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Birlik, mücadele ve dayanışma için
Emek, laiklik, bağımsızlık ve sosyalizm için

YAŞASIN 1 MAYIS!
İşçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs, 2020 yılında
dünyayı etkisi altına alan koronavirüs
salgını sırasında kutlanacak. İşçi sınıfı bir
yandan salgına karşı kendisini korumaya
çalışırken bir yandan da salgını fırsata çevirip hak gaspına yönelen sermayeye karşı
mücadelesini yükseltmek zorunda.

unsuru haline getiren kapitalist sistem
ABD başta olmak üzere İtalya, İspanya,
Fransa ve İngiltere’de salgının yaratmış
olduğu yıkım karşısında çaresezliği kapitalist sistemin başarısızlığının somut
örnekleri oldu.

DÜNYAYI SOSYALIZM
KURTARACAK!
KAPITALIZM YOLUN SONU
İmparatorluk çağı, medeniyetler çatışması,
2020 1 Mayıs’ı, dünya kapitalizminin kri- tarihin sonu, küreselleşme gibi kavramlar
zinin derinleşmeye başladığı, bir pandemi Berlin Duvarı yıkıldıktan sonra kapitahaline gelen koronavirüs karşısında kapilist dünya sisteminin sonsuza kadar baki
talizmin başarısızlığının görüldüğü ve yıl- kalacağını ve kapitalizmin tarihsel “haklılardır kapitalizmin üstünülüğü tezlerinin
lığını” ilan edenlerin gündeme getirdikleri
gelişmiş kapitalist ülkelerde çöktüğü bir
kavramlardı. Bugün gelinen nokta ise, bir
kesitte kutlanacak. Bu açıdan 1 Mayıs, işçi salgın karşısında topluma sağlık hizmeti
sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma
sunamayan, sağlığı metalaştırdığı için
günü olmasının ötesinde kapitalizme göre salgına karşı ne yapacağını bilemeyen, bir
sosyalizmin tarihsel haklılığını da göstersalgın karşısında “iktisadi bir krize” giren
mesi bakımından büyük önem taşıyor.
bir sistemin başarısızlığın görülmesidir.
“Gelişmiş” kapitalist ülkelerde görülen
salgının önlenememesi yıllardır toplumsal
olarak tek alternatif gösterilen kapitalizmin başarısızlığı anlamına geldi. Sağlık
dahil herşeyi metalaştıran ve ticari bir kar

Yaklaşık 100 yıldır dünyaya egemen olan
ve bir dünya sistemi haline gelen emperyalist-kapitalist sistem artık sorgulanmak
zorundadır. Bugün insanlığın eşit ve özgür
dünyasının sosyalizmden geçtiği bir kez

daha görülmektedir. Reel sosyalizmin
çözülüşünden sonra ağız birliği edilmişçesine kötülenen sosyalizm, bugün insanlığın tek kurtuluşu olduğu artık daha geniş
kesimler tarafından dile getirilmektedir.
BU DÜZEN DEĞIŞMELI!
Bugün yeni bir düzen tartışılmalıdır. AKP
eliyle kurulan düzen özünde kapitalizmin
egemenliğinin devamı ve burjuvazinin
çıplak ve daha gerici diktatörlüğünün
tesis edilmesidir. Laikliğin yok edildiği,
cumhuriyetin tasfiyesine girişildiği, emek
düşmanlığı üzerinden tam boy piyasacılığın egemen kılındığı “Yeni Türkiye”, AKP
eliyle kurulan başkanlık rejiminin adıdır.
Bugün kapitalizmin çıplak, gerici ve
gerçek yüzünü doğrudan gündeme getiren AKP’ye ve kapitalizme karşı yeni bir
düzen mücadelesi bu 1 Mayıs’ta gündeme
getirilmelidir.
Emek, laiklik, bağımsızlık ve sosyalizm
talebi 1 Mayıs’ta yükseltilmelidir!
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Türkiye Komünist Hareketi Genel Başkanı Aysel Tekerek’in 1 Mayıs yazısı:

1 MAYIS 2020 VE ÖTESİ

2020 1 Mayıs’ını dünya emekçileri olarak
pandemi koşullarında karşılıyoruz. Ülkemizde son bir buçuk ayda yaşananlar tüm
2020’de yaşayacaklarımızın toplamı oldu
neredeyse.

çıkarmaya yeminli bir iktidar tarafından
yönetiliyoruz.

Şunu belirtmeliyiz ki, emekçi sınıfların
ekonomik talepleri ile siyasi talepleri 2020
1 Mayıs’ında hiç olmadığı kadar çakışmıştır.

Ancak bu sefer karşımızdaki durum, bir
iktidarın batmış balık yan gider demesi ile,
bu mantığı taşıması ile açıklanamaz.
Sosyalizm ile kapitalizm arasındaki fark
AKP’nin özellikle 2019 seçiminin sonragüncel ve somut olarak bir kez daha ortasına ertelemeye çalıştığı ekonomik kriCumhuriyete son noktayı koymuş bir ikti- ya çıkmıştır.
zin, ağır sonuçlarını kaldırmaya çalışan
darın cumhuriyetin kazanımları sayesinde
işçi sınıfının sırtına şimdi ise sağlıklarını
pandemi sürecini yönetmeye çalıştığını
Sağlığımız için de ekmeğimiz için de
koruma derdi bindi. Kapitalist sistemin
ve tablonun daha da ağır hale gelmesinin
özgürlüğümüz için de bağımsızlığımız için
pandemi karşısındaki çaresizliği ve paniönüne AKP’nin değil, cumhuriyetten kade sosyalizm şarttır. İşçilerin, emekçileği saklanamaz bir gerçek. Hani derler ya
lan ve hala yok edilemeyen kazanımların
rin, gençlerin kadınların bu gerçekliğe bir
“perşembenin gelişi çarşambadan bellidir” geçtiğini bilmek gerekiyor.
adım daha yaklaşması biz komünistlerin
diye. Sağlık hizmetini özelleştiren, bilimi
elindedir.
bir kenara iten, işçileri kölelik şartlarında
AKP, pandemi ile mücadeleyi kaybettiçalıştıran yani asıl halk sağlığını tehlikeye ği kanı tekrar kazanmak için “veriyor”.
Daha ne kadar süreye yayılacağından baatanların, halk sağlığına dönük kalıcı bir
Patronları ihya ediyor, gericilere daha
ğımsız olarak biz komünistlerin bu döneönlem almaları da zaten beklenemezdi.
fazla yol veriyor, herkesin önünü keserek
mi asla unutturmaması gerekiyor. Çünkü
sürecin tek öznesini kendisi gibi göstersermaye iktidarları daha şimdiden kara
Halk, sağlığının ve ekmeğinin telaşına
mek istiyor. Çünkü buna oldukça ihtiyacı
tabloyu pembe ile sulandırmaya başladıdüşmüşken, AKP siyasi rant peşine düşbulunuyor.
lar bile. Sofralarına iki çeşit yemeği zor
medi mi? Kamudan harcanan paralar ile
koyan emekçilerin giderek açlıkla boğuşCumhurbaşkanının şahsi reklamı yapılma- Çünkü patronlar sürpriz istemiyor, artan
tukları zamanlarda daha da çok söyledı mı?
öfkenin politikleşmesinden korkuyor.
yecekler bu yalanları. Hayatta kaldıysak
Tencerenin buharını el birliği ile almadık- AKP sayesinde, ölüp kaldıysak takdir-i
“Süreci çok iyi yönetiyoruz” deyip halktan larında kaynayan kazanın başlarına yıkıla- ilahi deyip geçiştirecekler.
bağış istenmedi mi?
cağını çok iyi bilmekteler.
İşte bu koşullarda sınıfın öfkesinin büyüSalgını bahane edip mafya babalarını ser- Bu tabloda emekçiler ne yana düşer?
yeceğini kestirmek zor değil. Bu öfkeyi
best bırakmadılar mı?
örgütlü bir güce çevirmektir asıl mesele.
Başta belirttiğimiz gibi, hem bu süreç
İşten çıkarmaları sözüm ona yasaklayıp,
devam ederken hem de sürecin sonunda,
İşte 2020 1 Mayıs’ı ve ötesinde bizi beklebaklayı ağızlarından çıkarmadılar mı ?
emekçiler için ne “Her şey çok güzel olayen gerçekler ve görevlerimiz budur.
Günde 40 TL’yi işçilere reva görerek.
cak “, ne de “Hiçbir şey eskisi gibi olmaListe oldukça uzun, dedik ya bir yılın
yacak” sözleri ile açıklanamayacak kadar
acısını bu bir buçuk ayda işçi sınıfından
ciddi ve büyüktür.
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Salgın yönetimi değil algı yönetimi

SAĞLIK ALANI PEK DE
BILDIĞINIZ GIBI DEĞIL

AKP iktidarı salgın yönetimi konusunda ve sağlık alanında bir başarı
öyküsünden bahsediyor. Oysaki bir dizi iddia dikkate alındığında işin
gerçek yüzünün o kadar da parlak olmadığı ortada.

