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HÜLYA ALÖKMEN UYANIK fiUBE BAfiKANI D. Bak›r 112 Acil Sa¤l›k Hizmetleri

RAMAZAN KAVAL fiUBE SEKRETER‹ D. Bak›r/Lice ‹lçe Hastanesi

VAHAT B‹NGÖL ÖRGÜTLENME SEKR. D. Bak›r Kad›n Do¤um ve Çocuk Hastal›klar› Hast.

SAL‹HE AYDEN‹Z KADIN SEKRETER‹ D. Bak›r 112 Acil Sa¤l›k Hizmetler

fi‹YAR GÜLD‹KEN E⁄T. BAS. YAY. SOS. ‹fiL. SEKR. D. Bak›r Shçek ‹l Müdürlü¤ü

YÜKSEL ZENG‹N HUKUK VE T‹S SEKR. D. Bak›r Kad›n Do¤um ve Çocuk  Hast.

HASAN AYTAfi MAL‹ SEKRETER D. Bak›r D.Ü. T›p Fakültesi Hastanesi

SES D‹YARBAKIR fiUBES‹ YÖNET‹M KURULU 

YÖNET‹M KURULU (AS‹L)

NEJDET SEZG‹N   D. Bak›r/Ba¤lar 4 Nolu Asm

H‹VDA GÜNDÜZ D. Bak›r Shçek Yeniflehir Çocuk Yuvas›

MEHMET ÇA⁄LAR D. Bak›r Çocuk Hastal›klar› Hastanesi

YAKUP ÖZBEY D. Bak›r/Ç›nar ‹lçe Hastanesi

FA‹K OKAY D. Bak›r Shçek 75. Y›l Çocuk ve Gençlik Merkezi

ZOZAN KAAYA D. Bak›r 112 Acil Sa¤l›k Hizmetleri

AL‹ ‹HSAN KARAHAN D. Bak›r A¤›z Ve Difl Sa¤l›¤› Merkezi

YÖNET‹M KURULU (YEDEK)

MURAT KARAKAfi BAfiKAN D. Bak›r ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü

VAHAP GÜNAY RAPORTÖR D. Bak›r D.Ü. T›p Fakültesi Meslek Yüksekokulu

NEZAHAT ÇET‹NKAYA ÜYE D. Bak›r E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi

‹LHAM‹ ÇEL‹K ÜYE D. Bak›r Kad›n Do¤um ve Çocuk Hastal›klar› Hastanesi

EM‹NE UNAT AKKAYA ÜYE D. Bak›r fiehitlik AÇS

DENETLEME KURULU

VAHDETT‹N KILIÇ BAfiKAN D.Bak›r Çocuk Hastal›klar› Hastanesi

FIRAT KARAASLAN RAPORTÖR D.Bak›r E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi

YÜKSEL TEK‹N AVCI ÜYE D.Bak›r 112 Acil Sa¤l›k Hizmetleri

ZELAAL Ç‹T‹L GÜNAY ÜYE D.Bak›r/Ç›nar ‹lçe Hastanesi

CEL‹LE BABAO⁄LU ÜYE D.Bak›r Kad›n Do¤um ve Çocuk Hastal›klar› Hastanesi

D‹S‹PL‹N KURULU
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SA⁄LIK VE SOSYAL H‹ZMET EMEKÇ‹LER‹ SEND‹KASI

Sevgili sa¤l›k ve sosyal hiz-

met emekçileri hepinize merha-

ba…! Diyarbak›r flube olarak ç›-

kard›¤›m›z bültenin yeni bir say›-

s›yla daha birlikteyiz.

‹letiflim araçlar›n›n h›zla gelifl-

ti¤i, en küçük bir haberin bile k›-

sa sürede tüm dünyada duyulup

tüketildi¤i bir ortamda “söz uçar,

yaz› kal›r” fliar›yla flube olarak

bültenimizi sizlere ulaflt›rmay›

önemsiyoruz. 

Bilindi¤i gibi üç y›lda bir yap›-

lan ola¤an flube kongremizi 20

fiubat 2011 tarihinde gerçeklefl-

tirdik. Geçen üç, zorlu y›l› art›s›y-

la eksisiyle lay›k›yla yerine getir-

meye çal›flan flube yönetimimiz-

de görev devrine gidildi. Bir ç›k-

maz hale gelen D.bak›r ve ülkenin

sa¤l›k alan›ndaki sorunlar› bir ya-

na, sa¤l›¤›n tamamen piyasa aç›l-

d›¤›, sa¤l›k ve sosyal hizmetlerde

çal›flan arkadafllar›n sorunlar›n›n

had safhaya ulaflt›¤› bir ortamda

gerçekten özverili çal›flan geçen

yönetim kurulumuza eme¤inde

dolay› sayg›lar›m›z› sunuyoruz.

SES’in y›llard›r biriktirdi¤i deneyi-

mine ve kurumsallaflmas›na ve

mücadele inanc›na güvenerek

oluflan yeni yönetim, denetleme,

disiplin kuruluyla yeni bir döneme

kap› açt›k.

Ard›ndan 22-23-24 Nisan

2011 tarihinde Genel Merkez Ge-

nel Kurulunu gerçeklefltirdik. Çok

önemli karar önergelerin tart›fl›l-

d›¤› kongremizin en mühim özel-

li¤i yapt›¤› tüzük de¤ifliklikleridir.

Y›llard›r savundu¤umuz “anadil-

de sa¤l›k hakk›” ve “güvencesiz-

lerin örgütlenmesi”,”iflyeri mec-

lisleri” konusunda yap›lan de¤i-

flikliklerdi. Önümüzdeki üç y›l›

planlayan karar önergeleri bir ki-

tapç›k olarak haz›rlan›p üyeleri-

mize da¤›t›ld›.

Tüm bunlar›n yan›nda TTB ile

birlikte örgütledi¤imiz “çok ses,

tek yürek” eylemlikleri çerçeve-

sinde 26 fiubat D.bak›r mitin-

gi,13 Mart Ankara mitingi, 19-20

Nisan beyaz grev gerçeklefltire-

rek bu ülkenin kötüye giden sa¤-

l›k politikalar›na tavr›m›z ortaya

koyduk. Sa¤l›¤›n bir meta haline

getirilip üzerinden ne kadar kar

elde edilece¤i mant›¤›n›n ve po-

litikalar›n›n iyice yerleflti. Arada

ezilen paras› olmayan halk kesi-

mi ve sa¤l›k çal›flanlar› olmaya

devam edecek.

Biz bu süreçleri yaflarken Tür-

SES’li Olman›n 
Gururu ve 
Onuruyla

MERHABAMERHABA

Hülya ALÖKMEN UYANIK

fiube Baflkan›
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kiye de önemli bir demokrasi s›-

nav›ndan geçiyor ve 12 Haziran

genel seçimlerine haz›rlan›yordu.

Özellikle iktidar partisi olsun di-

¤er partiler olsun sa¤l›k ve sosyal

hizmet alan›nda ciddi bir proje

sunmadan bu alanlar›n daha da

piyasaya nas›l peflkefl çekilece-

¤inde kal›nm›flt›r. Ülkenin en

önemli sorunu olan Kürt soru-

nunda yine bar›fla dair bir çaba

yokken, tüm ezilenlerin birleflerek

oluflturdu¤u Ba¤›ms›z Blok

Adaylar›na da engelleme konu-

sun da muazzam bir çaba yaflan-

d›. Adaylar›n vetosu, birçok poli-

siye tedbir, Hatip D‹CLE’nin ve-

killi¤inin düflürülmesi sözü edilen

demokrasi s›nav›ndan baflar›s›z

ve yara al›narak ç›k›ld›¤›n›n gös-

tergesidir. Bu yaral› durum günü-

müze de yans›mas›n› gösterme-

ye devam ediyor. Gerek SES ola-

rak gerek KESK olarak bu konu-

da ki tavr›m›z›n diyalog yolunun

kullan›lmas› ve ülkenin tüm halk-

lar›n›n bar›fl içinde yaflad›¤› bir ül-

ke özleminin oldu¤udur.

Bu arada “Tekel Direniflin-

den” gelip, sa¤l›k iflkolunda 4-C

statüsünde çal›flmak zorunda b›-

rak›lan Tekel iflçilerinden Sendi-

kam›za kat›l›mlar oldu. Y›llard›r

iflçi olarak kamuda çal›flan bu ar-

kadafllar›m›z, büyük hak gaspla-

r›yla 4-C statüsünde çal›flmalar›,

tüm güvencesiz çal›flanlarca ol-

du¤u gibi taraf›m›zdan kabul edi-

lemez bir durumdur. ‹flkolumuz-

da ifle ilk bafllad›klar› günden bu

güne sorunlar›n›n çözümü için

her zaman yanlar›nda olduk ve

olmaya devam edece¤iz. Bir se-

çim yat›r›m› olarak de¤erlendirdi-

¤imiz bir defaya mahsus kamu-

daki tüm sözleflmelilerin kadroya

al›nmas›nda yine bu arkadafllar›-

m›z ma¤dur edilmifltir. Bu arka-

dafllar›m›z›n ço¤u tekelin özellefl-

tirilmesine karfl› direniflte yerini

alm›fl arkadafllar›m›zd›r. ‹flçi sen-

dikalar›nda yaflad›klar› olumsuz-

luklar› görerek, kamu sendikalar›

direnifl ruhunun yinede KESK bi-

lefleni sendikalarda oldu¤unu bil-

meleri gerekti¤ini ifade ediyoruz.

D. Bak›r, Kas›m 2010’da Aile

Hekimli¤i uygulamas›na geçti.

Türkiye genelinde pilot uygula-

mas›na baflland›¤› günden itiba-

ren sendika olarak yaflanabile-

cek sorunlar› ve itirazlar›m›z› dile

getirdik. fiu an özellikle bir heki-

me ba¤l› alan konusunda olsun,

hitap etti¤i nüfusu kontrol etme

konusunda olsun “sa¤l›k çal›fla-

n›” istihdam etme konusunda ol-

sun “Aile hekimli¤i” uygulamas›

sorunlar yuma¤› haine gelmifl

durumdad›r. Bu konuda sa¤l›k

çal›flanlar›n›n ve bu hizmeti alan

halk›n yan›nda olmaya devam

edece¤iz.

Sa¤l›kta yaflanan y›k›m›n bir

benzeri ne yaz›k ki SHÇEK’te de

karfl›m›za ç›km›fl durumdad›r.

Uzun y›llard›r düflünülen sosyal

hizmette yavafl yavafl piyasan›n

insaf›na terk etme dönemine gir-

mifl bulunuyoruz. Düzenlenen

Kanun Hükmünde Kararnameler

ile sosyal hizmet; merkezde sa-

dece planlama, taflrada da parti-

zanc›l›¤›n çok rahat uygulanabi-

lece¤i il özel idarelerin insaf›na

terk edilmektedir. Kad›n›n ad› yö-

netim kadrolar›ndan ç›kar›lm›fl,

kad›n sorununu aile ile ba¤daflt›-

r›l›p Aile ve Sosyal politikalar Ba-

kanl›¤›na devredilerek kad›n so-

runu iyice hiçlefltirilmifltir. Y›llar›n

deneyimini ve birikimini yok sa-

yarak bu alanlar› bofl b›rakaca¤›-

m›z› sanmas›nlar. Eflit, ulafl›labi-

lir, ücretsiz kamusal bir sosyal

hizmet hakk› talebimizden asla

vazgeçmeyece¤iz.  

Biz haklar›m›z› alanlarda hay-

k›r›rken, iflyerlerinde idarecilerle

mücadele ederken, ‹ktidar›n yan-

dafl› sendikalar; kimin tayini ne-

reye yap›lacak, hangi üyesi ne

flekilde kay›r›lacak hesab›n› yap-

maktad›rlar. ‹dareyi ve tüm ikti-

dar›n nimetlerini arkalar›na alarak

adaletsiz bir yar›fl›n içine çekil-

mek istendi¤imizin fark›nday›z.

Yirmi y›ll›k fiili meflru mücadele-

den bu yana, buna benzer birçok

oluflum gördük. Ama biliyoruz ki

her zaman kazananlar mücadele

edenlerdir. 

Bütün bu sorunlar› aflman›n

yolu; daha fazla örgütlenerek,

daha fazla haklar›m›z›n takipçisi

olarak, SES’li olman›n gururu ve

onuruyla SES’imizi yükseltmek-

ten geçer.
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Anadilde Sa¤l›k ve Eflit Ücret ‹çin Grev
Sendikam›z SES Genel Merkezi ve TTB Genel Merkezi’nin ald›¤› ortak karar do¤rultusunda

gerçeklefltirilen, “Anadilde Sa¤l›k ve Eflit Ücret” için 19-20 Nisan’da üyelerimizin bulundu¤u tüm iflyer-

lerinde Greve gidildi.

Sa¤l›kl› Yaflam ‹çin
Do¤aya Sayg›
Mart 21-23 tarihleri aras›nda Diyarbak›r E¤itim

ve Araflt›rma Hastanesi bahçesinde; Diyarba-

k›r Büyükflehir Belediyesi Park-Bahçeler Mü-

dürlü¤ü’nün katk›s›yla üyelerimiz ve hastane

yönetimiyle birlikte fidan dikimi yap›ld›.

Özellefltirme kapsam›nda Tekel’in özel sektöre

devredilmesi sonucunda; ma¤dur edilen

40.000 emekçinin taleplerine ortak olmak ama-

c›yla yap›lan eylem-etkinliklere SES olarak kat›-

l›m sa¤lad›k. Bu dönemde Diyarbak›r genelinde

ve Ankara’da yap›lan eylemlere KESK ve ba¤l›

Sendikalar destek verdi.
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Teklefltirmeye Karfl› 
‹mza Kampanyas›
‹fl bar›fl›n›n sa¤lanabilmesi amac›yla; 4/B, 4/C.

4924, Vekil gibi kadrolar›n tek kadroya dönüfl-

türülmesi için, konfederasyonumuz KESK ön-

cülü¤ünde tüm illerde düzenlenen imza kam-

panyas› çerçevesinde ‹limizde toplanan binler-

ce imzay› Yeniflehir postanesi önünde yap›lan

bas›n aç›klamas›yla TBMM Baflkanl›¤› ve Bafl-

bakanl›¤a gönderildi.

Kad›n Do¤um ve Çocuk Hastal›klar› Hasta-

nesinde iflyeri temsilcili¤i aç›l›fl› ve üyelerle

buluflma etkinli¤ini düzenlendi. Bu etkinlik-

te, iflyeri sorunlar› ve bu sorunlara yönelik

çözüm önerileri tart›fl›ld›.

