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Basın Açıklamaları

BASIN VE KAMUOYUNA
Gündeme geldiği günden itibaren sonunun bugün yaşananlar olacağını ısrarla, inatla söylememize rağ-

men AKP çeşitli yargı kararlarının da etrafından dolanarak SSGSS yasasını yürürlüğe soktu. Bir yılı geride
bırakırken, AKP’nin vaatlerinden geriye eser kalmadı.
“Sağlık güvencesi olmayan hiçbir vatandaş kalmayacak” dendi. Halen milyonlarca vatandaşımız sağlık

güvencesinden yoksundur.
“Prim ödeyebilenden prim alınacak, ödeyemeyenin primini devlet ödeyecek” dendi. Kriz nedeniyle işsiz

kalan yüz binlerce emekçi ve ailesi sağlık güvencesini de kaybetti.
“Tüm sağlık harcamaları kapsamda olacak sigortalılara mevcut olanların dışında yük getirilmeyecek”

dendi. Muayene ücretleri yaklaşık %700 oranında arttırıldı. Hastaneye yatan, ameliyat olan hastalara
katılım payı zorunluluğu getirildi. İlaçta devletin ödediği pay düşürülüp hastaların ödediği pay yükseltildi.
“18 yaşın altındaki çocuklar sağlık yardımlarından koşulsuz olarak yararlanacak” dendi. Anne ya da

babası GSS primi ödemeyen 18 yaş altı çocuklar için yeni kısıtlamalar getirildi.
“Hastane kuyrukları bitecek, herkes istediği hastaneye gidecek” dendi. Kuyruklar devam ediyor. Sevk uygu-

laması yeniden başladı. Özel hastanelere gidenler büyük paralar ödedi.
Bunlar yetmiyormuş, çok büyük sağlık hizmeti verilmiş, herkese sağlık güvencesi sağlanmış ve bunlar

ekonomiye büyük yük getirmiş gibi şimdi de yeni bir propaganda başlatıldı. Dikiş tutmayan bütçedeki açık
sağlık harcamalarına bağlanıyor. “Yeni önlemler” adı altında ceplerimize göz dikiyorlar. Çok uluslu şir-
ketlere, tıbbi cihaz-teknoloji üreticilerine, özel hastane patronlarına yeni gelir kaynakları yaratmaya çalışıy-
orlar.
Buradan soruyoruz: eğer sağlığı,eğitimi paralı hale getiriyorsanız,her aşamasında yeni paralar alıyorsanız,

size neden vergi verelim? Dolaylı ve dolaysız vergilerle Avrupada en çok vergi veren vatandaşlar olarak
nitelikli, ulaşılabilir ve ücretsiz sağlık hizmeti istemek en doğal hakkımız değil midir?

Değerli Basın Emekçileri:
AKP’nin neo liberal politikaları sağlığımızı tehdit ediyor. İnsanlarımızın ihtiyaçları ve insan onuruna yaraşır

bir yaşam düzeyi için değil. IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü ve sermayenin sınırsız kâr hırsını
tatmin için çıkarılan SSGSS yasasının yürürlükten kaldırılması gerekmektedir. Bütün sağlık harcamaları
genel bütçeden karşılanmalıdır. Çünkü bizler vergilerimizi verirken en başta sağlık ve eğitim gibi temel
ihtiyaçlarımıza kaynak sağlansın diye veriyoruz.
Katılım payı, muayene ücreti gibi ek ödemeler derhal durdurulmalıdır. Sağlık hizmetlerinde “taksiye bi-

nenler, dolmuşa binenleri, yaya yürüyenler” gibi eşitsizlikler ortadan kaldırılmalıdır. Sağlık emekçileri
güvenli çalışma ortamına kavuşturulmalıdır. Sağlıkta taşeronlaşmaya son verilmelidir.
Bizler,  gerçekleri  ortaya  koymaya  ve  SSGSS  yasasının  iç  yüzünü teşhir etmeye devam edeceğiz. Ses-

imize kulak tıkayan ve politikalarında inat eden Hükümet bu tutumundan vazgeçinceye kadar mü-
cadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. 25 Kasım ’da kamu emekçilerinin yapacağı grev de bu mücadelenin
bir parçasıdır. Emekçileri, işsizleri, yoksulları, toplumun tüm duyarlı kesimlerini 25 Kasım eylemine çağırıy-
oruz.
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Ülkenin Yaşamakta Olduğu Ağır Gündem Kaygı Vericidir. 19.12.2009