COVİD-19 TANISI ALMIŞ SAĞLIK EMEKÇILERININ SAYISI ARTIYOR
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, 1 Nisan 2020 tarihinden 22 Nisan 2020’ye kadar, koronavirüs enfeksiyonu
nedeniyle 14’ü hekim 24 sağlık çalışanının yaşamını yitirdiğini, yüzde 38’ini hekimlerin oluşturduğu 3474 sağlık çalışanının
COVİD-19 tanısı aldığını açıkladı.
Koronavirüs enfeksiyonu nedeniyle tedavi gören bütün hekim ve sağlık çalışlarının bilgisine sahip olduğu halde ve
TTB’nin tüm taleplerine karşın, Sağlık Bakanlığı’nın veri açıklamaması nedeniyle, Tabip Odaları aracılığıyla illerde ulaşılabilen sağlık kurumlarından derlediği hasta sağlık çalışanı sayılarını raporlaştırarak kamuoyuna açıkladı.
44 ilde kamu ya da özel ayırt edilmeksizin tüm sağlık kurumlarını kapsayan rapora göre, tanı almış hekim sayısına 37 ilde
ulaşıldı, üç ilde sağlık çalışanlarının meslekleriyle ilgili ayırım yapılamadı. Tanı almış hekim sayısının en yüksek olduğu
iller İstanbul, İzmir, Ankara, Eskişehir ve Adana olarak belirlendi. İstanbul’da 960’ı hekim olmak üzere toplam 2005 sağlık
çalışanının COVİD-19’a yakalandığı bilgisine paylaşılırken, bu illeri sırasıyla 12 hekim ile Diyarbakır, 11 ile Kırklareli, 11
ile Antalya, 10 ile Bursa, 9 çalışan ile Samsun’un izlediği belirtildi.
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36 SAAT ARALIKSIZ ÇALIŞAN
SAĞLIK EMEKÇILERI VAR

Koronavirüs salgını ile mücadelede pembe bir tablo çizilmesine rağmen, salgın vesilesiyle Türkiye’de sağlık alanındaki kronikleşmiş bazı sorunlar daha da görünür oldu. Ülkemizdeki sağlık çalışanlarının dağılımı ve sayısı her anlamda
yetersizken son bir aylık süre zarfında bu sayıda ve çalışma
koşullarında bir iyileştirme yapılmadığı da ortada. Dolayısıyla geçmişte de var olan ve aralıksız 36 saat çalışmaya denk
gelen “nöbet ertesi” çalışma salgın koşullarında da devam
ediyor. Çalışma saatlerinde çeşitli düzenlemeler yapılsa da,
koronavirüs salgını nedeniyle doğal olarak artan çalışma yükü
sadece sağlık emekçilerinin iyi niyeti ve çalışma azmi istismar edilerek çözülmeye çalışıldığı görülüyor. Sağlık sisteminin bir bütün olarak ele alınıp tüm toplumsal kaynakların ve
işgücünün seferber edilerek çözülmesi gereken bir sorunda
AKP iktidarının aslında bir kere daha sınıfta kaldığı ama bunu
görünmez hale getirdiği bir örnek ile karşı karşıyayız.

SAĞLIK EMEKÇILERININ SAĞLIĞI
“ALLAH’A EMANET”

Salgın döneminde sağlık hizmetleri sadece hastanelerde
yapılan poliklinik ya da tedavi edici hizmetler ile sınırlı değil. AKP iktidarının çok övündüğü ve kendi icatlarıymış gibi
sunduğu ancak salgınlarla temel mücadele yöntemi olan “filyasyon” aslında sağlıkçıların yoğun emeği ile gerçekleşiyor.
Koronavirüs enfeksiyonu olan bir hastanın temas ettiği herkesi
ortaya çıkararak taramaya ve takip etmeye dayalı bir çalışma
olan filyasyon için ülkemizde Toplum Sağlığı Merkezi ve Aile
Sağlığı Merkezi’nde çalışan sağlık emekçileri görevli. Bu
noktada gerek kişisel koruyucu malzemelerin temininde gerek sağlık emekçilerinin testlerin düzenli yapılmasında büyük
eksiklikler bulunuyor. Bununla beraber salgın gibi bir noktada
kişi başına düşen iş yükünün minimize edilmesi gerekirken
her şey normal zamanda devam ediyormuş gibi görevlendirmeler yapılması kapitalist sistemin ve AKP iktidarının yaklaşımını göstermesi açısında manidar. Son haftalarda birinci
basamakta çalışan sağlık emekçilerinde yaşanan vaka sayısı
artışı ve ölümler dikkate alınırsa ne demek istediğimiz daha da
kolay anlaşılacaktır.

MASKE KONUSUNDA YETERSIZLIK
ILLALLAH DEDIRTIYOR
Maske kullanımını tüm topluma zorunlu hale getirip henüz
halkın ihtiyacını tam anlamıyla karşılamayan AKP iktidarı,
emperyalist ülkelere maske ve sağlık çalışanlarının kullandığı
koruyucu materyalleri göndermekte imtina etmiyor. Salgın nedeniyle sağlık sistemleri çökme aşamasına gelen ve bir kısmı
“dünyanın efendisi” olarak görülen ülkelere yapılan bu yardım
da AKP’nin başarı öyküsünün örtüsü altına saklanmaya çalışıyor. Her yurttaşa ücretsiz maske dağıtacağını söyleyen AKP
iktidarı bunu beceremezken, eczaneleri büyük bir iş yükü ile
karşı karşıya bıraktı, hatta 65 yaş üstüne dağıtılan maske ve
kolonya örneğinde olduğu gibi bunu Tayyip Erdoğan’ın seçim
propagandasına çevirdi.
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Salgının başından beri pandemi hastanelerini ve karantina
merkezlerini ayırmayarak var olan hastanelerde sağlık hizmetine devam eden AKP iktidarı, başta kronik hastalar olmak
üzere koronavirüs enfeksiyonu dışındaki hastalara verilen
sağlık hizmetlerinin çarpıklaşmasına yol açtı. Hastanelerin
poliklinik ve sağlık emekçilerinin nicel kapasitesi salgını karşılamaya yetersiz olduğundan dolayı halka “hastanelere gitmeyin” çağrısı yapıldı, kronik hastalıkların tedavileri ertelendi.
Kronik hastaların durumları ve hastanelere başvuru yapmaktan
imtina edildiğinden dolayı örneğin evde kalp krizi geçirip
ölenlerin sayıları ise şu an belirsiz. Bu konuda salgın süresince kardiyoloji polikliniklerine başvuruların yüzde elli azalmış
olması önemli bir gösterge olarak dikkate alınabilir.