1 May›s
Kutlamas›
Dünyada ve Ülkemizde kut-

lanan 1 May›s ‹flçi Bayram›

etkinli¤i, ilimizde Da¤kap›

Meydan›’nda kutland›. Çeflit-

li sendika ve STK’lar›n kat›l›-

m›yla gerçekleflen kutlama-

lara, Sa¤l›k Emekçileri Sen-

dikas› (SES) Sendika binas›

önünde oluflturdu¤u kortejle,

miting alan›na kadar yürü-

yüflle kat›l›m sa¤lad›.
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Aynur ÖZAK fiAH‹N
Serbest B›rak›ls›n!
Ekim 2010’dan itibaren haks›z yere tutukla-

nan ve dokuz Haziran’da mahkemeye ç›ka-

r›lan fianl›urfa SES fiube Yöneticisi Aynur

ÖZAK fiAH‹N’in duruflmas›na kat›l›m sa¤-

land›. Duruflma sonras›nda fiAH‹N’in ser-

best b›rak›lmas› için adliye önünde bas›n

aç›klamas› yap›ld›.

Sendikam›z iflyeri temsilcilerine yönelik; ör-

gütlenme stratejileri, iflyeri temsilcisinin gö-

revleri ve iletiflim konular›nda iki günlük e¤i-

tim semineri verdi.

Dicle Üniversitesi’ndeki
Kadrolaflmaya Karfl›
Oturma Eylemi
Dicle Üniversitesi’ndeki 
kadrolaflma yirmi dokuz 
Haziran’da Bas›n aç›klamas›
ve oturma eylemiyle protesto
edildi.

Dicle Üniversitesi’nde sendikal çal›fl-

malardan dolay› SES ve E¤itim-Sen

üyelerine yönelik aç›lan soruflturma-

lar, performansa dayal› döner ser-

maye da¤›l›m›ndaki adaletsizlik, Difl

Hekimli¤i Fakültesi’ndeki çal›flanla-

r›n sorunlar› ve Rektörlü¤ün kadro-

laflmas›n› protesto amaçl› ortak ba-

s›n aç›klamas› ve oturma eylemi ger-

çeklefltirildi.

SA⁄LIK VE SOSYAL H‹ZMET EMEKÇ‹LER‹ SEND‹KASI
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E¤itim ve Araflt›rma Hastanesindeki Sorunlar Giderilsin!

Aç›klama da, Diyarbak›r ili üze-

rinde uygulanan politikalar›n›n

yarataca¤› sorunlara dair kayg›-

lar›m›z› ve öngörülerimizi dile

getirdik ve getirmeye devam

ediyoruz. 

Bölgemizde ve ilimizde her

aç›dan oldu¤u gibi sa¤l›k ala-

n›nda da geri kalm›fll›k tüm h›-

z›yla devam etmektedir. ‹limiz-

de kifli bafl›na düflen hastane

yatak say›s›, hekim ve yard›m-

c› personel say›s›n›n eksikli¤ini

gidermek yerine; efline az

rastlan›r bir örnek olarak, tek

ikinci basamak hastanesi olan

Diyarbak›r Devlet Hastanesi

adeta boflalt›lm›fl ve E¤itim

Araflt›rma Hastanesi aç›lm›flt›r.

Bizler elbette ki yeni ve mo-

dern hastanelerin aç›lmas›na

karfl› olamay›z. SES olarak;

her zaman herkese eflit, nite-

likli, ulafl›labilir, ücretsiz ve in-

sanca bir sa¤l›k hizmetini sa-

vunduk, savunuyoruz. 

SES Diyarbak›r fiubesi 

olarak acilen;

• Eski Devlet Hastanesinin tek-

rar ikinci basamak sa¤l›k hizme-

ti veren statüsüne getirilmesini,

• Her merkez ilçemizde birer

ikinci basamak devlet hastane-

si aç›lmas›n›,

• Kentimizin sa¤l›k politikalar›-

n›n belirlenmesi ve yürütülmesi

için; tüm sa¤l›k örgütlerinin, ye-

rel yönetimlerin ve özel idarenin

yer ald›¤› bir komitenin kurul-

mas›n› talep ediyoruz.

Sa¤l›k Emekçilerine Fiziki Sald›r›lar Kabul Edilemez
Dicle Üniversitesi T›p Fakültesi Hastanesi’nde bir doktor üyemize yap›lan fiziki sald›r›ya iliflkin Diyarba-

k›r Tabip Odas› ile birlikte ortak bas›n aç›klamas› yap›ld›. Yap›lan aç›klamada, Sa¤l›k Emekçilerine kar-

fl› geliflen sald›r›lar k›nand›.

Diyarbak›r E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi’ndeki sorunlara iliflkin 
bas›n aç›klamas› yap›ld›.
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‹limizdeki sa¤l›k sorunlar›na ilifl-

kin ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü’ne yürü-

yüfl yap›ld› ve bas›n aç›klamas›

yap›ld›.

Aç›klamada, Sa¤l›k Bakanl›¤›

Tedavi Hizmetleri Genel Mü-

dürlü¤ü yetkililerinin Anka-

ra’dan yapt›klar› planlamalar

sa¤l›k hizmetini enkaza çevir-

mifltir. Sa¤l›k Müdürlü¤ü’ndeki

yönetim bofllu¤u, aile hekimli¤i

uygulanmas›ndan kaynakl› per-

sonel eksikli¤i, kamusal alanda

sa¤l›k hizmeti sunan kurumlar›n

eksikli¤i bu sorunlar› her geçen

gün kat be kat artt›rmaktad›r. 

Aç›lan E¤itim Araflt›rma hasta-

nesinde acil hizmetleri verile-

mez durumda, Anjiyo yap›lama-

makta, sa¤l›k personelinin

araç-gereci temin edilememek-

te hatta yaraya müdahale eden

personelin bazen bir eldiveni

bile bulunmamaktad›r. Bu du-

rumda hem sa¤l›k personelinin

hem de hastan›n hayati tehlike-

si dahi söz konusu olmaktad›r.

SES Diyarbak›r flubesi olarak

acilen;

• Sa¤l›k ‹l Müdürünün hemen

atanmas› ve yönetimin göreve

bafllamas›n›,

• Diyarbak›r’daki tüm sa¤l›k

örgütlerinin, yerel yönetimle-

rin, sa¤l›k müdürlü¤ünün ve

özel idarenin de içinde yer al-

d›¤› bir sa¤l›k komitesinin

oluflturulmas›, kentin sa¤l›k

politikalar›n›n belirlenmesi ve

yürütülmesinin bu komite tara-

f›ndan planlanmas›n›,

• ASM’lerdeki personel eksikli-

¤inin giderilmesi için vekil ebe

ve hemflirelerle sözleflme yap›-

labilmesi için ç›kar›lan yönet-

meli¤in bir an önce hayata ge-

çirilmesini, (Personel aç›¤›na

ra¤men halen ebe ve hemflire-

lerin vekil olarak istihdam edil-

mesi kabul edilecek bir durum

de¤ildir.)

• Eski devlet hastanesinin tek-

rar ikinci basamak sa¤l›k hiz-

meti veren eski statüsüne geti-

rilmesini hatta her merkez ilçe-

mizde birer devlet hastanesinin

aç›lmas›, döner sermaye uygu-

lamas›na getirilen yeni perfor-

mans sistemi tüm iflyerlerinde

çal›flma bar›fl›n› bozaca¤›ndan

bundan derhal vazgeçilmesini

talep ediyoruz.

Sa¤l›k Alan›ndaki Sorunlar Giderilsin!
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Canl› Tan›klar›n Dilinden Mücadele Tarihimiz
2005 y›l›nda yap›lan “Canl› Tan›klar›n Dilinden Mücadele Tarihimiz” adl› çal›flma önceki yönetimimiz ta-

raf›ndan kitap olarak bas›ld›. Bu kitapta ad› geçen ve katk› sunan mücadele arkadafllar›m›z›n buluflma-

s› amac›yla on bir Eylül’de Cegerxwin Kültür Merkezi’nde resepsiyon düzenlendi.

SHÇEK’in tasfiye edilmesi ve ‹l Özel ‹darelerine devredilmesine iliflkin sekiz A¤ustos’ta Diyarbak›r ‹l

Sosyal Hizmetler Müdürlü¤ü önünde bas›n aç›klamas› yap›ld›.
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√ Sa¤l›k Bakanl›¤›na devredi-

len SSK personellerinden, ecza-

ne çal›flanlar› ve floförlerin öden-

meyen nöbet ücretleri ile ilgili

mahkeme karar›yla ödeme yap›l-

mas› sa¤land›.

√ SSK 80 saat ek ödemeleri,

hastal›k, mazeret ve raporlarda

kesilen ücretlerle ilgili dava aç›ld›

ve kazan›ld›.

√ Vekil ebe-hemflirelerin sen-

dikalara üye olabilmeleri için,

Devlet Personel Baflkanl›¤›yla ya-

z›flmalar yap›lm›fl ve üye olabil-

meleri sa¤lanm›flt›r.

√ Vekil ebe-hemflirelere dö-

ner sermaye ödenmesi için dava

aç›ld› ve dava açan üyelerimize

avukat hizmeti verildi. Davalar

kazan›ld›

√ Döner sermayesi ek öde-

menin alt›nda kalanlara, aradaki

fark›n ödenmesi için ‹l Sa¤l›k Mü-

dürlü¤ü ile görüflme yap›ld› ve

ödemenin yap›lmas› sa¤land›.

√ Askerlik dönüflünde ifle

bafllay›fl› yap›lmayan üyelerimiz

için aç›lan dava kazan›ld› ve yeni-

den bafllay›fllar›n›n yap›lmas›

sa¤land›.

√ ‹lçe hastanelerinde mesai

saatleri d›fl›nda laboratuar ve

radyolojide çal›flan personelin

özellikli birim ödemesinden fay-

dalanmas› amac›yla aç›lan dava-

lardan sonuçlananlar, olumlu ol-

mufltur. Halen devam eden dava-

lar da mevcuttur.

√ Örgütlülü¤ümüzün bize ver-

di¤i güçle yetkili oldu¤umuz il ge-

nelinde tüm hastane ve iflyerle-

rinde yasal kurullarda temsili ye-

timiz mevcut olup çal›flanlar›n ta-

raf›nda yerimizi almaktay›z.

√ Türkiye’nin demokratik ve

yaflan›labilinir bir ülke olabilmesi

için mücadele eden birçok plat-

formlarda yerimizi almaktay›z.

√ ‹fl bar›fl›n›n sa¤lanabilmesi

için 4/B, 4/C. 4924, Vekil gibi

kadrolar›n tek kadroya dönüfltü-

rülmesi için imza kampanyas› dü-

zenledik ve binlerce imzay›

TBMM’ye, Baflbakanl›¤a ilettik.

TALEPLER‹M‹Z

√ Herkes eflit, paras›z, ulafl›la-

bilir ve anadilde sa¤l›k hizmeti

alabilmelidir.

√ ‹fl güvencesi ve güvenli¤inin

sa¤lanmas› gerekmektedir.

√ ‹nsanca yaflamaya yetecek

temel ücret, 

√ ‹nsan sa¤l›¤›n›n korunmas›

ve sürdürülmesi en do¤al insan

hakk› olmas›ndan hareketle, Sa¤l›-

¤›n metalaflmas›na ve kazanç ka-

p›s› olmas›na karfl›y›z. ‹ktidarlar›n

tüm düzenlemeleri bu ilkeleri gö-

zeterek yapmas› gerekmektedir.

√ Her türlü iflleyiflte sendikalar

aras› ayr›m yap›lmamal›, çal›flanlar

yandafl ve muhalif sendika aras›n-

da seçime zorlanmamal›d›r.

ÇOK SES TEK YÜREK…

DAHA ÖRGÜTLÜ,

DAHA GÜÇLÜ…

KAZANIM-
LARIMIZ 

VE TALEP-
LER‹M‹Z
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Savafl-bar›fl ikileminde ibreyi

bar›fla do¤ru e¤riltmenin, bar›fl ikli-

mini hakim k›lman›n oldukça zor

ama bir o kadar imkan dahilinde ol-

du¤u bu süreçte halk›m›z›n can al›c›

sorunlar›na e¤ilmek oldukça önem

tafl›maktad›r.

Sa¤l›kl› olabilmek için öncelikle

sa¤l›kl› bir eko-sisteme sahip olma-

m›z gerekmektedir. Hastal›k üreten,

sürekli insan sa¤l›¤›n› bozan ortam;

yani zihniyet ve toplumsal yaflam bi-

çimi de¤iflmedi¤i sürece sa¤l›kl› bir

topluma kavuflamayaca¤›m›z bir

gerçektir. fiimdiye kadar sürdürülen

devletçi politikalar bu alanda a¤›r-

laflm›fl sonuçlar› hafifletmeye dö-

nüktür. Sonuçlarla u¤rafl›lmaktad›r

ancak bu konuda da baflar›l› oldu¤u

söylenememektedir. Problemin

kayna¤›na inerek kaynaktan de¤i-

flim yap›lmal›d›r ki, sonuç de¤iflebil-

sin. Hastal›kl› toplumdan sa¤l›kl›

topluma, s›kbo¤az, obez, çevreden

kopmufl, bir nevi kanserleflme olan

afl›r› flehirleflmifl toplumdan ekolojik

topluma, tepeden t›rna¤a otoriter ve

totaliter devletli toplumdan komünal

demokratik ve özgür-eflit topluma

do¤ru bir yönelifl gerçekleflmek du-

rumundad›r. Aksi takdirde insan

sa¤l›¤›n› olanakl› k›lan bir do¤a-top-

lum uyumundan bahsedemeyiz. Za-

ten mevcut durum bunun tersi oldu-

¤u için böylesine ciddi bir sorunla

karfl› karfl›yay›z. Demokratik-ekolo-

jik-cinsiyet özgürlükçü paradigma

yeni yaflam zihniyeti olarak flekillen-

medi¤i sürece yani toplum ahlaki ve

politik olmad›¤› sürece bu sorunlar

sürekli gündemimizde yer alacakt›r.

Tarihsel olarak; sömürgeci dev-

letlerin egemen iliflkileri sa¤l›k politi-

kalar›n› gelifltirme süreçlerinde ken-

disini göstermifltir. Sömürgeci dev-

letler sa¤l›k hizmetlerini; kapitalist

ulus devletin inflas›nda, siyasi hege-

monyan›n sa¤lanmas›nda, sermaye

birikiminde ve eme¤in yeniden üre-

timinde kullanm›flt›r. Türkiye’de

özellikle cumhuriyetin ilk y›llar›nda

ulus devletin inflas›nda, 1930’l› y›l-

larda eme¤in yeniden üretiminde,

1960’l› y›llarda eme¤in yeniden üre-

timi ve siyasi hegemonyan›n kurul-

mas›nda, 1980’li y›llarla birlikte ser-

maye birikim sürecine katk› ve siya-

si hegemonyan›n kurulmas›nda,

AKP hükümeti ile birlikte sermaye

birikim sürecine katk› ve seçmen

yaratma fonksiyonuyla daha görü-

nür hale gelmifltir.  