Türkiye bir kez daha savaş/barış ikilemine sıkıştırılıyor. Siyasi iktidarın demokratik açılım adıyla başlattığı
süreç yerini bir kez daha çözümsüzlüğün egemen olduğu, savaş çağrılarının yeniden yükseltildiği, halkların
birbirine karşı kışkırtıldığı bir gündeme bırakıyor.
Adı ne olursa olsun; açılım adıyla ortaya atılan kavram bir adım bile ileri götürülmemiş, somut bir çalışmaya

dönüşmeyerek söylemden öteye gitmemiştir. MHP bu süreçte üstlendği  rolü yerine getirirken CHP ninde
gerçek yüzü ortaya çıkmış, AKP inandırıcılığını yitirmiştir. Türkiye’de ekonomik, siyasal ve toplumsal krizlerin
nedeni olan Kürt Sorununun yakın zamanda Demokratik Açılım kapsamında geniş çerçevede tartışılması,
çözümün konuşulması, Kandil ve Mahmur’dan barış gruplarının gelmesi, çatışmasızlık ortamının sürmesi,
geniş toplumsal kesimlerinde barışçıl taleplerinin ve ölümlerin son bulmasına dair söylemlerin yükselmesi
barışa dair umutlarımızı büyütmüştür Barış grupları, toplumun barış umudunu güçlendirirken,  siyasal ve
ekonomik rantçıları rahtsız etmiş, faşist saldırılar, hukuksuz uygulamalar, ve meşru olmayan 12 Eylül
yasalarıyla halklar düşmanlığa sürüklenmeye çalışılmaktadır. 
İzmir’de, Çanakkale’de DTP ye ve kürt halkına yönelik saldırılar, İmralı cezaevi koşullarının ağırlaştırılması

umutları karamsarlığa ve gergin bir ortama dönüştürmüştür. bu süreçte Diyarbakır da gündüz, sokak or-
tasında, genç bir kardeşimizin sırtından vurularak katledilmesi, Muş- bulanıkta; kirli ilişkileri bilinen bir koru-
cunun gerçekleştirdiği infaz ve bunu meşrulaştırmaya yönelik çabalar, Sorumsuz ve şoven politikacıların
gündeme getirdiği ve esasen toplumsal sorunlarımızın çözümünün önünü tıkamayı amaçlayan politikaların
yansımasıdır. Halk katmanlarında yankısı sokağın ısınması, toplumsal gerilimlerin artması ve linç kültürünün
sokağa egemen olması olarak yaşanıyor. Tam da böyle bir noktada DTP’nin kapatılması durumu daha da
ağırlaştırmış; demokratik açılım süreciyle ortaya çıkan toplumsal beklentiler yerini güvensizliğe bırakmıştır.
DTP’nin kapatılması zaten sorunlu olan demokrasimizi bir kez daha yaralamıştır. 
Emekçilerin, hak arayanların karşısında polis gücünü ölçüsüzce kullanan Haydarpaşa Garı’nda demiryolu

emekçilerine, İstanbul itfaiye emekçilerine ve son olarak da Ankara’da Tekel işçilerine karşı şiddet kullanmak-
tan çekinmeyen Hükümet linç çeteleri söz konusu olduğunda sorumluluktan kaçmaktadır.
Eğer siyasi iktidar toplumsal sorunların çözümüne dair barışçı yöntemlere dayanan, demokratik bir çizgi

izlemek istiyorsa öncelikle sürüklendiğimiz kaos ortamına derhal müdahale etmeli; halkların birlikte yaşamını
zedeleyecek, savaşın ve nefretin dilinin toplumsal hayatımızın merkezine yerleşmesini engelleyecek adımlar
atmalıdır. 
Anayasa mahkemesinin uluslar arası demokratik normlara uygun düşmeyen DTP nin kapatılması kararı

sonrası DTP li milletvekillerin mecliste kalma kararı bu ülkenin demokratik geleceği, aydınlık yarınları ve
toplumsal barışı için önemli bir karardır.
Demokratik açılımda söylemden öteye geçmeyen AKP hükümeti, tarihsel öneme sahip olan bu kararın boşa

çıkarılmaması için demokratik bir anayasanın çalışmasını başlatmalı, siyasi partilerin kapatılması ve baraj
sistemini ortadan kaldıracak yasal değişiklikleri bir an önce başlatmalıdır. 
Bizler demokratik kitle örgütleri olarak başta parlamento ve Hükümet olmak üzere siyasal partileri, toplumsal

kurumları, tüm emek ve meslek örgütlerini, sorunlarımızın çözümü yönünde barışı esas alan tüm güçleri, ay-
dınları, sanatçıları ve demokratik bir Türkiye özlemi taşıyan herkesi savaşa karşı barışı, yasaklara karşı
demokrasiyi, inkâra karşı özgürlükleri egemen kılmak için çaba göstermeye, katkı sağlamaya çağırıyoruz.
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