ÖLÜM TANISINA VIRAL PNÖMONI
YAZILAN DR. ERDINÇ ŞAHIN
KORONAVIRÜS NEDENIYLE
YAŞAMINI YITIRDI
Mersin’in Silifke ilçesinde hekimlik yapan ve koronavirüs
tedavisi görürken 23 Nisan tarihinde hayatını kaybeden Dr.
Edinç Şahin’in ölümü ardından ölüm raporunda COVİD-19
(+) tanısı yazılmamış olması dikkatleri çekti. PCR testi iki
kere negatif çıkmasına rağmen, tüm klinik bulgularının ve
bilgisayarlı tomografi sonucunun koronavirüs ile uyumlu
olduğunu ve Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği tedavi protokolüne uygun bir şekilde ve Bakanlığın verdiği ilaçlar ile tedavi
gören Dr. Şahin’in ölüm raporunda ölüm şekli “Bulaşıcı Hastalık-doğal ölüm” olarak işaretlendiği, ölüm nedeni kısmında
ise “Viral Pnömoni” yazıldığı ortaya çıktı.
Bu durum, Türk Tabipleri Birliği’nin daha önce de gündeme
getirdiği ölüm tanılarının eksik ya da yanlış girilmesi konusunu tekrar gündeme getirdi. Hatırlanacağı üzere, TTB, klinik
bulguları ve radyolojik görüntüleri koronavirüs enfeksiyonu
kaynaklı zatürree ile uyumlu olan ama testleri negatif çıkan ve
hatta Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs tedavisi alan hastaların
ölümleri durumunda ölüm tanılarına COVİD-19 (+) girilmediğini, dolayısıyla ülkemizdeki ölüm rakamlarının düşük gösterildiğini iddia etmişti. Dr. Erdinç Şahin’in ölümü ile birlikte
bu iddia bir kere daha somut hale geldi.

BILIMSEL ARAŞTIRMA YAPMAK
YASAK
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü 13 Nisan tarihli yazısıyla
hastanelerde, Müdürlükten izin alınmadan COVİD-19’la ilgili
bilimsel araştırma yapılmasını yasakladı. Oysaki bilimsel
araştırmalar için ülkemizdeki yetkili kurumlar arasında sağlık
müdürlükleri bulunmuyor. Bu durum, Sağlık Bakanlığı’nın
yaptığı “algı yönetimini” bozacak herhangi bir bilimsel doğruya dahi tahammüllünün olmadığının en temel göstergesi.
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İLAÇ VE AŞIDA DIŞA BAĞIMLILIĞIN ADI:

GAYRI MILLI VE GAYRI YERLI AKP

teknoloji sağlayan bir Amerikan şirketi
olan IMS Health verilerine göre dünya ilaç
pazarı 2003 yılında 503 milyar dolar, 2011
Ülkelerin salgın hastalıklar, ekonomik
yılında 956 milyar dolar ve 2018 yılında
kriz, savaş ve kıtlık gibi durumlarda dışa
1,2 trilyon dolara ulaşmış durumda. Türkibağımlılığının önlenmesi için yerli ilaç,
ye’deki ilaç pazarı da dünya ile paralel bir
tıbbi cihaz ve malzeme sektörlerinin
şekilde genişlemiş: 2010 yılında 14 milgeliştirilmesi hayati öneme sahip. Ancak
yar TL ve Eylül 2019 itibari ile 38 milyar
ülkemizde bu durum tam anlamıyla dışa
bağımlı olarak ve serbest piyasanın yasala- TL’ye genişlemiş durumda.
rına tabi olarak işletiliyor.
Bu kadar büyük pazar payına ve karlılık
oranına sahip ilaç endüstrisi bu konumuÜstelik bu durum koronavirüs salgını
nu korumak ve kaybetmemek için çeşitli
döneminde bile sanki yerli ve milli ilaç
manipülasyonlar yapıyor. Bu manipülasüretilmeye başlandı gibi bir yalan ile
yonlar ilacın üretilmesinden, ilaç endüstpropaganda edilerek üstü kapatılmaya
çalışılıyor. İlaç gibi kapitalist Türkiye’nin risi desteği ile yapılan “bilimsel araştırmalara”, ilacın ruhsatlandırılarak piyasaya
en zayıf noktalarından biri bile AKP’nin
sürülmesinden, piyasaya sürülen ilacın
yalan makinaları tarafından bir başarı
öyküsü şeklinde yazılıyor. AKP’nin sağlık pazarlanmasına kadar geniş bir yelpazeyi
siteminde yarattığı tahribat balçık ile sıva- içine alıyor. İlaç tekelleri ile tıp piyasasına
sürülen yeni hastalıklar arasındaki ilişkiler
namayacak kadar açıkta durmaktadır.
de artık birçok insan tarafından bilinmekte.
İLAÇTA YERLILEŞME YALANI
Kapitalizm ilacı herhangi bir metaya
dönüştürmüş durumda, alınan-satılan, kâr Bütün bu gerçeklerle birlikte AKP’li
Cumhurbaşkanı 07.03.2020 tarihinde şu
elde edilen, pazarı olan, rekabet edilen,
açıklamayı yapıyor: “Türkiye’nin ilaç ve
tekelleşilen. Bu arada halk sağlığı hiçe
tıbbi cihaz konusunda ithalata ve fason
sayılır. İnsan sağlığı için hayati öneme
üretime dayalı tedarik modelini sürdüresahip olması nedeni ile ilaçlar zaman zabilmesi artık mümkün değildir. Bu amaçla
man diğer metalardan daha farklı bir yere
konulmakta, bu durum ilaç üzerinden elde özellikle ilaç ve tıbbi cihaz hususunda
kapsamlı bir yerlilik ve millilik çalışması
edilen kârların göz ardı edilmesine neden
başlattık. Kendi patentiyle yerli ve milli
olmakta, ilaçta tekelleşmenin de önünü
ilaç geliştirme, üretme, bunu ülke içinde
açmakta.
ve uluslararası alanda pazarlama çabası
içinde olan bir anlayışı yerleştirmenin
Kapitalizm açısından bir kâr nesnesine
mücadelesini veriyoruz. Ancak yerli ve
dönüştürülen ilacın dünya pazarındaki
milli ilaç sanayisini geliştirme, tıbbi cihaz
payı her geçen gün katlanarak büyüyor.
sektörünü güçlendirme konusunda attığıSağlık “endüstrisi” için bilgi, hizmet ve

AHMET AYDIN

mız adımlarda maalesef tıpkı bir dönem
savunma sanayisinde olduğu gibi gizli bir
direnişle karşılaşıyoruz. Türkiye açısından
böylesine hayati öneme haiz bir sektörde
hedeflerimizin kişisel hesaplar ve kurum
taassuplarıyla engellenmesine izin veremeyiz.”
Türkiye’de hali hazırda en çok ciro yapan
100 ilacın 95’i ithal. Türkiye’de kamu
tarafından ödenen ve en çok ciro yapan ilk
100 ürünün 95 tanesi ithal veya lisanslı.
En çok ciro yapan ilk 10 üründen ise sadece 1 tanesi yerli. Satılan ilaçların 7 milyar
016 milyon 742 bin 172 lirası ilk 100 ilacı
üreten firmalara gidiyor. Bu ilaçların ithal
ve lisanslı olan 93’ünün aldığı pay 6 milyar 631 milyon 094 bin 813 milyon TL.
Bağımlılık tepe noktasına ulaşmış durumda.
Şıracının şahidi bozacıların söylediği gibi
yerli ilaç üretimi de artmıyor. Bir ilaca
yerli ve milli diyebilmek için Türkiye’de
geliştirilmiş bir etken-aktif madde içeriyor olması gerekir. Bir bilimsel gerçek
ile devam edelim. Yerli üretim ilaçlarda
kullanılan ham maddelerin %80’ni ithal. Ülkemizde ilaç sektöründe ihracatın
ithalatı karşılama oranı da ancak %18
düzeyinde. Bu iki veriye ek olarak devam
edelim. Dünyada AR-Ge faaliyetlerine yatırım en fazla otomotiv sektöründen sonra
ilaç sektöründedir. Türkiye kapitalizmi ve
yönetenleri ise AR-GE yatırımını bırakın
doğal araştırma ve geliştirme alanları olan
üniversite hastanelerini borç batağına
çevirmişler, özel sektörün kölesi haline
getirmişlerdir.
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Tüm bunlar ile birlikte faaliyet gösteren
‘yerli firmalar’ patent süresi dolmuş referans ilaçların eşdeğerlerinin üretimine
yoğunlaşmaktadır. Dahası, ülkemizde
üretilen eşdeğer ilaçların ham maddeleri
de büyük oranda ithaldir.