Sa¤l›k alan›ndaki piyasalaflt›rma

çal›flmalar› en fütursuz halini “Sa¤-

l›kta Dönüflüm Program›” ad› alt›nda

AKP iktidar› ile alm›flt›r. Ancak böl-

gede piyasalaflt›rma süreci gecikti-

rilmifl, önce yerel küçük giriflimciler

eliyle süreç topluma kabul ettirilmifl,

daha sonra sa¤l›k tekellerinin bu

alana girifli sa¤lanm›flt›r. Devlet bir

taraftan toplumun sa¤l›k hizmetini

piyasalaflt›r›rken öte taraftan toplu-

mun devletle olan ba¤›n› koparma-

mak için Yeflil kart uygulamas› bafl-

latm›flt›r. Yoksullaflt›r›lan, göç ettiri-

len toplumun bozulan sa¤l›¤›n› kul-

lanarak sisteme ba¤laman›n, terbiye

etmenin arac› olarak yeflil kart uygu-

lamas› gelifltirilmifltir. En vahimi ise

yeflil karttan yararlanmak için yoksul

olundu¤unun ispat edilmesidir.

Tüm bunlar›n yan›nda Türkiye

de ve özellikle bölgede yaflanan ça-

t›flman›n sa¤l›k üzerinde birçok tah-

ribat› vard›r. 

SA⁄LIK,
BARIfi VE

TOPLUMSAL
DÖNÜfiÜM

Salihe AYDEN‹Z

fiube Kad›n Sekreteri
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Bunlar;

√ Savafl ve fliddet ortam›n›n ya-

ratt›¤› travmalar,

√ Orman yang›nlar›, kimyasal si-

lah ve at›klar, may›nlar, HES vb. lerin-

den kaynakl› çevresel sorunlar.

√ Ötekilefltirmekten kaynakl› ya-

flanan psikolojik sorunlar,

√ Bölgesel farkl›l›klar, dil sorunu,

sa¤l›k kurulufllar›n›n alt yap› ve per-

sonel eksikli¤i vb. kaynakl› sa¤l›¤a

eriflememe,

√ Yoksulluktan kaynakl› dengeli

ve yeterli beslenememeden dolay›

geliflen sa¤l›k sorunlar›,

√ Göç ve iflsizlikten kaynakl› ola-

rak güvencesiz ve sa¤l›ks›z ifllerde

çal›flmadan kaynakl› meslek hasta-

l›klar› sorunlar› (silikozis, tersane

ölümleri vb)

√ Birçok ülkede tarihe kar›flm›fl

hastal›klar›n bölgede halen görül-

mesi (trahom, flark ç›ban›, flarbon)

olarak ifade edebiliriz.

Tarihsel olarak sa¤l›k hizmeti

sunumunu ve güncel sa¤l›k sorunla-

r›n› tart›fl›rken sa¤l›k emekçilerinden

ba¤›ms›z bir de¤erlendirme yap›la-

maz. Sa¤l›k politikalar› gelifltirilirken,

sistem sa¤l›k emekçilerini bir taraf-

tan kullan›rken di¤er taraftan da uy-

gulaman›n ma¤duru haline getirmifl-

tir. Tüm bu olumsuzluklara karfl›

kendi modelimizi infla ederken be-

nimsedi¤imiz ilkelerimiz flunlard›r.

√ Sa¤l›¤›n metalaflt›r›larak kapi-

talist üretim-tüketim sarmal›na al›n-

mas›n› sa¤layan ve bu politik yakla-

fl›m› kesin do¤ruymufl gibi toplumla-

ra dayatan DB, IMF, DTÖ ile her ge-

çen gün bu kurulufllar›n hegemon-

yas›na giren DSÖ’nün sa¤l›¤a iliflkin

tan›mlamalar›n› reddeder. Çünkü bu

tan›mlamalar ve dayatmalar; sa¤l›k

hizmetlerini tekniklefltirerek, k›flk›rt›-

lan sa¤l›k talebine (t›psallaflt›rma,

t›bbi hegemonya kurarak)  ve kifliyi

bedenine yabanc›laflt›ran bir sa¤l›k

alg›s›na neden olmaktad›r. Sa¤l›¤›n;

yaln›zca kiflinin bedenen ve zihnen

iyilik haliyle de¤il, toplumsal ve siya-

sal iyilik haliyle ele al›nmas›n› savu-

nur. Siyasal iyilikle kastedilen birey

ve toplum olarak özgür olma halidir. 

√ Sa¤l›k hizmetinin herkese eflit,

ücretsiz, evrensel nitelikte, anadilin-

de ve ulafl›labilir verilmesini savunur.

√ Toplumsal iyilik halini tehdit

eden; cinsiyete, ›rka, s›n›fa, inanca

dayal› ayr›mc› politikalarla ve sa¤l›k-

s›z yaflam koflullar›na neden olan

çevrenin sömürü amaçl› tahribat›yla

mücadele eder. 

√ Ulafl›lm›fl olan teknolojik düze-

yin sa¤l›¤›n endüstrileflmesinde is-

tismar edilmesine karfl› ç›karak; tek-

nolojik imkânlar›n ak›lc›, toplumun

genel yarar›n› gözeten, do¤a ile

uyumlu olarak kullan›m› esas al›r.

√ Sa¤l›k hizmetlerinin planlan-

mas›n›; piyasan›n kar amaçl› dayat-

t›¤› politikalar›n de¤il, sa¤l›k gereksi-

nimlerini göz önüne alan politikalar›n

belirlemesi gerekti¤ini savunur.

Sa¤l›k için bütçeden ayr›lan pay;

sa¤l›k kurumlar›; sa¤l›k kurumlar›n›n

olanaklar› ve sa¤l›k emekçileri aç›-

s›ndan uzun süredir dezavantajl›

olan bölgelere yönelik pozitif ayr›m-

c› politikalar› talep eder.

√ Sa¤l›k finansman›nda eflitsiz-

likleri giderici vergilerden (progresif -

gelir ve servete dayal›) oluflan bütçe

kullan›m›n› ve bu bütçenin kullan›m›-
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n›n yerelin inisiyatifinde olmas›n› sa-

vunur. Sa¤l›¤› toplumsal bir hak ola-

rak kabul eder, ülkede yaflayan her-

kesin sa¤l›k hizmetinden yararlan-

mas› için mücadele eder.

√ Sa¤l›¤›n programlanmas› ve

yürütülmesini; demokratik özerklik

perspektifine sahip yerel yönetimle-

re devredilmesini ve hizmetlerin yü-

rütülebilmesi için yeterli bütçe akta-

r›lmal›s›n› savunur. Bu talep bugün

güncel olarak tart›fl›lan yerellefltirme

talebiyle kar›flt›r›lmamal›d›r. Dayat›-

lan yerellefltirme anlay›fl›; güçsüz,

örgütlenememifl ve merkeze ba¤›m-

l› hale gelmifl yerele tüm hizmet yü-

künün aktar›larak; hizmetlerin niteli-

¤inin düflürülmesi ve verilemez hale

getirilmesidir. Ayn› zamanda serma-

yenin en küçük mekânsal ölçekte

dahi gerek kamu giriflimcili¤i gerek

yerel giriflimcilik gerekse de bireysel

giriflimcilik eliyle sa¤l›k baflta olmak

üzere tüm kamusal hizmetlerin, çev-

renin ve kültürün metalaflmas›n› h›z-

land›rmas›na yol açmaktad›r. Bu an-

lay›fla karfl› mücadele eder.

√ Sa¤l›k hizmetlerine demokra-

tik kat›l›m›n sa¤lanmas› her ölçekte

yaflayan toplum kesimlerinin sürece

dahil olmas›yla mümkün olacakt›r.

Demokratik kat›l›mdan kas›t; sa¤l›k

hizmetlerinin planlanmas›, uygulan-

mas›, de¤erlendirilmesi ve denet-

lenmesi süreçlerinin tümüne halk›n

ve sa¤l›k çal›flanlar›n›n müdahil ol-

mas›d›r. Halk›n kat›l›m›n› sa¤layacak

olan meclisler; afla¤›dan yukar›ya

do¤ru örgütlenme esasl› olup, her

düzeyde karar organlar›nda temsili-

ni bulmal›d›r. Sa¤l›k çal›flanlar› da

bu meclisin do¤al kat›l›mc›lar›d›r.

Sa¤l›k kurumlar›n›n iflleyiflinin; de-

mokratik yönetim biçimini esas alan

konseyler arac›l›¤›yla sa¤lanmas›n›

savunur.

√ Sa¤l›k emekçilerini; tüm

emekçilerin bir parças› olarak görür,

çal›flanlar›n haklar›na yönelik talep-

leri ortaklaflt›r›r. Ayr›flt›ran, parçala-

yan, çat›flt›ran her türlü politikay›

karfl›s›na alarak dayan›flmac› ve ko-

lektif iliflkileri esas al›r. Yine mevcut

sistemin dayatt›¤› hizmet alan-hiz-

met sunan aras›nda ki alg› farkl›l›¤›-

n›n getirdi¤i yabanc›laflmaya, sa¤l›k

emekçileri aras›nda ki mesleklefl-

meden kaynakl› katmanlaflmaya ve

toplum içindeki elitleflmeye karfl› ç›-

kar. Eme¤in sömürüsüne dayal› tüm

çal›flma iliflkileri reddeder. Sa¤l›k

hizmetlerinde insan onurunu zede-

leyen, sömürüyü derinlefltiren tafle-

ronlaflt›rmaya varan uygulamalara

karfl› mücadele eder.

√ Sa¤l›k emekçileri aras›ndaki

katmanlaflmay› toplumsal cinsiyet

aç›s›ndan da ele al›r. Gerek hemfli-

relik gibi bak›m hizmeti a¤›rl›kl› alan-

lar, gerekse de t›pta uzmanl›k alan-

lar›nda toplumsal cinsiyete dayal›

yönlendirmeler söz konusu oldu-

¤unda yeniden toplumsal üretim sü-

recinde kad›n eme¤inin tuttu¤u yer

ve toplumsal cinsiyete dayal› mesle-

ki yönlendirmeler baflka bir eflitsizlik

alan›n› oluflturmaktad›r. Mevcut er-

kek egemen iktidar anlay›fl›n›n sa¤-

l›k alan›na bir yans›mas› olan bu

eflitsizli¤in çözülmesi için kad›n öz-

gürlük perspektifleri do¤rultusunda

çal›fl›r.

√ Hekim merkezli, piyasac›, cin-

siyetçi ve uzmanlaflma odakl› sa¤l›k

e¤itimini reddeder. Bunun yerine

kolektif, toplumcu, kampüse hapse-

dilmemifl toplumla iç içe ve toplum

sorunlar›na yönelik bir e¤itim anlay›-

fl›n› savunur, gelifltirir. E¤itimin böl-

ge sa¤l›k akademilerinde yap›lmas›-

n› savunur. Akademik bilginin üreti-

mi ve kullan›m›nda halk›n rolünü

önemser. Sa¤l›k alan›ndaki tüm ilke-

sel yaklafl›mlara sahip sa¤l›k emek-

çisi yetifltirilmesine yönelik akade-

mik bir müfredat ve e¤itim modelini

gelifltirir.

√ Sa¤l›k bilgisinin toplumsallafl-

t›r›lmas› için; herkesin amatör sa¤-

l›kç› kimli¤ini kazanabilmesini he-

defler. Akademiler, konseyler ve

meclislerin her düzeyde kolektif bir

çal›flma yürütebilmesini ve toplu-

mun her bireyinin olabildi¤ince sa¤-

l›k hizmetinin içinde yer almas›n›n

sa¤lanmas›n› amaçlar.   

√ Sa¤l›k toplumsal doku ve kül-

türel yap›dan ba¤›ms›z de¤ildir.

Sa¤l›k hakk› mücadelesi ayn› za-

manda kültürel bir mücadeledir.

Toplumsal ve tarihsel birikimine da-

yal› ahlaki ve politik yaklafl›m› esas

alan bir sa¤l›k kültürünü gelifltirmek,

yayg›nlaflt›rmak ve içsellefltirmek

için çaba harcar. Bunun için Orta-

do¤u ve Kürt toplumunun tarihsel

sa¤l›k birikimine sahip ç›kan, zen-

ginlefltiren ve piyasa amaçl› kullan›-

m›na karfl› duran çal›flmalar› yapar.

√ Sa¤l›k ve sa¤l›k hizmetini tek

bafl›na ele almaz ve sadece sa¤l›k-

ç›lara daraltmaz. Bu sebeple sa¤l›k-

la do¤rudan ilgili olan belediye, e¤i-

tim, flehir planlama, çevre, tar›m,

ulafl›m, enerji gibi alanlarla kolektif

çal›flmay› esas al›r.
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SHCEK’in tarihçesini okuyan
herkes Türkiye’de Çocuk Esirgeme
Kurumunun ilk nüveleri olan çocuk
saraylar›, bak›m evleri, çocuk yuva-
lar› gibi kurumlar›n Amerika'daki iflçi-
lerin gönderdikleri paralarla kuruldu-
¤unu bilir.  SHCEK’in internet site-
sindeki Dr. Fuat Umay bafll›kl› tarih-
çe bölümünde; Kürt Yusuf Gülabi
Çavufl’un 27 y›l boyunca Amerika'da
Maden Ocaklar›nda, Otomobil Fab-
rikalar›nda, Meyve Bahçelerinde ça-
l›flarak; garajlarda, parklarda yatarak
zor flartlarda biriktirdi¤i 10 bin dolar›
Dr Fuat Umay’ a can-› gönülden tes-
lim etti¤i yaz›l›d›r.

Türkiye'den Amerika’ya çal›flmak
için giden; Kürt, Türk, Rum, Ermeni,
Yahudi vatandafllar›n gönüllü katk›la-
r›yla kurulan SHÇEK bugün bir tasfiye
sürecinin içerisindedir. Liberal baron-
lar›n devletin tüm kurumlar›n› serbest
piyasaya peflkefl çekme iste¤i ve Bafl-
bakan›n, dostlar›na bakanl›klar hediye
etme iste¤i bu sürecin ivedilikle so-
nuçland›rmas›n› gerektirmektedir.    

Elefltiri kabul etmeyen AKP Hü-
kümeti ustal›k döneminin ustal›k ge-
rektiren manevralar›yla Yang›ndan
mal kaç›r›rcas›na bir gecede ç›kar›-
lan KHK ile bir kurumun nas›l ifllev-
sizlefltirildi¤ini ve tasfiye ettirildi¤ini
bizlere göstermektedir. 

