. Hükümetin 
bu yanlışını düzeltmesini ve gecikmeden dolayı sağlık çalışanlarından özür dilemesini 
bekliyoruz.  

-Korona virüs salgını ile mücadelede yönetim hataları maalesef ki devam etmektedir. 
Sağlık Bakanlığı bütün hastaneleri korona virüs tedavisine açmıştır. Bu durum, salgının bütün 
hastanelere yayılmasını, bütün sağlık personelini risk altına alacak ortam yaratmıştır. Bu risk 
yaratan durumdan yol yakınken dönülmesini. Korona tedavisi verecek hastanelerin fiziki 
ortamda dâhil olmak üzere, diğer hastanelerden ayrılması gerekmektedir. Korona virüs 
salgınına hizmet veren acil servisler ile diğer tıbbi alanlarda hizmet veren acil servisler, fiziki 
ortam dâhil ayrılmalıdır. Sağlık çalışanlarından risk grubunda olan personele (yaş, diyabet, 
hipertansiyon, KOAH gibi kronik hastalıklı)  korona salgını ile mücadelede görev 
verilmemeli bu personel diğer hastanelerde görevlendirilmelidir.  
 

-Korona Virüs nedeniyle sağlık sektöründe yaşamakta olduğumuz sıkıntı ve zorlukların 
aşılması amacıyla, sağlık harcamaları için bütçeden gerekli kaynakların hiçbir kesinti 
olmaksızın aktarılmasını bekliyoruz.     
 

Bu olağanüstü salgın sürecinde Devlerin tün kurumları ile birlikte, Hükûmet olmanın 
ciddiyeti ve bilinci içerisinde hareket ederek kontrollü sokağa çıkma yasağı dâhil olmak 
üzere, salgının gelişmesini önleyici uygun tedbirleri zamanında ve gecikmeksizin alarak, 
devlet ve vatandaş işbirliğini en üst düzeye çıkartmasını bekliyoruz.    

 
Demokrat Parti olarak, tüm vatandaşlarımız, ilgili kurum ve yetkililerin alacağı 

tedbirlere tam olarak uymalarını bekliyor, sürecin en az hasarla atlatılması için Devletimize 
her türlü desteğe hazır olduğumuzu, bildiririz.  
 