Müezzinoğlu döneminde imzalanmıştır.
Söz konusu protokol 19.05.2017 tarihinde
güncellenmiş, proje kapsamında en çok
ihtiyaç duyulan, yüksek maliyetli dört ana
plazma ürününün (Faktör VIII, Faktör IX,
İmmunoglobulin ve Albümin) Türkiye’de
üretilmesi kararlaştırılmıştır.
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serbest eczanelerin devre dışı bırakılmasının da önü açılıyor.

Hatta o kadar ileri gidiyorlar ki, Maxicells
İlaç Sanayii A.Ş. firmasına Silivri’de bir
arsa tahsis ediyorlar. Sözleşmeye göre,
en geç altı ayın sonunda Maxicells, Türkiye’de kuracağı tesis ile ilgili iş planı ve
Bir ilacın ruhsatlandırılarak piyasaya suDevamında bu anlaşmalara göre Kızılay’ın ilerleme takvimi hazırlamayı ve SGK’nin
nulabilmesi için yaklaşık 12 yıllık bir süre Türkiye’de topladığı kan plazmalarından,
onayına sunmayı taahhüt etti.
ve yaklaşık 500 milyon dolarlık bir bütçe
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun alım gagerekmektedir. Ruhsatlandırmaya kadar
rantisiyle sözleşme yapacağı firma (Maxi- Sancak, yurt dışından ithal edilen kan
geçen sürede öncelikle etken maddelerin
cells İlaç Sanayii A.Ş.) eliyle yurt içinde
ürünleri ilaçları getiren firmaların ruhsatlasentezi, bu maddelerin yapısı ve hayvanlar üretilmesi kararı verilmiştir. Maxicells
rını da satın aldı. Bundan sonra yurt dışınüzerindeki etkileri incelenmektedir. Bu
İlaç Sanayii A.Ş., MT Gruba bağlı Ethem
da daha ucuz olmasına karşın Türkiye’de
aşamalardan elenerek güvenilir olduğu ka- Sancak’ın yeğeni Murat Sancak tarafındaha pahalı olan ilaçları sadece Sancak
nıtlanan birkaç maddenin insanlar üzerin- dan kurulan paravan bir şirket. Sancaklar
ailesi iç piyasaya sunabilecek.
deki etkileri incelenmeye başlanmaktadır. medya, enerji ve yeniden ilaç piyasasının
İnsanlar üzerinde yapılan klinik çalışmalar patronu olmak üzere hareket ediyorlar.
Bu süreçte Kızılay’a altyapı çalışmaları
oldukça kapsamlı ve maliyeti yüksek araşiçin Sağlık Bakanlığı bütçesinden 85 miltırmalardır. Sağlıklı gönüllüler ve hastalar SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdür- yon TL ödeme yapılması kararlaştırıldı.
üzerinde de çalışmalarla etkinliği ve gülüğü’nün, Sağlık Bakanlığı Kamu Hasvenirliliği kanıtlanan etken madde ruhsat- taneleri Genel Müdürlüğü’ne gönderdiği
Yerli ve milliden anladıklarının yandaşları
landırma kurumları tarafından onaylanarak 30.07.2019 tarih E.11019638 sayılı yazıda zengin etmek olduğu gerçeği karşımıza
ilaç olarak piyasaya sunulmaktadır. Bir
ihtiyaç duyulan plazma ürünlerinden en
çıkıyor.
ilacın herhangi endikasyon için ruhsat alyüksek maliyetli olanlarının (Albümin-Imasındaki bir günlük gecikmenin bile ilaç VIG-Faktör VIII-Faktör IX) sadece Maxi- GAYRI MILLI VE GAYRI YERLI
endüstrisine yaklaşık bir milyon dolara
cells İlaç Sanayii A.Ş. tarafından dağıtıUYGULAMA: ÜLKENIN TEK MILLI
mal olduğu düşünülürse ilacın ruhsatlandı- lacağını belirterek; bu dağıtımın sadece
ILAÇ FABRIKASI OLAN SSK İLAÇ
rılmasının ilaç tekelleri için önemi daha iyi Özel Sağlık Hizmet Sunucuları (SHS)
FABRIKASINI AKP KAPATTI!
anlaşılacaktır.
bünyesinde yer alan eczanelere yapılacaAKP hükümeti, Bomonti’deki Sosyal
ğını, ürünlerin perakende satış fiyatının
Sigortalar Kurumu (SSK) İlaç Fabrikası’nı
YERLI VE MILLI DENILEREK
ve kamu fiyatlarının dikkate alınmaksızın, 2005’te kapattı. Dönemin Sağlık Bakanı
ZENGIN EDILEN YANDAŞLAR:
sadece farmasötik eşdeğeri dikkate alınaRecep Akdağ kapatma kararını, “Bizim
SANCAKLARA KAN ÜRÜNLERI
rak tüketileceği salık veriliyor.
ilaç fabrikamız olsun diye bir niyetimiz
PEŞKEŞI!
yok” diye savundu. 14 yıl aradan sonra
Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018)
Bu uygulama ile kamu yararı ve kamu
AKP hükümeti yaşanan ilaç sıkıntısı ve
çerçevesinde sözde ilaçta yerelleşme
kaynakları gözetilmeksizin tek bir firyüksek fiyat sorununu çözmek için “yerli
stratejisinin bir ayağı olarak 2015 yılında
madan ürün tedarik edilmesi ve sadece o
ve milli ilaç” çağrısı yaptı.
Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kuürünlerin kullanılması sağlanmakta, türumu (SGK) ve Türk Kızılay’ı arasında
ketilmese bile ürünlerin ödemesi kurum
AKP hükümetinin fabrikayı kapatması ile
ülkemizin kan ve kan ürünleri konusunda
tarafından garanti edilmekte, fiyatının da
tamamen ithal ilaca mahkûm olan Türkendine yetebilmesini sağlayacak “Plazne olacağı denetim dışı bırakılmaktadır.
kiye’de döviz kurundaki büyük artış ilaç
ma Ürünleri Elde Edilmesi Projesi ProBu ilaçların sadece hastane eczanelerinden sorununu daha da büyüttü, ilaç tekellerinin
tokolü” Sağlık Bakanı Prof. Dr. Mehmet
ayaktan tedavi alan hastalara da verilerek
kota ve stok ayarlaması yüzenden insanların ilaca ulaşımı kısıtlanmış ve engellenmiş oldu.
1979 yılında kurulan Şişli Bomonti’deki
fabrika SSK’nin ilaç ihtiyacının yaklaşık
yüzde 20’sini karşıladı. Türkiye’nin ISO
9002 kalite belgesine sahip tek ilaç fabrikası olan SSK İlaç Fabrikası, SSK eczanelerinin kapatılmasından sonra yasa gereği
SSK eczaneleri dışında kamu ya da özel
eczanelere ilaç satamadı. O dönem piyasa
değeri yaklaşık 4 milyon YTL’ye yakın
ilaç hiç piyasaya çıkmadan çöpe atıldı.
SSK ilaç firmaları ile fiyat pazarlığı yapabilirken, piyasa tamamen ilaç tekellerine
terk edildi.
Ayrıca üretilen ucuz ilaçlar ile SSK 120
milyon dolar tasarruf etti. 2004 yılında
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Türkiye dünyada çiçek, kuduz, verem,
boğmaca, difteri, tetanos, tifo ve kolera
gibi aşıları üreten ve başarı ile uygulayabilen nadir ülkelerden bir tanesi idi. Türkiye’de aşı üretimi emperyalizmin büyük
şirketlerinin siyasi iktidarlar üzerindeki
baskı ve otoritesinin sonucu 1928 de
kurulan Refik Saydam Hıfzısıhha Enstitüsü gibi aşı üretimine cumhuriyet dönemi
başlamış, ülkenin bütün aşı ihtiyacını
karşılayan, 20.yy da Çin’de ortaya çıkan
kolera salgınına karşı Çin’e aşı gönderebilen, ilk çiçek aşısını üreten, kuduz aşısı,
tifo, dizanteri, verem, tetanos, difteri,
boğmaca, grip aşıları gibi birçok aşının
üretimini gerçekleştiren enstitünün aşı
üretimi; 1996 yılında teknolojinin gerisinde kaldı bahanesi ile durduruluyor.
SSK’ye kira hariç 40 milyon gelir sağladı.
Fabrika kapatıldığında ağrı kesici, antibiyotik, vitamin ve öksürük şurubu gruplarından toplam 22 kalem ilaç üretimi yapıyordu. Petrol-İş Sendikası’nın o dönemde
yayımladığı araştırma raporunda “İlaçlar
piyasa ortalamasından yüzde 159 daha
ucuz” tespiti yer aldı.
“Yerli ve milli” edebiyatı yapan AKP hükümeti ve Sağlık Bakanlığı emperyalizme
bağımlılığın ve kapitalizmin yasalarına
tabi olmanın bedelini tüm emekçi halka
ödetiyor.
VIRÜS VE PANDEMI KISKACINDA
DIŞA BAĞIMLI TÜRKIYE’NIN AŞI
SERÜVENI
“İlaçlar kadar stratejik öneme sahip olan
aşıları şu an maalesef ülkemizde ithalat
yoluyla temin ediyoruz. Bu aşılar döviz
olarak satın alınmaktadır. Sağlık Bakanlığı
olarak bu konuya 1 milyar TL civarında
harcama yapmaktayız. Gelmek istediğimiz