AKP Hükümeti ben yapt›m oldu,
do¤rusunu yanl›fl›n› tart›flma diyen
bir anlay›flla SHÇEK’e el atm›fl bu-
lunmaktad›r. 03.06.2011 tarihinde
bir gecede ç›kar›lan 633 say›l› KHK
ile "Aile ve Sosyal Politikalar Bakan-
l›¤›'n›n Teflkilat ve Görevleri Hakk›n-
da Kanun Hükmünde Kararname ile
Baz› Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lma-
s›na Dair Kanun Hükmünde Karar-
name Tasar›s› Tasla¤›" haz›rlanarak
kamuoyuna ilan edildi. Buradan da
anlafl›lmaktad›r ki, yeterli ve gerekli
çal›flma yap›lmadan bafltan savma

bir düzenleme ile kamuoyunun, ku-
rum çal›flanlar›n›n, sendikalar›n ve
meslek örgütlerinin görüflleri al›nma-
dan yap›lan bu de¤iflikli¤in yanl›fl ol-
du¤unu göstermektedir. 

Aceleye getirilen tasar›da
SHÇEK’e ba¤l› kurulufllar›n ak›beti
hususunda AKP’li kurmaylar›nda he-
nüz bir kanaate varmad›klar› görül-
mektedir. SHÇEK’e ba¤l› kuruluflla-
r›n bir bölümünün ya da tamam›n›n ‹l
özel idarelere devri ya da yeni kuru-
lacak olan Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanl›¤›'na ba¤lanmas› henüz tart›-
fl›lmaktad›r. Bu kafa kar›fl›kl›¤›n› ba-
kan›n tv programlar›nda yapt›¤› ko-
nuflmalarda da görmekteyiz. Bakan
Fatma fiAH‹N’in SHÇEK’e ba¤l› ku-
rulufllar›n ‹l Özel ‹dare’ye devri hak-
k›nda pek bir bilgisi olmad›¤› anlafl›l-
maktad›r. 

Yasa yap›c›lar›n ne yapt›klar›n›
bilmedikleri bir ortamda bizler ortaya
nas›l bir kanunun ç›kaca¤›, nas›l bir
bakanl›¤›n kurulaca¤›n› tahlil etmeye
çal›fl›yoruz. Bunu yaparken AKP’yi
tahlil etmek gerekiyor. 

AKP’yi di¤er hükümetlerden ay›-
ran en büyük özellik; sorunlar›n inkâ-
r›ndan ziyade, sorunu kabulleniflinde
yatmaktad›r. AKP sorunlar yuma¤›n›
ustal›k gerektiren manevralarla kendi
lehlerine çözüme ulaflt›rma (?) yönün-
de baflar› elde etti.

Hastanelerde y›¤›lma var dedi…
Çözümü koruyucu sa¤l›k hizmetlerin-
de de¤il, aile hekimli¤inde buldu. Ha-
pishanelerde adi tutuklular›n ko¤ufl
a¤al›¤›n› oluflturdu¤unu ve di¤er tu-
tuklulara bask› yapt›¤›n› vurgulad›…
Siyasi tutsaklar› F tipi hücrelere ka-
patt›. Sosyal hizmet kurulufllar›nda
yaflanan en ufak bir olumsuzlu¤un
toplumun vicdan›n› sarst›¤›n› ve bu
sars›nt›n›n siyasi bir deprem riskini
tafl›d›¤›n› görerek SHÇEK’ten kurtul-
ma senaryolar› yazmaya bafllad›.

TASV‹YE
SÜREC‹NDEK‹

KURUM:
SHÇEK

Kadir DAL 

Sosyal Hizmet Uzman›

A. Kadir ARAZ

Sosyolog
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Sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme
kurumunca yürütülmekte olan bak›m
ve korunmaya muhtaç çocuk, genç,
kad›n, engelli, yafll› vb. nüfus gurup-
lar› devletin korunmas›nda al›n›p il
özel idaresi arac›l›¤› ile vak›f ve cema-
atlerin inisiyatiflerine b›rak›lmas› ta-
sarlanmakta. Özürlülerin bak›m›n› ye-
rine getiremedi¤ini itiraf ederek, bun-
lar›n bak›m›n› özel bak›m merkezleri-
ne havale etmektedir. 

Artan trafik kazalar›n› trafik cana-
var›na ba¤layan… ifl kazalar›n›, yok-
sullu¤u, sokakta yaflayan evsizlerin
say›s›n›n artmas›n› kadere ba¤la-
yan… Genel Müdürlü¤ün düzenlemifl
oldu¤u e¤itim seminerlerinde (!) her
f›rsatta her türlü sosyal hizmet müda-
halesinin çözüm yolunun dini metin-
lerden geçti¤ini söyleyen bir anlay›fl›n
bize sunaca¤› reçete bellidir.

Canavardan… Kaderden kurtul-
man›n tek bir yolu var. Oturup tes-
pihle s›k s›k dua etmek (!) Bizler tes-
pihle dua ederken, onlar halk› sö-
mürmeye devam edecek.

Ülkemizin bitmek tükenmek bil-
meyen sorunlar› var. Bu sorunlar kapi-
talist sistem içerisinde neo liberal – ‹s-
lami reçetelerle çözülemez. 

Kapitalist sistem insani sorunlar›
çözemez… Kapitalist sistem meta-
n›n sorunlar›n› çözer, sözgelimi daha
iyi hapishane yapmay› düflünür. Ha-
pishaneyi var eden koflullar› düzelt-
meyi denemez. Söz gelimi, koruyu-
cu hekimli¤i gelifltirmez, hastane aç-
may› düflünür. Ve sonunda “Sosyal
Devlet” ekonomiye yenik düfler,
SHÇEK yalan olur…

Yap›lan ek düzenleme ile ilgili
taslak metin incelendi¤inde bakanl›k
üzerinden hizmetin piyasalaflt›r›lma-
s›n›n ve özel hizmet al›m› yolunun
aç›ld›¤›, bu amaçla da vak›flara aç›l-
mas›na imkan tan›nd›¤› görülmekte-
dir. Bu da sosyal devletin asli göre-

vini yapmamas› ve baflka organizas-
yonlara havale etmesi anlam›n› tafl›-
maktad›r. 

Pembe tablolar ilizyonisti AKP
hükümeti halk›, adalet da¤›tt›¤› ve ül-
keyi kalk›nd›rd›¤› yalan› ile oyalarken,
cefakâr SHÇEK personelinin özlük
haklar›n› ve ücretlerini iyilefltirece¤i,
ifl bar›fl›n› sa¤layaca¤› yalan› ile
uyutmaktad›r. 

Genel Müdürlük ve hükümet;
SHÇEK personelinin ücretlerinin iyi-
lefltirilmesine yönelik taleplerini Mali-
ye Bakanl›¤›na bildirdiklerini bugün
yar›n hal olaca¤›n› personeline sü-
rekli söyleyip durdu. Personel alda-
t›ld›¤›n›n fark›na varaca¤› esnada
Genel Müdürlük SHRM can simidini
buldu. Sosyal Hizmet ve Rehabili-
tasyon Merkezleri ile personelin iste-
di¤i ücret ve taleplerden çok daha
fazlas›n›n kendilerine verilece¤ini
söylemeye bafllad›lar. Genel Müdür
ve Daire Baflkanlar› her gitti¤i ilde
SHRM’ye geçildi¤ini ilan ettiler.
Meslek elemanlar› toplum merkezle-
ri ve Aile Dan›flma Merkezleri çat›-
s›nda SHRM’yi uygulamaya bafllad›.
Bu sefer bunlar gerçekten bir fley
yapacak diyecektik ki… SHÇEK
müfettifllerini karfl›m›zda bulduk.
Alayc› bak›fllar ard›nda yönergemi
üste yoksa yönetmelik mi sorular›na
maruz kalarak siz nas›l olurda genel
Müdürlü¤ün talimatlar›n› uygulars›-
n›z denilip soruflturmal›k olduk. Ne-
reden geldi bu SHRM demeye bafl-
lam›flt›k ki nur topu gibi bir bakanl›¤›-
m›z dünyaya geldi… 

03.06.2011 tarihinde bir gecede
ç›kar›lan 633 say›l› Kanun Hükmün-
de Kararname Tasar›s› Tasla¤›nda
insafa gelerek personelinin özlük
haklar›, ücretlerini iyilefltirilmeyece¤i
ve ifl bar›fl›n›n sa¤lanmayaca¤› itira-
f›nda bulundular. Kadrolu personel
aras›nda merkez- taflra ayr›m› yap›-

larak özlük haklar› farkl›laflt›r›lm›fl;
657, sözleflmeli, 4 B li, uzman, tafle-
ron vb. personel çal›flt›r›larak ifl bar›-
fl› ortadan kald›r›lacak. Merkezde
çal›flan personelin maafl tutarlar›,
ayl›k ikramiyeleri, fazla çal›flma üc-
retleri titizlikle hesaplan›rken; taflra-
da çal›flan personelin alaca¤› olabi-
lirlilik, yap›labilirlilik gibi ifadelerle ge-
çifltirilmektedir.  

Sosyal Devletin ortadan kalkt›¤›,
devletin kendi eli ile sunmak zorun-
da oldu¤u hizmet kollar›n›n vak›f,
dernek veya özel kurulufllara devre-
dildi¤i, tafleron ve sözleflmeli perso-
nel vurgusunun artt›¤› bir ortamda
gerek SHÇEK personeli gerekse
SHÇEK’ in hizmet modellerinden ya-
rarlanan kesimler aç›s›ndan hay›rl›
sonuçlar ç›kmayaca¤› ortad›r. 

SHÇEK… SHRM… Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanl›¤›… ?... Mazide
Tatl› Bir An›… TALEPLLER‹M‹Z: 

√ Herkese ihtiyac› ve talebine
göre sürekli, nitelikli, ulafl›labilir, üc-
retsiz sosyal hizmet, sosyal hizmet
alanlar›nda bilimsel e¤itim görmüfl
meslek elemanlar› eliyle verilmelidir.

√ Kadro karfl›l›¤› sözleflmeli,
4/B, tafleron, vb. istihdama son ve-
rilmeli, bu flekilde çal›flanlar›n ta-
mam› kadroya al›nmal›, SHÇEK,
Kad›n›n Statüsü Genel Müdürlü¤ü,
Özürlüler ‹daresi Baflkanl›¤›, Aile
Çal›flanlar için verilecek tüm idari
ve mali kararlar önceden temsilciler
arac›l›¤› ile çal›flanlar›n e¤ilimleri
belirlenmeli ve bu e¤ilim karara
yans›t›lmal›d›r. Araflt›rma Kurumun-
daki personel aç›¤› kadrolu istih-
damla giderilmelidir.

√ Çal›flanlar için verilecek tüm
idari ve mali kararlar önceden tem-
silciler arac›l›¤› ile çal›flanlar›n e¤ilim-
leri belirlenmeli ve bu e¤ilim karara
yans›t›lmal›d›r.
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T›p bilimi baz› dönemlerde bilimsel

ve teknolojik, baz› dönemlerde ise sos-

yal etkilere cevap olarak geliflmifltir.

Tedavi edici hekimli¤in geliflme afla-

malar›na bak›ld›¤›nda; halk hekimli¤i-

nin ard›ndan, klinik bilimlerde bilimsel

yöntemin kullan›lmas› ile bilimsel he-

kimli¤in do¤uflu, teknolojik geliflmeler-

le ise yeni uzmanl›k alanlar›n›n ortaya

ç›kt›¤› görülmektedir.

Di¤er tüm uzmanl›k dallar›nda ol-

du¤u gibi aile hekimli¤i (AH)’nin do¤uflu

da bir gereksinim sonucu olmufltur.

AH’ne olan gereksinim ilk kez 1923 y›-

l›nda Francis Peabody taraf›ndan gün-

deme getirilmifltir. T›p bilimlerinde olu-

flan afl›r› uzmanlaflma sonucu hastala-

r›n ortada kald›¤›n› ve insanlar› bir bü-

tün olarak ele alacak bir uzmanl›k dal›-

n›n gereklili¤ini savunan Peabody’nin

bu görüflü ilk yank›s›n› y›llar sonra ‹ngil-

tere’de göstermifl ve 1952 y›l›nda Royal

College of General Practitioners (Genel

Pratisyenlik Kraliyet Koleji) kurulmufltur.

Bunu takiben American Medical Asso-

ciation (Amerikan T›p Birli¤i)’›n 1966 y›-

l›nda Millis Raporu ve Willard Raporu

olarak bilinen iki raporu yay›nlamas›

sonras›nda birincil bak›m konusunda

çal›flan yeni bir uzmanl›k dal› olan ‘Aile

Hekimli¤i’ tan›nm›flt›r. Dünyada esen

bu uzmanlaflma rüzgârlar›n›n Türki-

ye’deki yans›mas› ‘Toplum Hekimli¤i’

olmufl ve bütüncül yaklafl›m›n 224 say›-

l› yasa ile basamakland›r›lm›fl sa¤l›k sis-

teminde birinci basama¤a yerlefltirilme-

sine çal›fl›lm›flt›r.

Bu geliflmelerle idari kabul aflamas›-

n› tamamlayan AH uzmanl›¤›n›n tüm

dünyada kabul edilmifl bir tan›m›n›n ya-

p›lmas› gereklili¤i ortaya ç›km›fl ve 1974

y›l›nda Hollanda’da “Avrupa Aile Hekim-

leri E¤itimi” toplant›s› yap›lm›flt›r. Burada

birinci basamak hekimli¤inin, insan› or-

gan ya da sistemlerini esas alarak ince-

leyen di¤er klinik uzmanl›k dallar›ndan

farkl› bir uzmanl›k dal› oldu¤u vurgulana-

rak AH’nin tan›m› yap›lm›flt›r.

1978 y›l›nda yap›lan Alma Ata Kon-

ferans›’n›n çok önemli sonuçlar›ndan

birisi de dünya ülkelerine ça¤dafl t›p

anlay›fl›n›n bir sonucu olarak “2000 Y›-

l›nda Herkese Sa¤l›k” bafll›¤› alt›nda

toplanan bir k›s›m hedefler ve stratejiler

gösterilmifl olmas›d›r. Özellikle birinci

basamak sa¤l›k hizmet sunumunun

kendine özgü bilgi ve koflullar içerdi¤i

ve bunun uzmanlaflm›fl hekimlerce ve-

rilmesi gerekti¤inin vurgulanmas›yla

tüm dünyada bu konuda çal›flmalar

bafllat›lm›fl ve ülkeler sa¤l›k sistem ve

politikalar›n› bu görüfl do¤rultusunda

yeniden gözden geçirmifllerdir. 

Avrupa Konseyi 1986 y›l›nda Avrupa

Toplulu¤u üyesi ülkelerin birinci basa-

mak sa¤l›k hizmetlerinin sunumunda gö-

rev alacak hekimlerin t›p fakültesi mezu-

niyeti sonras› en az 2 y›l AH e¤itimi alm›fl

olmas› gerekti¤ini karara ba¤lam›fl ve bu

uygulamaya bafllanmas› için 1 Ocak

1995 tarihini hedef olarak belirlemifltir.

