26 AĞUSTOS 2020 ÇARŞAMBA

SAYI: 5

YANDAŞLAR TEST YAPTIRIYOR, HALK SALGINDA ÖLÜYOR

ARTIK YETER!

Herkese ücretsiz sağlık hizmeti
SALGIN gün geçtikçe yayılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başta olmak üzere iktidar rakam duyurmaktan başka bir şey yapmıyor. Halk, sağlık hizmetine erişemiyor, test ve tedaviye ancak parası olan ulaşabiliyor. AKP’li vekiller, bürokratlar haftalık düzenli
test yaparken milyonlar teste ulaşamıyor. Hemen şimdi ücretsiz
sağlık hizmeti adımları atılarak, salgında halk korunmalıdır.

AKP’li vekiller, bürokratlar haftalık düzenli Covid testi
yaparken milyonlar test yaptıramıyor. Covid testine
tüm yurttaşlar ücretsiz olarak erişebilmeli, düzenli test
imkânı sağlanmalıdır. Ücretsiz maske dağıtımı dahi yapamayan iktidar her gün maske uyarısı yapıyor. Maske
ve dezenfektan ücretsiz halka dağıtılmalıdır.
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ÜCRETSIZ
SAĞLIK
HIZMETI:

S

HEMEN ŞIMDI!

algın gün geçtikçe yayılıyor. Sağlık
Bakanı Fahrettin Koca başta olmak
üzere iktidar rakam duyurmaktan
başka bir şey yapmıyor. Halk, sağlık hizmetine erişemiyor, test ve tedaviye ancak
parası olan ulaşabiliyor. AKP’li vekiller,
bürokratlar haftalık düzenli test yaparken
milyonlar teste ulaşamıyor. Hemen şimdi
ücretsiz sağlık hizmeti adımları atılarak,
salgında halk korunmalıdır.

1- TÜM HASTANELERDE ÜCRETSIZ SAĞLIK HIZMETI VERILSIN
Sağlıktan Kâr Edilmez
Kamuya ait hastaneler yoğun bakım
ve yatak kapasitesi nedeniyle salgınla mücadelede yeterli olmuyor. Özel hastaneler
yeterince kar yapamıyoruz diye Covid 19
hastalarını kabul etmiyor. Bu koşullarda
parası olan tedavi olurken parası olmayanın kaderine terk ediliyor. Sağlık hizmeti
tüm yurttaşlar için ücretsiz olmalı; özel
hastaneler kamulaştırılmalıdır. Bugün özel
hastaneler Covid 19 hastalarının tüm tedavilerini ücretsiz olarak yerine getirmelidir.

2- ŞEHIR HASTANELERI NEDENIYLE KAPATILAN KAMU HASTANELERI AÇILSIN
Şehir Hastaneleri’nin açılmasıyla halkın
kolay ulaşabileceği pek çok kamu hastanesi kapatıldı. Şehir Hastaneleri’nde uzun
kuyruklarda perişan olan insanlar tedavi
olmak için gittikleri hastanenin yoğunluğu
nedeniyle risk altına giriyorlar. Kapatılan

kamu hastaneleri tekrar açılarak, halkın
hizmetine sunulmalıdır.

3- ÜCRETSIZ ZATÜRRE AŞISI

yükü altında ezilen insanlar için maskenin maliyeti dahi ek bir yük oluşturuyor.
Maske ve dezenfektan ücretsiz halka
dağıtılmalıdır.

65 yaş ve üzerinde olan kişiler ile kronik
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tadır. Acilen bütünlüklü bir sağlık sistemi
TEST VE ÜCRETSIZ MASKE
yapısına geri dönülmelidir.
AKP’li vekiller, bürokratlar haftalık dü6- SAĞLIK EMEKÇILERINI KORU
zenli Covid testi yaparken milyonlar test
yaptıramıyor. Covid testine tüm yurttaşlar
Saglık emekçilerı şiddete uğruyor,
ücretsiz olarak erişebilmeli, düzenli test
salgında oluyor. Saglık emekçilerinin işi
imkânı sağlanmalıdır. Ücretsiz maske
yükü azaltılsın, yeterli kadro olusturulsun.
dağıtımı dahi yapamayan iktidar her gün
İnsanca çalışma koşulları sağlanmalı,
maske uyarısı yapıyor. Salgının ekonomik
şiddet engellenmeli.