nokta ülkemizde antijenden itibaren tüm
basamaklarıyla aşı üretimini yapmaktır.
Aşı üretim teknolojisini ülkemize transfer
etmek istiyoruz. Aşı ihtiyacımız konusunda kendi kendine yeten bir ülke konumuna
gelmek ve aynı zamanda çevre ülkelere
ihracat yapmayı hedefliyoruz.” Bu itiraf
22 Kasım 2018 yılında düzenlenen Milli
Aşı ve İlaç Çalıştayı’nda konuşan Sağlık
Bakan Yardımcısına ait.
Dışa bağımlı Türkiye kapitalizmi sadece
bir propagandadan ibaret olan yerli ve
milli söyleminin altının ne kadar boş olduğunu özellikle pandemi dönemi aşı üretimi söz konusu olduğunda sert bir şekilde
duvara çarparak tekrar öğrenmiş oldu.
Ancak aşı konusundaki sicilleri daha kötü.
Her ülkenin sağlık bakanlığının ulusal bir
aşı politikası olmalıdır, daha doğru bir
ifade ile aşılarını kendi üretmelidir. AKP
iktidarı bırakın üretimi aşı AR-GE çalışmaları yapılan enstitüleri kapatmak ile
meşgul. Tarihlerinden ve geçmişlerinden
bağımlılık akıyor.

AKP bu ‘şanlı bağımlı’ tarihin gerisinde
kalmıyor; 70 kişinin çalıştığı, AR-GE
çalışmaları yapılan Manisa Tavuk Aşıları
Üretim ve Tavuk Hastalıkları Araştırma
Enstitüsü’nü 2004 yılında tasarruf bahanesiyle kapatıyor. Kapatılan enstitüde yer
alan 4 adet kümeste tüm hastalıklardan arı
olarak(arındırılmış) ve hijyen şartlarının
yüksek olduğu kümeslerdeki tavuklardan
üretilen aşı üretim çalışmalarında kullanılan çok özel yumurtalar bulunuyor.
1982-2004 yılları arasında Avrupa’da saf
yumurtaların elde edildiği 3 ülkeden biri
olan Türkiye stratejik olarak emperyalizme AKP eli ile teslim oluyor.(1)
Nüfusu sadece 11,3 milyon olan Küba,
yıllardır süren ambargoya rağmen tüm
insan aşılarını kendisi üretiyor ve bilimsel olarak da aşı konusunda dünyanın
en gelişmiş araştırmalarını yapıyor. Bu
politikalar sonucu dünyanın en sağlıklı
toplumunu barındırıyor.
Sağlığımız için kapitalizme ve emperyalizme karşı mücadele şart. Tarihi, tarihimizi bilerek, bilimin aydınlığında, devrimin ve sosyalizmin kararlılığında...
(1)Dünyada İlaç ve Kimya Terörü-İsmail
Tokalak-Ataç Yayınları-Eylül 2014

Refik Saydam Hıfzısıhha Enstitüsü
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M AS K E
DAĞITAMA
YANLAR

Koronavirus salgını için korunma yöntemlerinden biri olan maske kullanımı
hiç bir ülkede bu kadar kriz konusu
olmamıştır herhalde. İtalya ve İspanya
gibi ülkelerde hastaneler için bulunmaması yoğunluk nedeni ile bir yere kadar
anlaşılsa da Türkiye gibi bir ülkede hem
hastanelerde hem de sokağa çıkacak halk
için maske temini bir senaryoya dönüştü.
10 Nisan 2020 tarihi itibarı ile AKP’li
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın
yayınladığı genelge ile “alınan önlemler kapsamında market, pazar yerleri ve
toplu ulaşım araçları gibi insanların kalabalık olarak bulunduğu yerlerde maske
kullanımı zorunlu” hale getirildi. Sürecin
en başından beri CHP’li belediyelerin bu
konuda öne geçmesini istemeyen ve daha
önce kendi belediyeleri ile ulaştığı kitlelere başkalarının ulaşmasını istemeyen
Tayyip Erdoğan, maske dağıtımı yapan
belediyeleri de maske dağıtımı konusunda yasak kapsamına aldı. Sorun şu ki
maskeler neredeydi?

!

dağıtacaktı ve nasıl dağıtacaktı? Kargo
işçilerinin inanılmaz bir iş yükü arttığı
bir dönemde posta dağıtım işçilerinin bu
yükü kaldıramayacağı kısa sürede anlaşıldı. Bilinen ve aktarılan kısmı ile maske
dağıtımı farklı bir şekilde yapılacaktı.

maske başvurusunu tüm vatandaşların
yaptığını ama kod gelen sayısının çok sınırlı olduğunu ya da gelmediğini, 1 hafta
önce maske alanların ikinci maske paketi
alabilmek içinse ne yapması gerektiğini
bilmediği ise hepimiz görüyoruz.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, 3 büyük
ecza dağıtım kanalına sevkiyatı ile bu
işe başlandığı haberleri çıktı. Sevkiyat
tamamlanır tamamlanmaz 2.5 milyon
maske dağıtımına başlanması öngörülüyordu 10 gün için kişi başı 5 maske ile.
Maskelerin ise bilinen cerrahi maskeler
olduğu açıklandı. Peki nasıl alınacaktı?

Dağıtım yapmaktan aciz bir devlet yönetimi ile karşı karşıyayız. İlk etapta 2.5
milyon adet maskenin dağıtımı yapıldığı
bildirildi. 5 maske dağıtımı ile hesap
edildiğinde ve bu maskelerin günlük kullanımı olduğu da düşünülürse ihtiyaç duyulan günlük maske sayısının 11 milyon
olduğu görülür. Sadece 1 haftalık süre
içerisinde 2.5 milyon maskenin dağıtımını yapamayan bir organizasyonun salgına
karşı halkını nasıl koruyacak?

İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Zafer
Cenap Sarıalioğlu, “Sağlık Bakanlığı 2065 yaş arası vatandaşın telefonlarına bir
kod numarası gönderecek. Vatandaşlar
da bu kod numarası ve TC kimlik numaralarıyla herhangi bir eczaneden ücretsiz
maskelerini alabilecek.” diye konuştu.