1994 Y›l›nda Dünya Sa¤l›k Örgütü

(DSÖ) ve WONCA taraf›ndan düzenle-

nen konferansta afla¤›daki önemli karar-

lar al›nm›flt›r:

Sa¤l›k bak›m›n› daha eflit, maliyet

etkin ve gereksinimlere yan›t verir k›la-

bilmek için kökten de¤ifliklikler yap›l-

mas› gereklidir. Bireye yönelik kaliteli

bak›m vermek ve toplum sa¤l›¤› ile bi-

rey sa¤l›¤›n› entegre etmek konusunda

aile hekimi temel öneme sahiptir ve bu

alanda çal›flan hekimlerin ço¤unlu¤u-

nun aile hekimi olmas› gereklidir. Bu

konudaki politikalar h›zla uygulanmaya

bafllanmal›d›r.

Birincil sa¤l›k bak›m› ve bunun

içinde özgün e¤itim alm›fl aile hekimi-

nin rolü tan›mlanmal›d›r. Sa¤l›k hizmet-

lerinin sunumunda di¤er uzmanlar ile

aile hekimi uzmanlar› aras›nda denge

oluflturulmal›d›r.

ALMANYA’DA
A‹LE HEK‹ML‹⁄‹

Abdullah ÇEL‹K

Anestezi Teknisyeni
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Di¤er uzmanl›k dallar›n›n daha dik-

katli kullan›labilmesi ancak önce birincil

bak›m veren bir hekime baflvurmak yolu

ile olabilir. Ancak bu hekimlerin sevk ge-

reksinimi ve seçenekler konusunda so-

nuçlar, kalite ve maliyeti içeren ba¤›m-

s›z, iyi bir bilgiye sahip olmalar› gerekir.

Her olanakta aile hekimi ilk baflvuru

hekimi olarak kullan›lmal›d›r. Bunun ne-

deni yaln›zca aile hekimlerinin bu ifl için

uzmanlaflm›fl tek grup olmas›ndan de¤il

di¤er uzmanl›k alanlar›n›n zamans›z ve

gereksiz kullan›m›n›n önlenmesidir.

Her ülkede aile hekimlerinin ba-

¤›ms›z örgütleri kurulmal›d›r. Birincil

bak›m veren her hekim üye olabilmeli-

dir. Bu kurulufllar topluma, aile hekim-

lerinin toplumun gereksinimlerine ce-

vap verebilece¤i ve yüksek kalitede

sa¤l›k bak›m› sa¤lama peflinde olduk-

lar› konusunda güven vermelidir. Bu

karar ve öneriler AH’nin tüm dünyada

yayg›nlaflmas› ve geliflmesine önemli

katk›da bulunmufltur.  

Günümüzde uygulamada ve ad-

land›rmada farkl›l›klar olsa da dünya

ülkelerinin birço¤unda AH birinci basa-

mak sa¤l›k hizmetlerinin temelini olufl-

turmaktad›r. Bu k›sa bilgiden sonra Al-

manya’daki aile hekimli¤i uygulamas›-

na bak›labilir.

Almanya’da bugün temelleri sars›l-

maya bafllayan aile hekimli¤inin tarihi

Bismarck dönemine, yani 1880'li y›llara

dayan›yor. Türkiye’nin bu sistemi kurar-

ken örnek ald›¤› Almanya’n›n bu konu-

daki tecrübesi bir asr› geçiyor.

Bundan yirmi y›l öncesine kadar

Almanya’daki Türkler bu ülkenin sa¤l›k

sistemini öve öve bitiremezdi. Hatta

emekliye ayr›lm›fl olanlar›n Almanya ile

iliflkilerini kesmemelerinin en önemli

nedenlerinin bafl›nda ald›klar› sa¤l›k

hizmeti geliyordu. Ancak maliyetlerin

azalmas› amac›yla yetmiflli y›llarda

bafllayan reform hareketinin zarar› ön-

ce göçmenler gibi alt s›n›flarda kendini

göstermeye bafllad›.

Sa¤l›k sistemindeki reform Al-

manya’da iktidara gelen her koalis-

yon hükümetini çetin tart›flmalara sü-

rüklüyor. Çünkü her reform( bizde ol-

du¤u gibi) ad›m› sistemin özelleflme-

sine hizmet ederken, aile hekimleri de

yavafl yavafl sistemden ç›kma yolunu

tercih ediyorlar. Nüfusun giderek

yafllanmas› bir yandan sa¤l›k hizmeti-

ne duyulan ihtiyac›, dolay›s›yla mali-

yetleri artt›r›yor, di¤er yandan da sa¤-

l›¤› daha kârl› bir sistem haline getiri-

yor. Ama kimin için?

Almanya’da sa¤l›k sistemini sürekli

bir krize dönüfltüren en önemli olgu, si-

gorta flirketlerinin aile hekimlerini daha

fazla kontrol edebilir hale gelmesi. El-

bette bu kontrol mali araçlarla yap›l›yor.

Doktorlar y›llar içinde sadece hasta ba-

kan de¤il sigorta flirketleri için çal›flan

muhasebeciler haline dönüfltü.

Örne¤in aile hekimleri art›k kendisi-

ne baflvuran hastan›n flikâyetlerinin ne-

denini anlayabilmek için ayr›nt›l› de¤il,

daha basit ve ucuz tahlillere baflvurma-

ya bafllad›. Aksi takdirde kendisine izin

verilen bütçeyi aflmak ve aflt›¤› miktar›

cebinden ödemek zorunda kalmas› söz

konusu. Bu durum doktorlar›n do¤ru

tan›da bulunmalar›n› zorlaflt›r›yor. Ayr›-

ca hastay› uzman doktora sevk etmek-

te de geç kalabiliyorlar. Ayr›ca hem

doktorlar hem de eczaneler ilaç verir-

ken sigorta flirketlerinin anlaflmal› ol-

duklar› firmalar›n ürünlerine öncelik ver-

mekle yükümlüler.

Bu ve benzer nedenlerle doktorlar

kendilerine daha çok para kazand›ran

özel sa¤l›k sigortas›na üye hastalar›na

öncelik vermeye bafllad›lar. Devlete

ba¤l› sigorta flirketlerinin üyeleri ise baz›

doktorlardan randevu almak için aylarca

beklemek zorunda kal›yor ya da hiç ran-

devu alam›yorlar.

DOKTOR BÜTÇES‹ VE V‹CDANI ARA-

SINDA HESAP YAPMAK 

DURUMUNDA KALIYOR!

Doktorlar›n hastaya ay›rd›¤› zaman

da sigortadan ald›¤› parayla do¤ru oran-

t›l›, Bu nedenle baz› doktorlar saat ücre-

tini hesaba katarak hastalar›na ya daha

az zaman ay›r›yor ya da fazla zaman

ay›rm›flsa bunu hastan›n finanse etmesi-

ni istiyor. Yani doktor bütçesiyle vicdan›

aras›nda bir hesap kitap yapmak zorun-

da da kalabiliyor.

Özel sa¤l›k sigortalar›na üye olabil-

mek ise flimdilik kazanca ba¤l›. Difl, göz,

alternatif tedavi yöntemleri ve hastane

hizmetleri sunan ek sigortalar›n çeflidi de

buna ihtiyaç duyanlar›n say›s› da giderek

art›yor. Almanya’da art›k daha iyi bir

sa¤l›k hizmeti almak istiyorsan›z ya çok

para kazan›p özel bir sa¤l›k sigortas›na

üye olacak, ya da vicdanl› bir aile hekimi

bulabilmek için dua edeceksiniz.

Bir süre önce bakanlar kurulunda

kabul edilen sa¤l›k sistemi reform pake-

ti de genel hatlar›yla hastan›n aleyhine

olabilecek maddeleri içeriyordu. Alman-

ya’da sa¤l›¤a harcanan para y›ll›k 240

milyar Euro’yu buluyor. Buna ra¤men bu

sektörde çal›flmak isteyenlerin say›s› gi-

derek art›yor.

Yap›lan araflt›rmalar 2030 y›l›nda

sa¤l›k sektöründe bir milyon uzman

aç›¤› olaca¤›n› ön görüyor. Yine ayn›

araflt›rmalar ilaçlar›n en pahal› sat›l-

d›¤› ülkenin Almanya oldu¤unu da

gösteriyor.

Örne¤in aspirinin tanesi Yunanis-

tan’da 2, Türkiye’de 3 cent iken aspirin

ülkesi Almanya'da 20 cent Oldu¤unu

söylemek bir fikir verebilir gibi geliyor.

Kaynak; 

1. Saatç› E, Sezer H. Dünyada Aile Hekimli¤i

Uygulamalar›. Aile Hekimli¤i-II. Ed. Ça¤laya-

ner H, ‹letiflim Yay›nlar›, ‹stanbul, 1996;49–70.
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Tüm dünyada oldu¤u gibi ülke-

mizde de kamu emekçilerinin örgüt-

lenmesi ve sendikalaflmas› iflçiler-

den daha sonra bafllam›flt›r.

1. Dünya Savafl› ve Kurtulufl Sa-

vafl› döneminde nitelikli insan gücünü

oluflturanlar›n bir bölümü savafllar s›-

ras›nda ölmüfl, bir bölümünü olufltu-

ran Ermeni ve Rumlar ülkeden ayr›l-

m›flt›. Bu nedenle nitelikli iflgücüne

olan gereksinim artm›flt›.

Bu koflullarda nitelikli iflgücüne

sahip olanlara maddi ve manevi ay-

r›cal›k tan›nm›flt›r. Bu dönemdeki

memurlar kulüpleri, yard›m sand›k-

lar› ve kooperatifleri ile kendilerini

di¤er çal›flanlardan ay›rm›fllard›.

Bunun yan›nda çal›flma süreleri,

y›ll›k izin süreleri, ücretlerinin düze-

yi, ifl güvencesi ve sosyal güvenlik

bak›m›ndan itibarl› ve ayr›cal›kl› idi-

ler. Örne¤in; 1931 y›l›nda memurla-

r›n faal nüfus içindeki oran› yüzde

1,2 iken, milli gelirden ald›klar› pay

yüzde 7,1’dir.

Di¤er yandan 2. Dünya Savafl›

y›llar›nda piyasada zor bulunan ve

karaborsada bulunan kimi mallar

memurlara düflük fiyatla veriliyor ya

da da¤›t›l›yordu.

Nitelikli ve az bulunan eme¤e

sahip bu kesim örgütlenme gerek-

sinimi duymadan önemli haklar el-

de ettiler. Bu nedenle de siyasal ik-

tidarlar›n yan›nda yer ald›lar ve iflçi-

lerle di¤er emekçi kesimlerden iyi-

ce ayr›flarak, onlar›n hedefi duru-

muna geldiler.

1950 öncesi memurlar sahip

olduklar› ayr›cal›¤›nda etkisiyle ifl-

veren gibi davran›yorlard›. Di¤er

yandan bu ekonomik ayr›cal›k baz›

bürokratlar›n sermaye birikimine

bile yol açm›fl, memuriyetten özel

kesime geçenler olmufltur. Ülke-

mizde memurlar öncelikle tüketim

kooperatifleri ve memur dernekleri

kurdular. ‹lk memur sendikas›,

1908 y›l›nda II. Meflruiyetin ilan›n-

dan sonra birden yayg›nlaflan sen-

dikalaflma ve grev hareketleri dö-

neminde olmufltur.

1926 y›l›nda kabul edilen 788

Say›l› Memurin Muhakemat› Hakk›n-

daki Kanun’da veya baflka bir yasa-

da ve hukuksal düzenlemede me-

murlar›n sendikalaflmas›n› yasakla-

yan bir hüküm olmamas›na karfl›n,

her hangi bir sendikal örgütlülük ya-

rat›lmam›flt›r.

Türkiye Cumhuriyetinin kurulufl

dönemlerinden bafllayarak devletin

“memur” statüsünde çal›flanlara ta-

n›d›¤› ayr›cal›kl› durum ve 1950’lere

kadar devletin memurlara sa¤lad›¤›

olanaklarla birlikte memurlar devlet-

le özdeflleflmiflti.

Ülkemizde “memur”, “sözlefl-

meli personel” ad› alt›nda istihdam

edilen kamu emekçileri cumhuriyet

tarihi boyunca 1960’lara kadar ce-

miyet, birlik ve dernek fleklinde ör-

gütlenmifllerdir. Sendikal örgütlen-

mesinin birinci dönemi ise 1961

Anayasas›’n›n tan›d›¤› örgütlenme

hakk›n›n hayata geçirilmesiyle bafl-

lam›flt›r. 1961 Anayasas›’n›n 46.

maddesi, “‹flçi niteli¤i tafl›mayan ka-

mu hizmeti görevlilerinin de” önce-

den izin olmaks›z›n, sendikalar ve

sendika birlikleri kurma hakk›n› ka-

bul emifltir. 1965’te ç›kar›lan 624 sa-

y›l› “Devlet Personeli Sendikalar›

Kanunu” toplu sözleflme ve grev

haklar›n› içermiyor, öte yandan iflye-

ri, meslek ve statü (kademe) teme-

linde örgütlenmeye olanak veriyor-

du. Bu durum, tam bir sendika enf-

lasyonuna neden oldu ve 1971’e ka-

dar devam eden bu ilk sendikalafl-

ma döneminde 600 civar›nda me-

mur sendikas› kuruldu.

SEND‹KAL
MÜCADELE

TAR‹H‹–1

‹lhan AND‹Ç

Laborant
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Birleflen baz› sendikalar “Türki-

ye Kamu Personeli Sendikalar› Kon-

federasyonu” ve “Türkiye Devlet Te-

flekkül ve Teflebbüsleri Personel

Sendikalar› Konfederasyonu” ad›yla

üst örgütlenmeler yaratt›lar.

Sa¤l›k ifl kolunda ilk memur

sendikas› 17 Temmuz 1965 y›l›nda

kurulan Türkiye sa¤l›k personelleri

sendikas›d›r.

Söz konusu dönemde oldukça

c›l›z ve etkisiz olan memur sendi-

kalar› içinde TÖS ve T. ‹LK-SEN

15-19 Aral›k 1969’da gerçeklefltir-

dikleri 4 günlük “genel ö¤retmen

boykotu” ile dikkati çekmektedir.

160 bin civar›nda ö¤retmenin çal›fl-

t›¤› 1969 Türkiye’sinde 110 bin ci-

var›nda ö¤retmenin kat›ld›¤› bu

boykot, iflçi s›n›f› tarihinin önemli

grevlerinden biri olarak “meflru mü-

cadele” anlay›fl›n›n oluflmas›nda

kritik bir rol oynam›flt›r.