Ücretsiz, güvenilir Pnömokok aşısı temin edilsin
65 yaş ve üzerinde olan kişiler ile kronik
hastalığı olan kişilere Pnömokok aşısı yaptırması önerilmektedir. Ancak aşı yok. Sağlık
Bakanını pnömokok (zatürre) aşısının neden
bulunamadığı konusunda kamuoyuna yeterli
bilgilendirme yapmaya çağırıyoruz.
Zatürreye en sık pnömokok adı verilen
bakteri yol açar . Pnömokok aşıları, yüksek
riskli kişilere uygulandığında, özellikle ağır enfeksiyonlara karşı koruma sağlayabilmektedir.
Zatürre gelişme riski ve/veya zatürrenin
ağır seyretme riski yüksek olan kişilerin
(yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar) zatürreye
karşı bağışıklığının arttırılmasına yönelik olarak, pnömokok aşıları yaptırmaları gereklidir.
Genişletilmiş Bağışıklama Programı
kapsamında, 65 yaş üzerindeki herkese ve
18-64 yaş arasındaki KOAH, astım, diyabet,
kronik kalp yetmezliği, kronik böbrek hastalığı, kanser gibi eşlik eden hastalığı olan risk
gruplarına zatürre aşılarının, Aile Sağlığı Merkezlerinde ve aşıya erişimin mümkün olduğu
hastanelerde ücretsiz uygulanmaktadır. Ancak aile sağlığı merkezlerine müracaat eden
vatandaşlara aşının olmadığı bildirilmektedir.
Vatandaşlarda COVİD-19 nedeniyle de panik
halde eczanelere giderek 365 TL ödeyerek
zatürre aşısı almakta ve yaptırmaktadırlar.

Sağlık Bakanını soruları cevaplamaya ve
kamuoyuna bilgilendirmeye davet ediyoruz.
1- Ülkemizde 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan ve pnömokok aşısına ihtiyacı olan
vatandaşların sayısı ne kadardır?
2- Bu yıl ne kadar pnömokok aşısı
aldınız?
3- Ne kadar süre içerisinde risk grubu
aşılamasını bitirmeyi planlamaktasınız?
4- Pnömokok aşısı neden bulunamamaktadır?

Yaşamları her bir insanımız gibi çok değerli olan 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı
olan yurttaşlarımızın sağlıklarının daha
fazla olumsuz etkilenmesini önlemek için,
pnömokok aşısına ihtiyacı olanların ücretsiz
ve güvenilir, makul sürede/gecikmeksizin
aşılanmasını sağlamalıdır. Sağlık Bakanlığını
sağlığını koruma görevini halkın sırtına yüklemekten vazgeçip; halkın sağlığını koruma
ve geliştirme görevini hatırlamaya ve twitter
başından kalkmaya davet ediyoruz!