Ortadaki tabloya bakıldığında bunun pek
istenmediği kısa sürede görülebilir. Dünyadaki tüm kapitalist devletlerde olan
yaklaşım Türkiye Cumhuriyeti’nde de
var, sürü bağışıklığı geçişin temellerini
KOD GELEN VAR MI?
atmak. Aşının kısa sürede ortaya çıkmayacak oluşu, kapitalizmin daha fazla bu
Maske dağıtımına başlanacağı ve bunun
Maske için kod başvurusnun e-devlet
süreci kaldıramayacak durumu, hastalığı
e-PTT üzerinden başvurusu ile başlanaüzerinden yapılması gerektiğini kısa sütamamen izole etmek gibi bir niyetlerinin
cağı bilgisi bir akşam gece yarısı ile oldu. rede öğrenildi. Kişiler TC kimlik numaolmayışı bu yöntemi daha görünür kılıBir anda vatandaşlar sokağa çıkabilmek
raları, ad soyad, aile, iletişim bilgileri ve yor. Herkes kendi başının çaresine bakve marketlere gidebilmek için başvuruadres girerek maske başvurusunda bulusın anlayışı ile halkımız sokakta satılan
ya yüklendi. Site kısa bir süre içerisinde
nabiliyordu. Başvurunun ardından talepte bez parçalarını maske diye satın almak,
çöktü. Başvuru sırasında dahi “başvuru
bulunanlara kod veriliyor ve bu kod ile
bunları yıkayıp kullanmak durumunda
formu” üzerinde kod geliştirmeleri deeczanelere gidip maskelerimizi alabibırakılıyor. Sosyalist ülkede maskeye
vam ediyordu. Sabah kalkan vatandaş bu lecektik. Etrafımıza baktığımızda kod
ulaşımın ücretsiz sağlanacağını biliyoruz.
işin e-PTT üzerinden olmayacağını anla- gelen vatandaş sayısı yok denecek kadar Çünkü insan sağlığını bir meta olarak
mış oldu. Sorun şu ki hala maskeleri PTT az olduğunu görmüş olduk. Neredeyse
görmüyoruz.
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KORONAVIRÜS SAYILARI:

AKP’NIN ŞAIBELI BIR BAŞARI
ÖYKÜSÜ DENEMESI

katına yakın bir rakama tekabül ediyordu. Peşi sıra New York Times’ın 11 ülke
ve şehri inceleyen araştırması geldi. Bu
Türkiye’de ilk Koronavirüs vakası açıkaraştırmada Türkiye ile birlikte pek çok
landığından beri, vaka ve ölüm sayıları
ülkede, ölüm sayılarındaki artış sayılarıyla
tartışma konusu oldu. Sayıların eksik
Koronavirüs sebepli ölüm sayıları arasınaçıklandığı sıkça dile getirilirken, Mart
ayının sonlarında İstanbul Büyükşehir Be- da ciddi bir fark olduğunu gösteriyordu.
lediyesi’nin vefat bilgisi sorgulama sistemi Diğer taraftan ise Türkiye’nin, DSÖ’nün
üzerinden yapılan sorgularda, ölüm sebebi istediği ölüm kodlarını kullanmıyor olması
olarak Koronavirüs olarak yazılan ölümle- şüpheleri artırıyor.
rin, açıklanan Türkiye geneli Koronavirüs
sebepli ölümlerden çok daha fazla olduğu Sağlık Bakanı Koca’dan devletin hem
kurumlarıyla hem de verileriyle çelişen
ortaya çıktı. Alelacele bu sistem erişime
açıklama
kapatıldı. Tekrar açıldığında ise ölüm seBu araştırmaların sonrasında ise bu konubebi bilgisi sistemde boş geliyordu, halen
da pek çok haber yapıldı. 22 Nisan taribu durumda. Bu ayın başlarında ise Türk
hinde ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Toraks Derneği İstanbul’da Mart başınNew York Times’ın haberine saldırgan bir
dan beri ölüm sayılarının, geçen yıllara
üslupla yanıt verdi. Yanıtında savunma
göre %29 daha fazla olduğunu açıkladı.
olarak, tedbirler dolayısıyla cenazelerin
Bu o zamana kadar tüm Türkiye genelinmemleketlerine gönderilmediğini söyledi.
de açıklanan Koronavirüs ölümlerinin 2
Fakat İstanbul Valiliği açıklamasında, Ko-

ERKIN ÖZTOK

ronavirüs dışındaki vefatların memleketlerine götürülebileceğini belirtmişti. Cenazeler ve cenaze işleri için seyahat edenler
ise şehirlerarası seyahat yasağından muaf
tutuluyor.
Diğer taraftan ise böylesi bir durumda
diğer şehirlerde vefat sayılarında düşüş
olması gerekiyordu. Burada bir parantez
açmak gerekiyor; E-devlet’te yayınlanan
şehirlerin Vefat Bilgisi Sorgulama sistemi
o şehirlerde defnedilenleri kapsıyor. Fakat
diğer şehirlerin Vefat Bilgisi Sorgulama sistemlerinde yapılan araştırmalarda
böyle bir düşüşün olmadığı görülmekte.
ABD’deki Bentley Üniversitesi’nde araştırmacı Onur Altındağ’ın bu konuda yaptığı incelemeden, örnek olarak aldığımız
Erzurum ve Konya’nın vefat sayılarında
da bu rahatça görülüyor.
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İstanbul’da ölüm sayılarının artışı ile
Koronavirüs kaynaklı ölümlerin karşılaştırması
İstanbul’daki vefat sayılarındaki artışın
kabaca Mart ayının ilk yarısında başladığını görmekteyiz. Bu durumda yeni
bir şaibe yaratıyor. Çünkü Türkiye’de ilk
Koronavirüs kaynaklı ölüm 17 Mart’ta
rapor edilmişti. Fakat daha öncesinde
İstanbul’da ölüm sayılarındaki artışın
başladığı görülmekte. Aynı dönemde böyle
bir artışa sebep olacak bir doğal afet, terör
saldırısı, büyük iş cinayeti ya da başka bir
salgın olmadığı da bilinmekte. İşin ilginç
yanı ise Cumhurbaşkanlığı tarafından
yayınlanan Koronavirüs Covid-19 Dünya
Haritası isimli site Türkiye’de ilk ölümü,
kendi bakanlığını yalanlayarak 16 Mart’ta
gösteriyor. Mart ayının kalanı ve Nisan’ın
başlarında ise İstanbul’da ölüm sayılarının
artış ivmesi aşağıdaki grafik ve tablodan
da görülebileceği üzere artmaya devam
etti.
İstanbul’da 12 Mart-18 Nisan tarihleri
arasında vefat sayılarının normalde gerçekleşmesi beklenenden 2,852 kişi daha
fazla olduğunu görmekteyiz. Sağlık Bakanlığı şehir bazlı olarak ölüm sayılarını
henüz açıklamama ‘tercihinde’ bulunuyor.
Bundan ötürü aynı dönemde tüm Türkiye’de gerçekleşen Koronavirüs kaynaklı
1890 ölümün hepsi İstanbul’da gerçekleşmiş kabul etsek bile arada açıklanamayan
962 ölüm kalıyor. Hem de aynı dönemde
sosyal izolasyon uygulanmasından dolayı; trafik kazalarından, iş cinayetlerinden
ve adli olaylardan kaynaklanan ölümlerin
azalmış olmasına rağmen.
Buna bir karşı tez olarak üretilebilecek
insanların hastanelere yoğunluktan dolayı