12 Mart 1971 darbesinin ard›n-

dan, 20.09.1971 tarihli Anayasa de-

¤iflikli¤i ile Anayasan›n 46. madde-

sindeki ‘çal›flanlar’ ibaresi yerine ‘ifl-

çiler’ ibaresinin konulmas›yla ve

119. maddesinin de ‘memurlar…

Siyasi partilere ve sendikalara üye

olamazlar’ biçiminde de¤ifltirilme-

siyle memurlar›n sendikalaflma hak-

k› ortadan kald›r›lm›flt›r. Anayasan›n

geçici 16. Maddesiyle de daha önce

kurulmufl olan memur sendikalar›-

n›n faaliyetlerinin sona erdirildi¤i

hükme ba¤lanm›flt›r.

1971’de sendika hakk›n›n böy-

lece ortadan kald›r›lmas›n›n ard›n-

dan memurlar 1980’e kadar süre-

cek olan yeni bir dernekleflme sü-

recine girdiler. TÖS ve T.‹LK-

SEN’in yerine TÖB-DER kuruldu.

(1971) Tüm-Der, Mem-Der gibi tüm

memurlar› kapsamay› amaçlayan

memur derneklerinin yan› s›ra TRT-

DER, GENEL-DER, EGO-DER,

DDY-DER, TEK-DER, SAYIfiTAY-

DER gibi iflyeri eksenli memur der-

nekleri ile daha genel ve kapsay›c›

nitelikteki TÜS-DER, POL-DER,

ENERJ‹-DER, TÜM SA⁄LIK-DER,

TÜMAS, TÜM-ÖD gibi mesleki te-

melde dernekler kuruldu.

1971-1980 döneminde de t›pk›

sendikal› dönemde (1965-1971) ol-

du¤u gibi, emekçilerin birli¤ini ve

gücünü bölmeye dönük örgütler or-

taya ç›km›flt›. POL-B‹R, Ak›nc› Me-

murlar Derne¤i, Ülkücü Kamu Gö-

revlileri Güç Birli¤i Derne¤i gibi.

12 Eylül darbesi tüm iflçi ve

emekçi örgütlerine oldu¤u gibi, me-

mur derneklerine de a¤›r darbeler

vurdu, dernekler kapat›ld›. Binlerce

memur örgütsel faaliyetlerinden

ötürü cezaevlerine dolduruldu, bas-

k›ya u¤rad›. Derneklerin mal varl›k-

lar›na el konuldu. 1982 Anayasas›-

n›n 51. maddesi sendika hakk›n› sa-

dece iflçilere ve iflverenlere tan›m›fl

ama memurlara yasaklamam›flt›

12 Eylül 1980 askeri darbesi ile

toplumun di¤er emekçi ve sistemin

muhalif kesimleri gibi kamu emekçi-

leri de ekonomik, sosyal ve siyasal

hak kay›plar›na u¤rat›lm›fl, zora, flid-

dete ve sindirmeye dayal› bask› al-

t›nda tutularak örgütsüzlefltirme po-

litikalar›na maruz kalm›fllard›r. 1985

y›l›nda bilim insanlar›n›n kamu

emekçilerinin sendikal örgütlenme-

lerinin ve sendika kurmalar›n›n

önünde Anayasal bir engel olmad›-

¤›, Uluslararas› Sözleflmelerin ve

1982 Anayasas›’n›n 90. maddesinin

kamu emekçilerine sendikal örgüt-

lenme hakk› tan›d›¤› yönünde yap›-

lan yorumlar ve aç›l›mlar kamu

emekçilerinde yank›s›n› bulmufl,

sendikal örgütlenme çal›flmalar›n›n

yönlendirilmesine katk›s› olmufltur.

1980 sonlar›nda kamu emekçileri bir

taraftan yaratm›fl oldu¤u dernekler-

le sendikal örgütlenme faaliyetlerini

yürütürken, di¤er taraftan da eylem

ve güç birlikleri oluflturarak kendi

ekonomik ve sosyal haklar›na sahip

ç›kma temelinde eylemli bir sürece

girmifllerdir.

Kamu emekçileri 1987 y›l›ndan

itibaren mesleki örgütlenmelerde

sendikalaflmay› tart›flmaya bafllad›-

lar. Bunun için Sendika Yürütme

Komisyonlar› (SYK) oluflturdular.

SYK’lar›n önderli¤inde telgraf çek-

me eylemleri, yemek boykotlar›, kit-

lesel bas›n aç›klamalar›, paneller,

kapal› salon toplant›lar› gibi etkinlik-

lerde bulundular. Bu dönemde nas›l

bir sendika sorusunda yan›tlanmaya

çal›fl›ld›. Genel yönelim, iflkolu te-

melinde örgütlenmifl, grevli-toplu

sözleflmeli sendika oldu.

Sa¤l›k alan›nda ise tabipler

odas›n›n yapt›¤› sempozyumlar

TTB, TED (Türk eczac›lar birli¤i),

TVHB (Türk veteriner hekimler bir-

li¤i), THD (Türk hemflireler birli¤i),

TSMD (teknik sa¤l›k mensuplar›

derne¤i)’ yi temsil eden  üyelerinin

kat›l›m›yla “sendikalaflma Eflgü-

düm komitesi” kurulmas› daha

sonra kurulan TSD (teknik sa¤l›k

çal›flanlar› derne¤i) sendikalaflma

sürecinde etkili olmufllard›r.Bu dö-

nemde tart›fl›lan bir di¤er konu

“sa¤l›kta grev” konusudur.

1987-1990 y›llar› aras›nda 12

Eylül döneminin egemen k›ld›¤› ya-

saklar psikolojisi k›r›lmaya ve gele-

neksel “memur” kültürü ve davran›-

fl›n› aflmay› hedefleyen çal›flmalar

yürütüldü. Kamu emekçileri bu dö-

nemde sürdürülen faaliyetin merke-

zileflmesi ve güç birli¤i oluflturulma-

s› için Kamu Çal›flanlar› Platformunu

(KÇP) oluflturdular.
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Madde; sakinlefltirici, keyif

veren veya uyar›c› etkileri olan,

giderek daha fazla alma iste¤i

do¤uran, b›rak›ld›¤›nda yoksun-

luk belirtilerine neden olan kim-

yasal madde ve ilaçlara denir.

Zararl› etkileri bilindigi halde

maddelere karfl› duyulan sürekli

alma iste¤inin engellenememesi-

ne Ba¤›ml›l›k denir.

K‹MLER BA⁄IMLI OLAB‹L‹R?

Öncelikle belirtmek gerekir ki;

herkes ba¤›ml› olabilir. Ba¤›ml›l›k

biyolojik bir süreçtir. Dolay›s›yla

tüm maddeler beyni etkileyerek

ba¤›ml›l›¤a yol açarlar. Beynin

yap›s›n› de¤ifltirirler. Bu nedenle

de “irade” ile iliflkisi yoktur.

MADDE KULLANIMI 

NASIL ETK‹ EDER?

Mutluluk ve haz verici hor-

mon, kana çok fazla miktarda

salg›lan›r. Madde kullanan kifli k›-

sa bir süre için kendisini çok iyi

hisseder, s›k›nt›lar›n› unutur, öf-

kesi yat›fl›r ve “geçici bir süre için

mutlu olur.”

Maddeler: Opiatlar, Esrar,

Uçucu maddeler, Alkol, Kokain,

Hallüsinojenler, Sedatif veya Hip-

notikler, Amfetaminler.

NEDEN BA⁄IMLI OLUNUR?

Kiflilik etkenleri: Madde kulla-

n›c›lar›na özgü kiflilik özellikleri

saptanamam›flt›r. Ço¤unda;

Güvensizlik, Ba¤›ml› özellik-

ler, Engellenmeye dayanma efli-

¤inde düflüklük, Güçsüzlük, gü-

vensizli¤i örtme amac›yla otorite-

ye karfl› gelme, yasalar› ve kural-

lar› çi¤neme özellikleri vard›r. 

Çevresel etkenler: Toplumsal

çevrenin, arkadafl gruplar›n›n,

maddenin kolay elde edilebildi¤i,

madde kullan›m›n›n prestij, güç

ve üstünlük sa¤lad›¤› ortamlar

kullan›m› teflvik eder. Toplumsal

de¤er yarg›lar›n›n madde kullan›-

m›na karfl› ç›kt›¤› ve destekleme-

di¤i ortamlarda madde kolay el-

de edilse bile kullan›m oran› dü-

flük olabilmektedir.

BA⁄IMLILAR ‹Y‹LEfiEB‹L‹R M‹?

Bu konuda en s›k sorulan so-

ru budur. Ba¤›ml›l›k iyileflen de¤il

düzelen bir hastal›kt›r. Kifli mad-

de kullanmad›¤› sürece düzel-

mifltir. Ancak madde kulland›¤›

andan itibaren ba¤›ml›l›k sorunu

hemen canlan›r ve herfley yeni-

den bafllar.

MADDE KULLANIMINDA 

TEDAV‹

Uyuflturucu ba¤›ml›lar›n›n te-

davisi, di¤er hastal›klara göre ol-

dukça farkl› ve güçtür. Çünkü

hiçbir ba¤›ml› içinde bulundu¤u

durumun bir "hastal›k" oldu¤u bi-

lincinde de¤ildir ve tedavi olup

normal hayata dönmek istemez.

Hâlbuki uyuflturucu ba¤›ml›l›¤›n-

dan kurtulman›n temel flart›, ba-

¤›ml›n›n tedavi olmay› “isteme-

si”dir. Uyuflturucu ba¤›ml›lar›n›n

MADDE
BA⁄IMLILI⁄I

NED‹R?

Ak›n ÖZYAfiAR  

Sosyal Hizmet Uzman›
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tedavisi üç de¤iflik flekilde olabi-

lir; 1-‹laçla tedavi, 2-Psikolojik te-

davi, 3-Sosyal Rehabilitasyon.

‹laçla Tedavi: AMATEM,

UMATEM, ÇEMATEM gibi sa¤l›k

merkezlerinde, üniversite hasta-

neleri ile kamu hastanelerinin

psikiyatri bölümlerinde yap›l-

maktad›r. Burada amaç, uyufltu-

rucu kullanma sonucu ortaya ç›-

kan krizin ortadan kald›r›lmas›,

ba¤›ml›n›n bozulan vücut fizyo-

lojisinin normale döndürülerek

düzenlenmesinin sa¤lanmas›d›r.

‹laçla tedavi hekim nezareti ve

kontrolünde bir sa¤l›k kurulu-

flunda yap›l›r.

Psikolojik Tedavi: Belirtilen

sa¤l›k kurulufllar›nda bir ekip

eliyle yap›lan tedavidir. Özellikle

ruhsal yönden rahats›z olan ba-

¤›ml›n›n; kendine güvenen, top-

lumda iyi iliflkiler kurmas›n›

mümkün k›lacak bir hale gelene

kadar yap›lan bir tedavi fleklidir.

Psikiyatrist, psikolog, psikolojik

dan›flman, sosyal hizmet uzma-

n›, e¤itim uzmanlar›ndan oluflan

tedavi ekibi psikolojik tedaviyi

uygulama yöntemlerini ba¤›ml›-

n›n özelli¤ine ve durumuna göre

seçer. Ya karfl›l›kl› görüflme ile

ba¤›ml›n›n sorunlar›n› ortaya ç›-

kar›r. Ya da grup tedavisi ile, ay-

n› sorunlar içinde bulunan ba-

¤›ml›lar›n hep birlikte düflüncele-

rinin ve görüfllerinin belirtilmesi-

ne imkan verirler. Bu görüflmeler

ve toplant›lar her disiplin aç›s›n-

dan de¤erlendirilerek, tedavi

flekli, süresi, yeri tespit edilir.

Sosyal Rehabilitasyon: Te-

davi sonras› sürdürülen izleme

çal›flmalar›d›r. Tedavi sonras›

eski ba¤›ml›n›n deste¤e ihtiyac›

vard›r. Tekrar ö¤renim görecek,

ifle bafllayacak veya ifl araya-

cakt›r. Toplumla çeflitli iliflkileri

olacakt›r. Bu dönemde uyum

sa¤lama programlar› ile kifli tek-

rar normal haline kavuflturula-

cakt›r. Yap›lan bir araflt›rmaya

göre tedavi görenlerin % 25'i

tamamen iyileflerek topluma

uyum sa¤lam›fllar ve yeniden

çal›flmaya bafllam›fllard›r.

Amaç, tedaviden sonra tüm ba-

¤›ml›lar›n sa¤l›kl› ve normal ya-

flamlar›n› sürdürmektir. Burada

aileye, yak›nlara da önemli gö-

revler düflmektedir.

Tedavi gören ba¤›ml›lar›n ai-

leleri ve yak›n çevrelerinin yakla-

fl›m›, iliflkileri de eski ba¤›ml›ya

yard›mc› olacakt›r. Özel olarak

yetifltirilmifl elemanlarla ailelere

dan›flmanl›k yap›lmas›, baflvuru-

lar›n de¤erlendirilmesi, yol gös-

terilmesi son derece önemlidir.

Bu tür bir hizmeti, kamu yarar›na

çal›flan gönüllü kurulufllar da ya-

pabilir. Tedavinin baflar›s›, uyufl-

turucu maddelere talebin azalt›l-

mas› ve çok yönlü önlemlerin

baflar›ya ulaflmas› büyük ölçüde

izleme ve destekleme çal›flmala-

r›na ba¤l›d›r.

‹limizde madde ba¤›ml›l›¤›yla
ilgili hizmet veren kurulufl;

Diyarbak›r Madde Ba¤›ml›l›¤› ile
Mücadele ve Rehabilitasyon
Merkezi (Dimab-mer)

Çocuk ve Ergen Madde 
åBa¤›ml›l›¤› Araflt›rma ve Tedavi
Merkezi (ÇEMATEM)

Adres
fiehitlik Caddesi, fiehitlik 
Polis Merkezi Yan› 
Yeniflehir / Diyarbak›r
Telefon: 0 412 226 62 83
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Merhaba Sevgili Ayflenur fiim-

flek’in, Sevil Erol’un, Olcay Kanl›-

bafl’›n, Aynur Özak- fiahin’in, Ser-

pil Arslan’›n ve Seher Tümer’in

yoldafllar›.

Merhaba paran›n yükselen de-

¤erlerine inat; sevgiyi ve yaflam› üre-

tirlerken, insanüstü çaba sarf ede-

rek, hastalar›n›n yaras›na, merhem

olmaya çal›fl›rken yaflam›n› yitiren

Arzu, Nazl›, Kübralar›n, yüre¤imizde

ve beynimizde yer etmifl nice yitik

yaflamlar›n yoldafllar›! 

