
Saðlýk Bakaný’nýn
bu deðerlendirmesi
ýþýðýnda AKP ikti-

darý döneminin hekimler için
önceki yýllardaki kayýplarýn
telafisi ya da onun ifadesi
kullanýlacak olursa bir “iadei
itibar” dönemi olduðu anla-
þýlýyor. Dolayýsýyla 3 yýl
AKP’ye bu açýdan yetmiþtir!
Ýþler hekimler için o kadar
memnuniyet verici bir sevi-
yeye ulaþmýþtýr ki, Saðlýk Ba-
kaný’nýn sözcüklerini kulla-
nýrsak, hekimlere neredeyse
ayda 10 milyara yakýn para
verilmesine raðmen doðu-gü-
neydoðuya gitmemektedirler!
Gerçi yine bu dönem içerisin-
de hekimleri de kapsayan
saðlýk çalýþanlarý için ihaleler

bile açýlýr olmuþtur. 
Bu “baþarý” tablosu kar-

þýsýnda soru þudur: AKP 3 yýl-
dýr mý iktidardadýr yoksa geç-
miþ üçer yýllar boyunca ben-
zeri iktidarlarýn yapmaya ça-
lýþtýklarýnýn hazýrlayýcýlýðýnda
seyri sefer mi etmiþtir/etmek-
tedir?

Evet, üç yýldýr Türkiye’de
“vatandaþa hizmet bayrak
yarýþýnýn” koþucusu AKP
hükümetidir ve gözünü ka-
patmýþ elde bayrak koþuyor.
Elbette bu yarýþ yalnýzca biz-
de deðil, benzer ekonomi po-
litikalarý uygulamakta olan
birçok ülkede devam ediyor.

Doðrusu sürecin baþýnda,
yani yaklaþýk dört yýl önce
AKP aday adayý olduðunu  

ilan ettiðinde adaylarý belirle-
yen/yarýþý düzenleyen yerel
seçici kurul (siz bunu büyük
sermaye diye okuyun) duru-
mu endiþe ile karþýlamýþtý: iþ-
size iþ, aþsýza aþ vermek,
IMF/DB vb.lerine ileri geri
laflar etmek bir aday adayý i-
çin uygun özellikler deðildi.
Ancak “seyirci” böyle istiyor
ve aksini yaptýðý için üçlü ko-
alisyonu (DSP, MHP, ANAP)
tepeliyordu. Kýsa süre içeri-
sinde yerel seçici kurulla par-
ti kurmaylarýnýn görüþmeleri
bütün endiþeleri ortadan kal-
dýrýyor daha ötesi yerel seçici
kurul baþ seçicinin de ferah-
lamasý için ABD’ye bir ziya-
ret öneriyor/düzenliyordu.

Bayrak koþucusunun par-
kuru/yolu bellidir: Türki-
ye’de üretilen toplam
zenginliði ülke sýnýrlarý içeri-
sindeki (ama ülkeye her

anlamda yabancý)
az sayýdaki sermaye

çevresinin kolaylaþtý-
rýcýlýðýnda merkeze aktar-

mak. Bunun için ücretler ge-
riletilecek, mali (sanal) ser-
maye büyütülecek ve perifer-
den merkeze kaynak aktarýla-
cak. Ýster inanýn ister inanma-
yýn ama bu koþullardaki yarý-
þýn parkuru bu iþte. Elbette
koþuda “tavþan” var; DB,
IMF size yol gösteriyor daha
ne olsun. Eðitim, saðlýk gibi
sosyal alanlarda dahil olmak
üzere koþarken hafifleyerek
hýz kazanmanýz için böylesi
sosyal yükleri üzerinizden at-
manýza yardýmcý olacak yeni-
den yapýlanma reçetelerini
veriyorlar.

3 Kasým 2002 tarihinde,
Türkiye tarihinin en düþük
katýlýmlý (seçmenin %23.2’si
sandýða gitmedi) seçimlerin-
den birinde meclise iki parti
girdi. 
Ýki partinin aldýðý oy toplamý
seçmenlerin
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Kasým 2005

Toplumlarýn yaþamýnda  3 yýl uzun bir süre olmasa gerek.
Ancak bu zaman dilimi Dünya Bankasý ve ÝMF’nin  öneri-

leri doðrultusunda,  AKP Hükümetinin ‘Saðlýkta Dönüþüm Progra-
mý’ný dolu dizgin sürdürdüðü bir süreyse eðer ; halkýn saðlýk hak-
ký ve saðlýk çalýþanlarýnýn statülerinde, saðlýk hizmetleri yapýlanma-
sýnda önemli tahribatlara yol açýyorsa ,tam tersine yeterince u-
zundur.

Bin doksan beþ günlük icraata bakarak ayýrdýna varýlamasý ge-
reken þudur: Bu günden yarýna saðlýk çalýþanlarý / hekimler ve halk
için kalýcý olacak hangi iyileþme adýmý atýlmýþtýr?

Ele avuca geçici olarak konulanlar deðil  yarýna da kalacak a-
dýmlar hangileri olmuþtur? Emekliliðe yansýmayan, 2007’de kaldý-
rýlacaðý ifade edilen döner sermaye uygulamasý mý yoksa kaldýrý-
lýp tekrar getirilen mecburi hizmet mi? Ya da hepsinin ötesinde
giderek artan cepten ödemeler , giderek artan Türkiye’nin ilaç
harcamasý ve teknolojide dýþa baðýmlýlýk ya da  ortadan kaldýrýl-
masý için gerekli hazýrlýklarýn hemen neredeyse tamamlandýðý  iþ
güvencemiz mi?  

Hangisi gerçek, hangisi sanal, kalýcý olmasý için çaba harcanan
hangileri?

TTB’nin bu yayýnýnýn öncelikli hedefi 3 yýl içinde yaratýlan tah-
ribatý ve bunun hastalar ve hekimler, saðlýk çalýþanlarý üzerindeki
etkilerini, saðlýk kuruluþlarýmýzýn içine düþürüldüðü durumu hatýr-
latmaktýr.

Sunuþ

devamý sayfa 2’de
devamý sayfa 2’de

"Adalet(siz)  ve Kalkýnma(sýz) Saðlýk

“..hekimlik mesleðinin itibarý geçtiðimiz yýllarda...zedelenmiþtir....
son 2-2.5 yýldýr hekimlerin itibarý büyük ölçüde artmýþtýr.”   Dr. Recep Akdað

Özel 
Sayý 

Saðlýkta tahribat artarak sürüyor, sorunlar derinleþiyor

Üç yýl yeter!
Ya da “AKP” kaç yýldýr iktidarda
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