gidememesi ve bu sebepten ölümlerin yaşanması ise henüz Türkiye’de hastanelerin
kapasitesinin çok azını kullanmasıyla anlamsızlaşıyor. Burada sadece artan tedbir
ve korku nedeniyle insanların hastaneye
girmekten çekindiği ve bu sebeple az da
olsa diğer sebeplerle ölümlerin olduğundan bahsedilebilir. Diğer taraftan ise üstte
saydığımız doğal ölümlerin dışındaki
sebeplerin azalması, yaşlıların daha iyi
bakılması, diğer kaza ve hastalık bulaşma
sebeplerinin sosyal izolasyon dolayısıyla
azalması; Koronavirüs dışındaki sebeplerle ölümleri ciddi miktarda azalttığı bilinmekte.
Diğer taraftan ise pek çok ülkenin rakamları çarpıttığına ilişkin veriler ortaya
çıkmakta. Test kapasitesi, hastaneye başvurmayanların olması gibi sebeplerle ise
sayıların hiç bir yerde tam olarak bilinemediği ifade edilmekte. Fakat Türkiye’de;
verilerde çelişki ortadayken, kurumların
birbirini yalanladığının ortaya çıkması çok
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kolay bir durumken, sayılarla kör göze
parmak şekilde oynayarak bir başarı öyküsü yaratılmaya çalıştığı izlenimi oluşuyor.
AKP’nin uzun süredir yaşadığı sıkışmayı,
şaibeli bir başarı öyküsü yaratarak birazda
olsa hafifletmeyi amaçladığı sonucu önümüzde duruyor.
Kaynaklar
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://www.turkiye.gov.tr/istanbul-buyuksehir-belediyesi-vefat-sorgulama
https://www.onuraltindag.info/pt-tr/posts/excess_
mortality/
https://www.nytimes.com/interactive/2020/04/21/
world/coronavirus-missing-deaths.html
https://tr.euronews.com/2020/04/23/saglik-bakaninin-new-york-timesa-verdigi-yanit-olumlerdeki-artis-acikliyor-mu-covid-19
https://corona.cbddo.gov.tr
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Türkiye Komünist Hareketi (TKH) Genel
Başkanı Aysel Tekerek, Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve Odatv Sorumlu
Haber Müdürü Barış Terkoğlu’nu ziyaret
etti.

25 NİSAN 2020

rısı yapılan bir hamleyle devam ettirilmesi
sağlanan tutukluluğuna ilişkin ise şöyle
konuştu:

“AKP halkın haber alma özgürlüğünü yok
sayarken, bu hakkın savunucuları olan
gerçek gazetecilere cezaevinin yolunu
Aysel Tekerek, Pehlivan ve Terkoğlu’nun
gösteriyor. Bugün cezaevinde Barışlar’ı
ziyaretinin ardından iki gazeteciyle yaptığı ziyaret ettikten sonra bir cezaevi personegörüşmenin ardından, “Barışlar’ın moral- line ‘9 No’lu bölümde infaz düzenlemeleri yerinde” diyen Tekerek, “Daha fazla
sinden sonra hiç tahliye oldu mu?’ diye
üretiyor, daha fazla okuyor ve biriktiriyor- sordum. Bana ‘Burası siyasilerin bölgesi
lar. Bizim aklımız yüreğimiz nasıl onlarda avukat hanım, hiç tahliye olur mu!’ dedi.
ise onların da bizlerde kalmış durumda.
Aslında yaşanan durumun özeti budur. ÇoDost selamlarını iletiyor, sağlığımıza
cuk istismarcıları, mafya babaları serbest
dikkat etmemizi istiyorlar.” ifadelerini
bırakılmış, gazetecilere ise “Sizinle işimiz
kullandı.
daha bitmedi” deniliyor. Kendi payımıza
söylemeliyim ki bu haksızlığı, bu fırsatçıTekerek, iki gazetecinin Meclis’te gece ya- lığı ne unuturuz ne de unuttururuz.”
GAZETECILER ÖZGÜR OLSUN
HABERINIZ OLSUN
BARIŞLARA ÖZGÜRLÜK!
Haksız, hukuksuz ve gayri-meşru
bir biçimde cezaevinde tutulan başta Odatv Haber Sitesi Genel Yayın
Yönetmeni Barış Pehlivan ve Haber
Müdürü Barış Terkoğlu olmak üzere
bütün gazetecilerin tutukluluk hallerinin sona erdirilmesi çağrımızı bir kez
daha yineliyoruz.
Koronavirüs salgını nedeniyle Meclis’te görüşmeye açılan yargı paketinde gazetecilerin ve politik mahkumların yapılacak düzenlemenin dışında
tutulması kabul edilemez!

Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu’nun 1
Mayıs mesajları Aysel Tekerek yolu ile
kamuoyuna ilan edildi.
Mesajlar ise söyle.
“Bu topraklara emek veren herkes özgür
yaşasın. 1 Mayıs kutlu olsun.” Barış Pehlivan
“ 1 Mayıs geçmişe ait bir masal, bugüne
ait bir bayram şekeri değildir. Yarın eşitlik
içinde bir dünyayı kuracak sınıfın yoklamasıdır. “Burada” diyenlere selam olsun.
Yaşasın 1 Mayıs” Barış Terkoğlu.

Bütün hak savunucusu avukatlar, gazeteciler, siyasetçiler, aydınlar ve tüm politik
mahkumlar derhal serbest bırakılmalıdırlar.
AKP iktidarının susturma ve toplumu
sindirme amacıyla yargıyı siyasal bir sopa
olarak kullanmasını bir kez daha protesto ediyoruz. Haksız ve hukuksuz olarak
gazetecilerin tutuklanması, halkın haber
alma özgürlüğünün de yasaklanmasıdır.
Gazetecilere özgürlük!
Barışlara özgürlük!
Türkiye Komünist Hareketi

öne çıkanlar
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Ne olacak bu dünyanın hali?

KORONA
VIRÜSÜN
EKONOMIK
ETKILERI
YIKICI
“
COVID-19 salgını insanların sağlıkla ilgili
endişelerini arttırdı. Salgının boyutu beklenin üzerine çıkarken, salgından şimdiye
kadar 2 milyon 845 bin 429 kişi etkilendi.
Neredeyse tüm insanlığı etkisi altına alan
salgın, ekonominin çarklarını da durdu.
Büyük karantina önlemleri çalışma temposunu azaltırken, belirsizlikleri arttırdı.
Salgının yarattığı belirsizlikten finans sektörü ciddi bir biçimde etkilenirken, üretim
de azaldı. Salgının ilk günlerinde karantina nedeniyle mallara olan talep azalırken,
finansal sektörde büyük dalgalanma oldu.
Salgın öncesinde 2019 ticaret krizi ve
petrol gerilimiyle birlikte finans sektörünün belirsizlikleri artarken, 2008 finansal
krizinden bu yana devam ettirilen para ve
mali politikalar nedeniyle finansal sektör
büyük bir tıkanmanın eşiğindeydi. Pek çok
analistin finansal sektör üzerindeki uyarıları 2020 öncesinde yoğunlaşırken, salgın
bu uyarıların öngördüğü çöküşün etkisini
arttırdı. BBC’nin Bloomberg’in verileri
ü[zerinden derlediği sonuçlara göre, 31
Aralıktan bu yana ciddi bir çöküş içine
girdi. Bu verilere göre Japon Borsası Nikkei borsası yüzde 16,9 değer kaybederken,
Amerikan borsası Dow Jones yüzde 18,5
ve İngiliz borsası FTSE yüzde 24,5 değer kaybetti. Dünya borsalarındaki değer

“

Korona virüs salgınının başlaması üzerinden beş ay geçerken, salgının ekonomik etkileri beklentileri aştı. Tüm ülkelerin aldığı karatina önlemleri ekonominin çarkını durdururken, “felaket senaryoları” üretilmeye başlandı.

kaybı trilyonlarca doları bulurken, yaşanan lere göre işçi sınıfının bu krizden kaybı
etkinin hızı1987 finans krizinden bu yana
3,7 trilyon doları bulacak. Bu durumda
en hızlısı oldu.[1]
dünyadaki çalışan insan nüfusunun yüzde
80’den fazlası durumdan etkilenecek. [2]

İŞÇI SINIFINI BÜYÜK BIR
YOKSULLAŞMA DALGASI
BEKLIYOR
IMF’nin hazırladığı rapora göre dünya
ekonomisinin salgından etkilenme düzeyi
toplam 9 trilyon doları aşacak. Birleşmiş
Milletler’e bağlı Sınai Kalkınma Örgütü
(UNIDO)’nun IMF ve Dünya Çalışma
Örgütü (ILO) verilerinden derlediği rapor etkinin dünya ölçeğindeki boyutuna
odaklanıyor. UNIDO’nun 28 Mart tarihli
raporuna göre, ILO’nun verilerinden çıkan
sonuç; 2,7 milyar işçinin işinin durumdan
etkileneceği. Raporun çarpıcı sonuca göre
sadece işsiz kalacak işçi sayısı 25 milyon
düzeyinde. Hassas olmayan ölçümleme-