Solun Gündemi
Ücretsiz sağlık
için mücadeleye

PANDEMI’nin ilk günlerinden itibaren ‘virüs insan ayırmıyor’, ‘bu insanlığın ortak sorunu’ sözlerini çok duyar
olmuştuk. Bu düşünceden hareketle
de pandeminin sistemleri -kendiliğinden- toplumsal dayanışma doğrultusunda dönüştüreceği varsayımları ileri
sürülmüştü. Bu düşünceleri bugün de
duymaya devam ediyoruz. Evet, virüs
insan ayırmıyor. Ama eşit olmayan bir
hayatta virüs de sonunda eşit sonuçlar üretmiyor. Aksine, virüs karşımıza
sınırları keskin bir biçimde bir sınıf
haritası koyuyor. Hem dünyada hem
de ülkemizde durum böyle.
Salgının etkilerine bakarken bu sınıf haritasından bakıldığında, mücadelenin de ekseni ortaya çıkıyor. Virüsten
korunabilmek için nitelikli sağlık
hizmetine erişebilmek, sağlıklı gıdaya
ulaşmak başta olmak üzere pek çok
parametre var. Virüsten etkiledikten
sonra sağlık hizmetine erişebilmek de
aynı derecede önemli. İşte, şimdi isimleri bilmediğimiz ama her gün açıklanan rakamlarla hayatını kaybettiğini
öğrendiğimiz insanlar bu imkanlardan
yoksun yaşamaya çalışan emekçi sınıfların mensuplarından başkası değil. Bu
nedenle toplumsal-sınıfsal eşitsizlikleri
ve onu üreten bu sermaye düzenini
hesaba katmadan, onunla mücadeleyi
temel almadan meselenin maske-mesafe ile çözülebileceğini düşünmek ya
da herkesin bireysel dikkati azamileştirerek sorunu çözülebileceğine ilişkin
iktidar algısına kapılmak da pekala
mümkün olur.
Pandemi döneminde herkesten
fedakarlık yapması isteniyor. İşçiler
hakkını aradığında, emeğinin karşılığını istediğinde fedakarlık bekleniyor.
Fedakarlık yapmak bir yana karına
kar katmaya devam eden sermayenin
kazancı işte bu işçi sınıfına dayatılan
zoraki fedakarlık üzerinden yükseliyor.
Özel hastaneler yeterince karlı olmadığı için covid hastalarına yatak vermiyor. Ancak parası olan bu hizmetten
yararlanabiliyor. Şehir Hastaneleri
dolup taşıyor, insanlar kuyruklarda
riski birbirine taşımak zorunda kalıyor.
Bugün alınması gereken acil tedbir,
sağlığın her kademede ve tüm hastanelerde ücretsiz olarak verilmesidir.
Sağlıktan kar edilmez. Özel Hastane
sahiplerinin böyle bir dönemde dahi
kar-zarar hesabı yapıyor olması da
gösteriyor ki bu düzende emekçilere
yaşama hakkı bile tanınmıyor. Bu
acımasız düzene karşı bugün ücretsiz
sağlık hakkımızı almak, tüm hastaneleri halka ücretsiz açmak için birlikte
mücadele edelim.
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GÖSTERİŞLİ YAPAY BAŞARI HİKAYELERİ İLE

Yoksulluk içindeki halkı kandıramazsınız

Günlerdir açıklanması beklenen,
sade yurttaşın tüm sıkıntılarını unutup
bir ‘müjde’ ile avunması istenen haber
Cumhurbaşkanı’nın ağzından paylaşıldı. Karadeniz’de 320 milyar m3
doğalgaz bulunduğu açıklandı.
Bu miktar kayda değer bir rezerve denk gelmesine karşın beklenen
800 milyar m3 hedefinin gerisinde
kaldığı için bir ölçüde hayal kırıklığı
yarattı. Kaldı ki konun uzmanları tek
bir kuyuyla rezerv tahmini dolayısıyla
dolar girişinden bir gelir projeksiyonu
yapmanın gerçekçi olmadığına dikkat
çekiyorlar.
Arama faaliyetlerinin artık klişeleşen tamamen ‘yerli ve milli’ unsurlarla
yapıldığı söylenen dursun, sondajın
Norveç’ten alınan ve ismi sonradan
Fatih konan gemiyle gerçekleştirildiğini biliyoruz. Karadeniz’den gaz bulunmasında kuşkusuz bir kamu kuruluşu
olan TPAO’nun uzun yılların emeğiyle
yarattığı birikimin payı da büyüktür.
Ancak, bugünden yarına bu sahadan gaz çıkarılması mümkün değildir.
Resme daha dikkatle bakıldığında
gazın bulunduğu sahanın jeolojik ve
jeofizik dokusunun ve yapısının net
biçimde belirlenmesi, güvenilir rezerv
hesapları yapılması, üretim öncesi
gerekli çalışmaların yapılması, tesbit
ve üretim kuyularının açılması, üretim
platformunun kurulması, Türkiye'de gazın taşınacağı yerde yüzey tesislerinin
inşa edilmesi ve sahada üretilecek gazı
karaya taşıyacak uzun boru hatlarının

yapımı, bunların hepsi ,uzun zaman
alacak yüksek bedelli yatırımlardır.