Yo¤un bir eme¤in ve ihtiyac›n

ürünü olarak ba¤›ms›z kad›n sekre-

terli¤imizi oluflturman›n heyecan›yla

merhaba. Do¤al toplumdan sonra

toplumsal cinsiyet dedi¤imiz kad›n

erkek eflitsizli¤iyle bafllayan s›n›fl›

ataerkil toplumun kendini bu denli

kurumlaflt›rd›¤› bir süreçte örgütlü

oldu¤umuz sendikam›zda kad›n ça-

l›flmalar›n›n kurumlaflmas›na temel

teflkil edecek bir sekreterli¤in olufl-

mas›d›r elbette heyecan veren.

Tarihsel süreç içerisinde siste-

min taban›na yerlefltirilerek kölelefl-

tirilen kad›n ezilen ilk cins, s›n›f ve

ulustur. Kad›n do¤al toplumun öz-

gür yaflam gelene¤ine ba¤l›l›¤›n›,

her toplumsal isyan›n önemli bir

parças› olarak göstermifltir. Bun-

dan dolay›d›r ki, kad›n› kölelefltire-

rek kendi sistemini örmeyi hedefle-

yen egemenlikli sistem, tek tanr›l›

dinlere kadar kad›n› bütünen kuflat-

may› baflaramam›fl, yaflam› tüketen

kapitalist toplum ataerkil sistemin

zirvesi olmufltur.

Yak›n tarihe bakt›¤›m›zda; dü-

nün ac›mas›z sömürü koflullar›na

karfl› 129 dokuma iflçisi kad›n dire-

nirken, fabrikada ç›kart›lan yang›nda

can vermifl, bir as›r sonra bugün ka-

zan›lm›fl haklar›n kapitalizmin vahflili-

¤inde birer birer gasp edildi¤i süreci

yaflamaktay›z.

Ev iflleri, çocuk, hasta, yafll› ve

engellilerin bak›m›ndan sorumluyuz.

Ev eme¤imiz yok say›l›yor, ucuz ve

yedek iflgücüyüz, iflten ilk at›lanlar›z,

güvence ve güvenli¤imiz sa¤lanma-

dan, sigortal› fabrikalarda sigortas›z

çal›flt›r›l›rken ç›kan yang›nda do¤ma-

m›fl bebelerimizle biz yan›yoruz. Tar-

laya giderken devrilen kamyonetler-

de kay›p can, minibüslere s›k›flt›r›la-

rak iflyerlerine giderken sellerde bo-

¤ulan bedenleriz. Savaflta eflini, ço-

cu¤unu, kardeflini, arkadafl›n› kay-

bedenleriz. Galatasaray meydan›n-

da kay›plar›n› arayan,  savafl›n y›k›-

m›n› durdurmak için yola ç›kan bar›fl

anneleriyiz. Göçün ekonomik bunal›-

m›n›n, sosyal ve kültürel dejeneras-

yonun kurbanlar›y›z. Evde, sokakta,

iflyerinde hatta devletin korumas›n-

daki kurumlarda istismar edilen taci-

ze ve tecavüze u¤rayanlar›z. Savafl-

larda, çat›flma dönemlerinde flidde-

tin en yo¤ununu biz yafl›yoruz; yine

anadili yasakl› kad›nlar›z. E¤itimde,

sa¤l›kta en ma¤dur olan biziz, kamu-

sal alanlar bize kapal›, karar alma

mekanizmalar›nda yokuz, 

Yaflad›¤›m›z dünyada, ülkede,

bölgede, ilde, mahallede, sokakta,

yaflam›n bütün alan›nda erkek ege-

men sistemin kurumsallaflt›¤›, eril

zihniyetin kendini yeniden üretti¤i,

kad›nlar› birey olarak görmeyen, aile

merkezli; kad›n ve erkeklerin top-

KADIN VE
SEND‹KAL

MÜCADELE

Bedriye YORGUN

SES Kad›n Genel Sekreteri 
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lumsal rollerini pekifltiren, kayma-

kamlara evlenin talimat› veren, kad›n

erkek eflitli¤ine inanm›yorum, kad›n-

da olsa çocukta olsa gere¤i yap›la-

cakt›r diyen bir Baflbakan›n, evlilik

yafl›n›n 17’den 14’e düflürülmesini

teklif eden, tecavüz suçlular›n› ha-

d›m etmeyi çözüm gören milletvekil-

lerinin; Kad›n ve Aileden Sorumlu

Devlet Bakanl›¤›’ n›n, kald›r›larak ye-

rine Aile ve Sosyal Politikalar Bakan-

l›¤›n›n ikame edildi¤i, dekolte giyinen

kad›nlar›n erkekleri tahrik etti¤ini

söyleyerek tecavüzü ola¤anlaflt›ran

profesörlerin, Kürt sorununun çözü-

münü Kürt kad›nlar›n› kuma olarak

ikinci efl olarak evlenmede gören

belediye baflkan›n›n, oldu¤u bir ül-

kede yafl›yoruz.

Göçmen ev iflçisi kad›nlara ›rk-

ç› ve ayr›mc› davran›ld›¤›, Ceza Ka-

nununda “haks›z tahrik” maddesi-

nin gerekçelerinde “namus cinaye-

ti failleri”nin kapsam d›fl› b›rak›ld›¤›,

cop darbeleri ile hamile kad›n›n be-

be¤ini öldüren ‘erkek’ polislerin, ol-

du¤u, Sendika üyesi olduklar› için

baflta kad›nlar›n iflten at›ld›¤›, Özel

ve Kamu sektöründe krefllerin ka-

pat›ld›¤›, ebeveyn izninin olmad›¤›,

emekçilerin ve baflta kad›nlar›n tor-

balanarak nefessiz b›rakt›¤› yasala-

r›n, özellefltirmelerin, tafleronlaflt›r-

ma, kurals›z güvencesiz ve esnek

çal›flman›n yan›s›ra, SSGSS yasas›

ve “Sa¤l›kta Dönüflüm” ad› alt›nda

sa¤l›¤›n hak olmaktan ç›kar›ld›¤› bir

ülkede yafl›yoruz.

“Kad›na yönelik fliddete s›f›r to-

lerans” koca bir yalan; bugün her üç

kad›ndan biri aile üyelerinin fliddeti-

ne maruz kal›yor. Evde, sokakta, ifl

yerinde Cinsel taciz, mobing kad›n-

lar›n kabusu, münferit dedikleri ka-

d›n k›r›m›na dönüflen kad›n cinayet-

leri son 7 y›lda %1400 artt›. Ve daha

sayamayaca¤›m›z nice ac› gerçe¤i-

mizin temel kayna¤›; Erkek egemen

zihniyet ve kapitalist sistem. 

Kad›n ticareti ve fuhufl devletler

düzeyinde ifl sektörü olarak yasal-

laflt›r›lmaya çal›fl›lmakta savafl ve

bask› sarmal›nda yoksullukla bera-

ber;  kad›n ve çocuklara yönelik flid-

det her geçen gün daha fazla s›ra-

danlaflmaktad›r. Bu durumun en

dramatik göstergesi Siirt’te k›z ço-

cuklar›na yönelik tecavüz olay›d›r.

Küçücük çocuklar›m›z›n u¤rad›¤› bu

insanl›k d›fl› muamele cinsiyetçi, er-

kek egemen ve s›n›fsal sömürü üçlü-

sü üzerine kurulmufl olan mevcut

sistemin sonucudur. 

‹nkar ve imha anlay›fl›na dayal›,

tek tipçi sistem içinde tecavüz, sa-

vafl›n ve fliddetin bir sonucu olarak

yaflam›n her alan›nda görülmekte,

tecavüz sadece kad›n bedeni üze-

rinden geliflmemekte, do¤an›n yak›-

l›p y›k›lmas›, Munzur, Allianoi ve Ha-

sankeyf’i sular alt›nda b›rakacak ba-

raj projelerinin yap›lmas›, çocuk ve

gençlerin öldürülmesi, gazetecilere

on y›llarca, çocuklara yafllar›ndan

kat kat fazla hapis cezalar›n›n veril-

mesi,  sendikalar›n, partilerin kapat›l-

mas›, emek, özgürlük ve bar›fl ad›na

söz söyleyen ayd›n, sendikac›, siya-

setçi, belediye baflkanlar›n›n tutuklu-

luklar›  bir bütün olarak tecavüz kül-

türünün bir parças›d›r. 

Kad›n›n baflta ev eme¤i olmak

üzere, dünyan›n en geliflmifl ülkele-

rinde dahil en ucuz ifl gücü olarak

ele al›nmakta ve eme¤inin karfl›l›¤›n›

asla alamamaktad›r. Kapitalist sis-

tem erke¤i bu yönüyle bir kez sömü-

rüyorsa kad›n› iki kez sömürmekte-

dir. Görünmeyen eme¤i kriz dönem-

lerinde emniyet supab›; ideolojik ola-

rak da toplumsal denetim ifllevi gö-

rür. Geçmiflte siyasi arenaya asla

sokulmayan kad›n flimdi devlet poli-

tikalar›n› en iyi uygulayan bir kesim

olarak sembolik pozisyonlarda siya-

sette aktiflefltirilmeye çal›fl›lmakta-

d›r. Kad›n rengi, anlay›fl›yla siyaset

yapmak, demokratik siyaset anlay›-

fl›n›n geliflimini sa¤lamak yerine,

egemen siyasetin kendini kurumlafl-

t›rmas›nda rol oynamaktad›r. 

Dünyada ve Türkiye’de emek pi-

yasas› sektörler itibariyle analiz edil-

di¤inde kad›nlar›n emek piyasas›nda

karfl›laflt›klar› her türlü ayr›mc›l›¤›n,

emek yo¤un ve kad›nlar›n erkeklere

göre daha fazla istihdam edildi¤i

alanlar oldu¤u; sa¤l›k alan›n›n bun-

lardan biri olmas› nedeniyle örgüt-

lenme ve mücadele aç›s›ndan önemi

bilinmektedir.

Bu alan ayn› zamanda mesleki

cinsiyet ayr›mc›l›¤› ve ayr›flma aç›-

s›ndan da tipik örnekler içermektedir

Böylece evin içinde ve d›fl›ndaki ka-

d›n eme¤ine atfedilen özelliklere gö-

re ifllerin kad›n ifli ve erkek ifli olarak

ayr›flmas›, bu ayr›flman›n tarihsel

olarak ve günlük pratiklerle yeniden

üretilmifl ve yap›land›r›lm›fl olmas›n›n

kad›nlar›n e¤itim düzeyi yükselse, ni-

telikli olsa ve say›sal olarak artsa da,

ifle al›mlarda, meslek seçmede ve
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yükselmelerde ayr›mc›l›k düzeyinin

de¤iflmeden kald›¤›, çal›flanlar›n ya-

r›s›ndan fazlas›n›n kad›n oldu¤u sa¤-

l›k özelinde irdelenmeye muhtaçt›r.

Genel makroekonomik olgular›n

emek piyasas›nda yaratt›¤› koflullar,

güvencesizlik, düflük gelir ve örgüt-

süzlük ba¤lam›nda kad›n-erkek tüm

çal›flanlar› olumsuz etkilemifltir. An-

cak, özellikle kad›n eme¤inin iflgücü

piyasas›ndaki konumu, özellikleri ve

kullan›m biçimi ucuz iflgücü aray›fl›n-

da olan sermaye için önemli bir po-

tansiyel olmufltur.

Günümüzde sa¤l›k emekçilerinin

çal›flma koflullar›n›n alt üst oldu¤u,

güvencesizleflti¤i, esnek çal›flman›n

yayg›nlaflt›¤›, tafleron iflçisi oldu¤u,

eme¤inin de¤ersizleflti¤i çal›flma ar-

kadafllar›yla rekabete zorland›¤› bir

ortam oluflmufl, di¤er yandan kad›n

eme¤inin evde oldu¤u gibi çal›flma

yaflam›nda da görünmez oldu¤u,

hafife al›nd›¤›, harcanan duygusal

eme¤in ise hiç görülmedi¤i bir or-

tamda; kad›n iflleri daha da de¤er-

sizleflmekte, ücretler düflmekte, si-

gortas›z çal›flma yayg›nlaflmaktad›r.

Sendikam›z SES sadece dar an-

lamda ücret sendikac›l›¤› yapma-

makta, emekçilerin hak ve eflitlik

mücadelesini, daha genifl bir haklar

ve özgürlükler yaklafl›m› içinde ele

almaktad›r. Sendikal gelene¤imiz,

eflitsizlik ve egemenlik iliflkilerinin

birbirinden beslendi¤i gerçe¤ini göz

önünde bulundurarak, toplumsal

eflitsizliklerin tümüne karfl› olma

üzerinde flekillenmifltir. Cinsiyet eflit-

sizli¤ine ve kad›nlara yönelik her tür-

lü ayr›mc›l›¤a karfl› olmak da, sendi-

kal mücadelemize yön veren temel

ilkelerdendir. Bu ilkenin ka¤›t üzerin-

de kalmamas› için cinsiyet eflitli¤i

perspektifinin sendikal mücadelenin

her alan›nda yayg›nlaflt›r›lmas› gere-

kir. Sendikam›zda art›k ba¤›ms›z ka-

d›n sekreterli¤i bulunmaktad›r. Cin-

siyet eflitsizli¤i sorunu ile kad›n sek-

reterli¤inin ilgilenece¤i ve bunun ye-

terli oldu¤u düflünülebilir.

Ancak, cinsiyete dayal› ayr›mc›-

l›k, sadece kad›nlar›n de¤il tüm top-

lumun sorunudur ve bu eflitsizlikten

bütün emekçiler olumsuz etkilen-

mektedir. Baflta s›n›fa dayal› eflitsiz-

likler olmak üzere di¤er bütün top-

lumsal eflitsizlikler cinsiyete dayal›

eflitsizlikten beslenmektedir ve cinsi-

yet eflitsizli¤i hesaba kat›lmadan

tam olarak çözümlenmeleri mümkün

de¤ildir. Öte yandan kad›nlar›n ma-

ruz kald›klar› eflitsizlik ve ayr›mc›l›k

da, di¤er eflitsizlikler göz ard› edildi-

¤inde tam olarak anlafl›lamaz. Dola-

y›s›yla cinsiyet eflitsizli¤i sorunu sa-

dece kad›n sekreterli¤inin alan›na

hapsedilemez; cinsiyet eflitli¤i pers-

pektifi sendikal mücadelenin, sorun-

lar›n saptanmas›ndan, örgütlenme

stratejilerinden hedeflerin belirlen-

mesi ve eylem etkinliklerin oluflturul-

mas›na de¤in her aflamas›n›n ayr›l-

maz bir unsuru haline getirilmelidir.

Güçlü ve sonuç al›c› bir sendikal

mücadelenin en önemli koflullar›n-

dan birisi toplumsal cinsiyet eflitli¤i

perspektifine sahip olmakt›r.