BULUNAN GAZ TÜRKİYE'NİN
ENERJİ SORUNU ÇÖZER Mİ ?
Bugünden sahada yılda ne kadar
üretim yapılacağını söylemek mümkün değildir.
Ülkemizin son yıllarda yıılık gaz
tüketimi 45-50 milyar m3 arasındadır.
Sahada yapılacak üretim bu ihtiyacın
ancak belirli bir bölümün karşılayacaktır. Türkiye'ye gaz ithalatına sürdürmeye ve milyarlarca dolar ödemeye
devam edecektir.
İktidar, 2002-2018 döneminde
enerji arzı içinde yerli kaynakların
payını arttırmak bir yana %31,3'den
%27,6' düşürmüştür. Enerjide %72,4
oranında dışa bağımlı olan ülkemiz her
yıl enerji ham maddeleri ithalatına 40
milyar dolardan fazla para ödemektedir.
Son iki yılda TÜİK rakamlarıyla
enflasyon %35 artarken, yurttaşların
tükettiği elektrik fiyatı %58, doğal
gazın fiyatı %60 artmıştır.
Madem ülkenin doğalgaz üretiminin bu kadar artması bekleniyor
yurttaşa ‘doğalgaz fiyatlarını yarıya
indirdik’ müjdesi verilmelidir!
İşsiz ve düşük gelirli yurttaşların ve
kapanan küçük işletmelerin elektrik,
su, doğal gaz, internet ve telefon hizmet bedelleri açık ve şeffaf bir şekilde
karşılanmalıdır.
Ticari olmayan tüketiciler için temel

bir ihtiyaç olan elektrik ve doğal gazın
fiyatları üzerindeki KDV yüzde 18’den
yüzde 1’e düşürülmeli, ÖTV kaldırılmalıdır.
Enerji, eğitim, sağlık gibi temel
bir kamu hizmetidir ve kamu eliyle
verilmelidir. Elektrik üretiminde kamunun ağırlığı sağlanmalı, özelleştirilen
elektrik ve doğal gaz iletim ve dağıtım
hizmetleri kamulaştırılmalıdır. TPAO ve
BOTAŞ birleşmelidir.
ŞİMDİ, UZUN YILLARDIR İZLENEN VE ARTIK TIKANDIĞI, BAŞARISIZ OLDUĞU AYAN BEYAN
ORTADA OLAN YANLIŞ ÖZELLEŞ-

Doğal afet değil
RANT FELAKETI

DOĞAYA müdahale her mevsim yağışlı
olan Karadeniz’de son yıllarda meydana
gelen yağışları felakete dönüştürdü. İnsan
eliyle yaratılan bu felaketler son olarak Giresun’u vurdu. Şiddetli yağış sonrası meydana
gelen selde en az 8 kişi hayatını kaybetti, 10
kişi kayboldu. Felakete kentte bulunan 38
hidroelektrik santralı (HES), yatağı değiştirilen dereler ve tıkanan menfezler yol açtı.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
(TMMOB) yaşanan duruma tepki göstererek, “Ülkemizi böylesi felaketlere yüz yüze
bırakan yanlış kentleşme politikalarına ve
derelerin-ormanların doğasını bozan projelere derhal son verilmeli” açıklamasını yaptı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli,
sel felaketi sonrasında yaptığı açıklamada
yurttaşı suçladı. Pakdemirli, “İlk defa böyle
büyük bir doğal afet görüyorum. Şehrin

silüeti değişmiş durumda. Ciddi uyarılar
yapmamıza rağmen vatandaşlarımız ‘Nasıl
olsa bana olmaz’ düşüncesi içinde. Bu da
can kayıplarına yol açabiliyor. Bu taşkınları tamamen önlemenin imkânı yok, dere
yataklarına ev ve dükkânları yapmamak
gerekiyor. İsterseniz süper güç olun, süper
devlet olun ama bunların hepsine yetme
imkânı yok” dedi.

SOL PARTİ’DEN AÇIKLAMA
Konuyla ilgili partimiz şu açıklamayı
yaptı: “Sel felaketi yaşayan #Giresun halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
HES'lerle derelerin önüne çekilen setler,
betonlaşma ve doğanın yıkımı ile Karadeniz
bir felaket bölgesine dönüştürüldü. Suyun,
ağacın, toprağın, kıyının yağmalamasına
artık son.”