Sonuç olarak; . Sorun kad›nla

bafllasa da art›k toplumun yediden

yetmifle her kesimini etkisine alan bir

durum mevcuttur. Kad›ndan baflla-

yarak toplumun her bireyi farkl› yol

ve yöntemlerle kapitalist sisteme ve

onun egemenlik mekanizmalar›na

mahkum k›l›nm›fl ve esir al›nm›flt›r.

Süreci tersine çevirmek ve kad›nlar›n

örgütlenmesi ve etkili bir muhalefet

haline gelmeleri için; do¤ru,  planl› ve

sistematik bir mücadele ile özgürlük

iddias› olan bizlerin içinden geldi¤i-

miz kapitalist toplumun kiflilik ve ya-

flam tarz›m›za yans›yan yanlar›n› iyi

çözümleyerek ve bunlarla mücadele

ederek özgür kad›n, özgür birey ve

özgür toplum kimli¤ine ulaflmak

önem tafl›maktad›r. 

Mücadelemizi yürütürken; mü-

cadele gelene¤ini devrald›¤›m›z de-

¤erlerimizin omuzlar›m›za yükledi¤i

sorumluluk gere¤i çabam›z her ke-

simden daha fazla, daha cesur ve

cömert olmak durumundad›r. 

Örgütlenme ve sendikal haklar›-

m›za yap›lan sald›r›lar› durdurmak,

herkese eflit, ulafl›labilir, nitelikli, üc-

retsiz ve anadilinde sa¤l›k hakk›,

emekçileri kapitalizmin krizinden ve

flerrinden korumak, sendikalar›m›z-

da toplumsal cinsiyet eflitli¤ini hakim

k›lmak için mücadelemizi zaferle

taçland›raca¤›m›za olan inanc›mla,

cinsel, s›n›fsal, ulusal sömürüye son

diyerek; sizleri 8 Mart’›n direnifl ruhu,

Newroz s›cakl›¤› ve 1 May›s coflku-

suyla selaml›yorum.
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14 Nîsan 2009 / Amed 

Feratê DENGIZÎ

NAPEYÎVIN   

Bêdeng in 

Navserên çiyan

Av û robar

Berf û baran

Kafl û evraz

Dar û ber

Û xweflzelaliya kaniyan

Bêdeng in…

Bayê serê çiyan

Bagerên dol û newalan

Ji tiliya xwe bêhndikin / bêhnakin

Kew û kevokên berrî

Ne bihawar in

Dibên “Ma hawar e!”

Bes di hestiyên me de biçêrin

fiîr nema di pêsêrên çiya de

Teba bêliv in

Ne ji xirrê demê ye

fiîrhelalî flîrheramî têkilhev

Kel lêdixe, difûre zeman

Diherike seleba çala te

Tu di seleba çala demê de birrî

Seleba çala bavê wê

Firra avê nemaye ji floreflê re

Li benda kenê te

Li hêviya dilopa dawî

Ya xwîna te ne

Bila kesek ji dêya te pê ve nebêje

min çok da erdê û lawik anî!

Zarok ji bo kenê te di lîskê de ne

“Sant axa / Santir axa

Qant axa qantir axa

Hilifî milifî / Çarçûlifî…”

Bes îflka me biflidîn bêdengî

Ma te îflka xwe bi pîflt xist hey zeman

Ka afirîna te hey ê mezin

Av dernayê ji çalên me

Bîrên me tev hestî ne

Ne hestiyê xencera çilkezî

Dil hinav mêlak û gurcikên min / me radikin

Ji pêncî û yek cihan

Lê ew / em tovê jiyanê ne

Mejiyên genî dinizile ji sermilên rutbedaran

Zanistî ketûm û tirsonek

Xwedêgiravî dem dema zanistî azadî û demokrasiyê ye

Lal bêhtir bi ziman in

Bipeyivin

Tifltê ku Xwedê kiriye betal nabe

Çima hûn napeyîvin!

Necati AYDIN’›n An›s›na
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Shakespeare’in “Venedik Taciri”
isimli eserinden beyaz perdeye
uyarlanm›fl ve kanunlar›n
yorumlanmas› sorununa
dikkat çeken bir film.

SA⁄LIK VE SOSYAL H‹ZMET EMEKÇ‹LER‹ SEND‹KASI

K›z›l Feministler, Türkiye’de

8 Mart’lar› ilk kez kitlesel

olarak kutlayan, ilk kad›n

yürüyüfllerini düzenleyen ‹lerici

Kad›nlar Derne¤i ‹KD’nin

oluflumunu, düflüncelerini,

çeliflkilerini ve kapat›lmas›n› 

anlatan bir tarihsel kay›t.

“Venedik Taciri” adl› eserin kahramanlar›ndan Bel-

mont’lu genç bir han›m olan Portia’n›n taliplilerinden Bas-

sanio, Belmont’a gitmek için gerekli paray› arkadafl› ve

can dostu olan tüccar Antonio’dan (Venedik Taciri) al›r.

Antonio, gemileri denizde oldu¤undan nakit para bulma-

d›¤› için Bassanio’ya verece¤i paray› Yahudi tefeci

Shylock’tan borç al›r. Karfl›l›¤›nda da -e¤er ald›¤› borcu

gününde ödemez ise- bedeninin herhangi bir yerinden ke-

silmek üzere yar›m kilo et ödemeyi taahhüt eder. (O dö-

nemde Venedik Yasalar›’na ayk›r› olmad›kça her konuda

sözleflme yap›labilmektedir.)

Emel AKAL
- ‹letiflim Yay›nlar› -

K›z›l Feministler

K‹
TA

BI
NI

Z 
B‹

ZD
EN

F‹
LM

‹N
‹Z

 B
‹Z

DE
N

Venedik Taciri
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Matematikçiler toplant›s›nda bir önergenin oylamas› yap›lacakt›r. Oylamada kabul oyu verecekler

ayakta duracak, red oyu verecekler ise, sandalyelerinde oturacakt›r. 

Oylama sonunda baflkan; “Teklif kabul edilmifltir. Kabul ve red oylar› aras›ndaki fark red oylar›n›n

dörtte birine eflittir” der.

Ancak itiraz eden bir delege; “Özür dilerim baflkan, ancak biz red oyu vermek istedi¤imiz halde

kabul oylar› aras›nda say›ld›k” “Neden?” diye sorar baflkan. O da “Çünkü oturacak yer bulamad›k” der.

Baflkan, “O halde red oyu vermek isteyip de oturamayanlar el kald›rs›nlar” der. Bu delegeler say›l›r ve

12 kifli olduklar› görülür. Baflkan; “bu durumda önerge 1 oy farkla reddedilmifltir.” der.

Bu oylamaya kaç kifli kat›lm›flt›r.

B‹
LM

EC
E
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fiEYHMUS AKINCI 

(27 / 02/1992)

1962 Nusaybin do¤um-

lu, ilkokulu Nusaybin’de,

Ortaokulu Mardin de okudu.

Van’dan sürgün olunca

1982 y›l›ndan Konya Sa¤l›k

Meslek Lisesini 1982 y›l›nda

bitirdi. Ayn› y›l Sa¤l›k Me-

muru olarak ‹dil’de göreve

bafllad›. Burada bir kez gö-

zalt›na al›nd› ve bir hafta gö-

zalt›nda kald›. Sürekli tehdit

ediliyordu. 1990’da Silvan’a

tayin yapt›. Burada da rahat

b›rak›lm›yordu. 27.02.1992

tarihinde sabah efli ile birlik-

te ifle giderken, arkadan ha-

in eller teti¤e dokundular.

Yaral› olarak Dicle Üniversi-

tesi Hastanesine kald›r›ld›

ve kurtar›lamayarak hayata

gözlerini yumdu. fieyhmus

Ak›nc› Silvan’da sa¤l›k iflko-

lunda sendikal örgütlenme-

nin temelini atan, çevresin-

de sevilen yurtsever bir sa¤-

l›k emekçisiydi.

DR. MEHMET EM‹N AYHAN

(10.06.1992)

1954 Nusaybin do¤umlu, Sil-

van Devlet Hastanesinde tek Uz.

Dr. Olarak görev yap›yordu. Halkla

çok iyi diyalog gelifltirmiflti. Herke-

sin yard›m›na koflan, bafl› s›k›flan

yoksul Silvan halk›n›n baflvurdu¤u

kifliydi. ‹lk olarak Silvan’da örgütle-

nen Hizbi-Kontra Dr. Ayhan’› gözü-

ne kestirmiflti. 10.06.1992 günü

bayram akflam› efli ile birlikte dost-

lar›n›n ziyaretinden evlerine döner-

ken, evinin önünde öldürüldü.

VEYS‹ SIZLANAN

(13.10.1994)

1959 Silvan do¤umlu, 1982

D.Ü. Hastanesinde hastabak›c› ola-

rak ifle bafllad›. Sendikal faaliyetler-

de aktif olarak çal›flt›. Herkes ile di-

yalogu iyi olan sosyal bir arkadaflt›.

13.10.1994 tarihinde saat 18.00 s›-

ralar›nda sendikadan evine gider-

ken, evin önünde silahl› üç kiflinin

sald›r›s›na u¤rad›. Ald›¤› çok say›da

kurflun yaras›yla hastaneye yetifl-

meden hayat›n› kaybetti.

HAM‹T PAMUK

(21.06.1993)

1961 Kulp do¤umlu, 1985
y›l›nda D.Ü. Hastanesinde rönt-
gen teknisyeni olarak görev ya-
p›yordu. Sendikal örgütlemede
aktif görev ald›. Tüm sendikal
faaliyetlerde ön saflardayd›.
Halkla çok iyi diyalog kurmufltu.
Arkadafllar› aras›nda sevilen, sa-
y›lan ve sözü dinlenen bir kifliy-
di. Gelifltirdi¤i bu diyalog birileri-
ni rahats›z etmiflti, sürekli tehdit
ediliyordu. En son 1 May›s 1993
tarihinde D.Ü.Hastanesi önün-
deki sa¤l›k emekçilerinin 1 Ma-
y›s kutlamalar›nda, bildiri okur-
ken polisin müdahalesiyle karfl›-
laflt› ve elindeki bildiriye el konu-
larak yine aç›ktan tehdit edildi.
21.06.1993 tarihinde saat 20.00
civar›, yan›nda çocukluk arka-
dafl› ‹kram Han ve bir ö¤retmen
arkadafl› ile Ba¤lar Emek Cad-
desinde 3 kiflinin uzun namlulu
silahlarla çapraz atefli ile karfl›-
laflt›lar. Olay yerinde Hamit ve
‹kram hayatlar›n› kaybederken,
ö¤retmen arkadafllar› a¤›r yaral›
olarak hastaneye kald›r›ld›. Ha-
mit Pamuk kafa arkas›ndan, yü-
zünden ve gö¤sünden toplam
üç kurflun yaras› alm›flt›.
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DR. ZEK‹ TANRIKULU

(02.09.1993)

1958 Silvan do¤umlu, Sil-

van Devlet Hastanesi baflta-

bibi olarak görev yaparken,

ilçe Kaymakam› taraf›ndan

sürekli olarak Silvan’› terk et-

mesi yönünde bask› yapm›fl-

t›. Di¤er taraftan sürekli teh-

ditler al›yordu. Tehditlerin yo-

¤unlaflt›¤› dönemde bir ayl›k,

senelik iznini kullanmak iste-

mifl, ancak ilçe Kaymakam›

izin vermemifltir. Her an sal-

d›r›ya u¤rayaca¤›n› tahmin

ediyordu. Bir gün efline “ geç

gelebilirim, bir gün hiç gel-

meyebilirim benim merak›mla

uykunuz kaçmas›n” demiflti.

02.09.1993 tarihinde ö¤len

saatlerinde iflten eve gider-

ken Silvan Emniyet Müdürlü-

¤ü yak›n›nda üç kiflinin silahl›

sald›r›s› sonucu çok say›da

kurflun yaras› alarak hayata

gözlerini yumdu.

27.03.1964 Bismil-Hac›ya
(Kazanc›) do¤umlu, ilk ve orta
ö¤renimini Silvan yat›l› Bölge
okulunda okumufltur. 1982 y›-
l›nda Keçiören Çevre Sa¤l›k
Meslek Lisesi’nden mezun ol-
mufltur. ‹lk görev yeri Ço-
rum’dur. Burada 1 y›la yak›n
kald›ktan sonra Diyarbak›r ‹l
Sa¤l›k Müdürlü¤ü’nde göreve
bafllar. 1989–90 y›llar›nda
TSD’nin aç›l›fl çal›flmalar›nda
sekreterlik görevini yürütür.
Bu dönemde Sendika çal›fl-
malar› da yürütülür ve 1992
y›l›nda yap›lan flube kurulta-
y›nda flube baflkan› seçilerek,
bu görevi iki dönem yürütür.
1992 y›l›n›n sonlar›nda 17
sa¤l›k çal›flan›yla birlikte il d›-
fl›na sürgün edilirler. Nisan
1993’te memurluktan istifa
etmek zorunda kal›r.
18.03.1994 günü misafir ol-
du¤u ev sakinleriyle birlikte
gözalt›na al›n›rlar. 06.04.1994
günü DGM’ye ç›kar›l›rlar.
Mahkeme tutanaklar› sal›veril-
di¤ini söyler ancak tekrar kay-
bedilir. 09.04.1994 tarihinde
Silvan/Kâ¤›tl› Jandarma Kara-
kolu yak›nlar›nda kendisi,
Mehmet Ay ve Silvanl› oldu¤u
san›lan bir flah›sla birlikte top-
ra¤a gömülü olarak bulunur-
lar. 10.04.1994 tarihinde sa-
dece ailesinin kat›l›m›yla ce-
nazesinin defin edilmesine
izin verilir. Necati AYDIN, SES
’in “onursal” genel baflkan›d›r.

NECAT‹ AYDIN

(10.04.1994)

‹KRAM DAMLAYICI

(31.01.1999)

1961 y›l›nda yoksul bir

ailenin çocu¤u olarak Sil-

van’da do¤an ‹kram Damla-

y›c› ilk, orta ve lisesi bu ilçe-

de okuduktan sonra,

1985’te Silvan Devlet Has-

tanesinde Hizmetli memur

olarak göreve bafllad›. 

1995’te Çank›r›’n›n Yap-

rakl› ilçesine ba¤l› Badem-

çay Köyünün Sa¤l›k Oca¤›-

na sürgün edildi. 31 Ocak

1999 Pazar günü Muhtar ta-

raf›ndan Köy odas›na ça¤›r›-

lan Damlay›c›’ya yolda bir

grup faflist taraf›ndan sald›r›

düzenlendi. Alt› ayr› b›çak

darbesiyle saatlerce ecel ile

bo¤uflan ve hastaneye kal-

d›r›lmayan Damlay›c› orada

flehitler kervan›na kat›ld›.
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