TİRME PİYASALAŞTIRMA ESASLI
POLİTİKALARINA SON DEMENİN,
ENERJİ, SAĞLIK, EĞİTİM VB KAMU
HİZMETLERİNİN, KAMU KURULUŞLARI ELİYLE, KAMUSAL PLANLAMA
ANLAYIŞI İLE VERİLMESİNE DAYALI
PROGRAMLARI, POLİTİKALARI,
KURUMSALLAŞMAYI VE İŞLEYİŞİ
TASARLAMANIN VE UYGULAMANIN
ZAMANIDIR.
KİRLENMEDEN, KİRLETMEDEN,
BARIŞ İÇİNDE, EŞİT, ÖZGÜR, ADİL,
AYDINLIK BİR DÜNYA VE BAĞIMSIZ, VE DEMOKRATİK BİR TÜRKİYE
İSTİYORUZ.
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ŞİRKETLER TALEP EDİYOR; AKP UYGULUYOR
AKP iktidarı pandemi krizinden
istifade ekolojik dengeyi yok edecek
yatırımlar için doğal müşterek varlıklarımızı şirketlerin talanına açıyor
Dünya bitiş süresi bilinmeyen
koronavirüs salgını ile karşı karşıya.
Salgının ortaya çıkarttığı olumsuz
sonuçlardan birisi de gıda krizi ve
açlık tehdidi. Bir yandan salgınla
mücadele edilirken diğer yandan bu
olumsuz sonuçlara karşı da önlemler
alınması gerekiyor. Gıdayı üretenlere, yani çiftçilere destekler verilmesi,
üretimlerine devam edebilmeleri
için olanaklar sunulması gerekiyor.
Küçük çiftçiler uygulanan yasaklar
nedeniyle tarlalarına bile gitmekte
engellerle karşılaşmakta, üretseler
bile ürünlerini hasat edip tüketicilere
ulaştırmakta zorluk yaşamaktalar.
Gıda şirketleri ve büyük marketler
ise AKP iktidarının yardımıyla krizi
fırsata çeviriyor. Nazilerin toplama
kampları mantığından hareketle
çalışanlarının aileleri ile birlikte rehin
kalacakları, etrafı tel örgü veya
duvarla çevrili tarımsal ürün üretim
bölgeleri kurmaya çalışıyor. “İzole
Üretim Üsleri” adını verdikleri bu
projeye uluslar arası sermaye ve
AKP iktidarı destek veriyor.
Şirketler lojistik firmalarıyla,
depolama, paketleme tesisleriyle, internet satışlarıyla daha da
büyüyerek gıda arzını ve fiyatlarını
daha rahat kontrol eder hale geliyor.
Küçük esnaflar, küçük çiftçiler tamamen tasfiye edilmeye çalışılıyor.
Koronavirüs günlerinde uygulanan
Tarım, Gıda ve Sanayi politikaları
hep çiftçilerin, işçilerin ve kent
yoksullarının yaşamlarını olumsuz
etkiliyor.Şirketler ise uygulanan
tarım,gıda ve sanayi politikalarından
memnuniyetlerini dile getiriyorlar.
AKP iktidarı bununla da yetinmiyor; suyunu, toprağını, havasını
korumaya çalışanları pandemi krizi
yasaklarını uymadıklarını bahane
ederek parasal cezalar verirken, diğer yandan fırsattan istifade ekolojik
dengeyi yok edecek yatırımlar için
doğal müşterek varlıklarımızı şirketlerin talanına açıyor. Onların toprak
ve su gaspına ön ayak oluyor.
Pandemi sonrası gıda krizi ve
açlıkla karşı karşıya kalmak istemiyorsak bunlara DUR! diyelim. Doğal
varlıklarımızın özelleştirilmesine,
talanına karşı çıkalım. Şirketlerin
gıdayı kontrol edebilmek için tasfiye etmeye çalıştığı küçük çiftçilerin
yanında olalım, Halkın gıda sistemi
olan Gıda Egemenliği’ni sağlamak
için hep birlikte mücadele edelim.

*SOL Parti resmi bültenidir.

Çiftçiler ve halk açlığa itiliyor