Gene BM’nin hazırladığı rapora katkı
sunan ekonomistlere göre dünya üretim
sektörü krizden derin etkilenecek. Ortalama 50 milyar dolarlık bir değerin yitirileceği hesap edilirken, Latin Amerika’dan
Afrika’ya kadar geniş bir coğrafyada
“sanayisizleşme” tehlikesi ortaya çıkmış
durumda. Otomotiv, tekstil, kimya gibi
sektörler dağıtım zincirindeki aksamalar
nedeniyle sorunlar yaşarken, talep krizini
arz krizi takip ediyor. Petrol fiyatlarındaki büyük düşüşle birlikte üretimdeki kriz
daha da büyüyecek.
ÇIN’DE KÜÇÜLME DÜNYAYI
ETKILEYECEK
Krizden en çok etkilenen ülkelerin başında
ise Çin geliyor. Salgının başlangıç noktası
olarak Çin’de ekonomik gelişme durdu.
İki aylık karantina sonrasında Çin’de ekonomi “Büyük Kültür Devrimi” sonrasında
ilk kez “küçülme” sinyali verdi. Financial
Times’ın 22 Nisan’da derlediği verilere
göre ekonomik aktivite yüzde 65 düzeylerine gerilemiş durumda. Çin’de sanayinin
durması üzerine enerji tüketimi verileri
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geriledi. [3]
Çin ekonomisi, salgının kontrol altına
alınmasından sonra tekrar canlanırken,
Çin’in ihracat ağırlıklı sanayisi ABD ve
AB ekonomilerinin çalışmaması nedeniyle
durgun seyrini koruyor. Çin’in sene sonunda küçülme olasılığı bulunurken, salgının
etkisinin diğer ülkelere kıyasla daha erken bitmesi nedeniyle sene sonuna doğru
üretim seyrinin eski seviyesine yaklaşması
bekleniyor. Birçok ülkede “yaptırım” söylemleri yükselmesine karşın Çin’e dönük
yatırımlarda bir azalma henüz yok. Tersine
Alman otomotiv devi Volkswagen Çin’deki yeni yatırımını devreye soktu.
ABD VE AB KRIZDEN ÇIKMAKTA
ZORLANIYOR
Salgının Çin’den sonra yayılım merkezi
olan AB ise henüz krizi atlatabilmiş durumda değil. AB ekonomilerinin yüzde 15
gibi rekor bir seviyede küçülmesi bekleniyor. Devasa bir kurtarma planı devreye
sokmaya hazırlanan AB ülkeleri ise kurtarma planının içeriğinde henüz anlaşmış
durumda değil. AB ülkeleri 540 milyar

25 NİSAN 2020

Avroluk bir kurtarma planını şimdilik
hayata sokarken, ekonomik krizin etkisinin AB’nin geleceği için olumsuz olacağı
yorumları resmi ağızlardan dillendiriliyor.
Fransa Devlet Başkanı Macron tarafından
yapılan açıklamada, AB’nin bu kurtarma
planını uygulamaya koymazsa bir geleceğinin olmadığını söyledi.
Kriz AB dışında en çok ABD’yi etkiledi. ABD’de yüzbinlerce yeni işsiz ortaya
çıkarken, borsa dibi vurdu. Tüketim harcamaları tarihi bir düşüş yaşarken, ABD
ekonomisi çöküşün eşiğinde. ABD’de en
çok sağlık sistemi eleştirilirken, ilaç sektörünün yanıltıcı girdiler yapması da insanlar arasında ciddi bir eleştiri konusu haline
gelmiş durumda.
ÇÖZÜM SOSYALIST EKONOMIDE
Salgın kapitalizmin ayarlarını bozarken,
Dünya ekonomisi 2020 yılında büyük bir
kayıp yaşayacak. 170’den fazla ülkenin
ciddi anlamda bu durumdan etkilenmesi
beklenirken, yeni bir ekonomik düzeninin
kurulması da zorunlu hale gelmiş du-

rumda. Emekçilerin beklentisi daha fazla
toplum çıkarını gözeten bir ekonomik
sistemin kurulmasından yana olurken,
kamucu bir ekonomi programının savunulması için şartlar daha elverişli hale gelmiş
durumda. Salgın sonrasında sağlık, enerji,
gıda, bankacılık gibi sektörlerde daha fazla
kamu ağırlığının olması beklenirken, işçi
sınıfının çıkarları tüm sektörlerin kamulaştırılmasından geçiyor.
[1] https://www.bbc.com/news/business-51706225
[2] Coronavirus: The Economic Impact,
UNIDO, https://www.unido.org/stories/
coronavirus-economic-impact
[3] https://www.ft.com/content/
0c13755a-6867-11ea-800d-da70cff6e4d3
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İnşaat işçileri anketi neyi söylüyor?

SALGININ ETKILERI IŞÇILER
ÜZERINDE ARTIYOR

“

COVID-19 pek çok sektörde iş yapma biçimlerini değiştirirken, işçi sınıfı hem
sosyal, hem de ekonomik olarak zorlanıyor. İşçi sınıfının yaşadığı sorunları İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası ve Sınıf Tavrı’nın ortak anketi ile ortaya serildi.

“

COVID-19’un toplum sağlığını etkileyen yanı her geçen gün artarken, işçiler ekonomik ve sosyal olarak ciddi bir şekilde etkilenmiş
durumda. İşsizlik, yoksulluk ve hayat pahalılığı bir yandan sıkıştırırken, alınmayan önlemler salgının da yayılmasına neden oluyor.
İşyerlerinde bir çok vaka gözlemlenirken, durumdan etkilenen inşaat sektörüyle ilgili kapsamlı bir araştırma yayınlandı.
Sınıf Tavrı ve İYİ-SEN’in ortaklaşa yayınladığı rapor, işçilerle yapılan ankete dayanıyor. 202 işçiyle ve 93 işyerinde yapılan anket,
38 bin işçiyi kapsıyor. Yüz yüze ve telefon yoluyla yapılan anketlere dayanan rapor, çarpıcı sonuçlar içeriyor.

İŞÇILERIN ÜÇTE BIRI MART AYINDA IŞSIZ KALDI
Araştırmaya göre inşaat işçileri arasında salgın nedeniyle işsiz kalanlar öne çıkıyor.
Rapora göre bu durum şöyle ifade ediliyor:

“İşçilerin önemli bir çoğunluğu 2020 yılı itibariyle işsiz konumuna düşerken,Mart
ayında çıkış yapanlar, tüm işsizlerin yüzde 33,9 olarak kaydedildi. Bir başka şekilde
söylemek gerekirse her üç işsizden bir tanesi Mart ayında işsiz kaldı. “
Araştırmada işsizlikle ilgili çarpıcı bir diğer nokta, işten çıkartmalarla ilgili. Rapora
göre işten çıkartmaların yüzde 40’a yakını salgın nedeniyle. Raporda durum şöyle
ifade ediliyor:
“İşçilerin işten çıkma/çıkartılma nedenlerine göre Korona virüs salgını ağırlık kazanmış durumda. Mart ayında işten çıkartılan işçilerin yüzde 39,3’ü Korona virüs
salgını nedeniyle işten çıkartıldı. Diğer nedenlerle işten çıkanlar tüm işten çıkanların
yüzde 37,5’i olurken, inşaat projelerinin bitmesi nedeniyle işten ayrılan işçiler inşaat
projesinin bitmesi oldu.”

HAYAT EVE MI SIĞAR, MÜCADELEYE MI?
Benzer bir araştırma, Birleşik Metal İşçileri Sendikası tarafından yürütülürken,
metal işçileri için de fabrikalar olumsuz bir görüntü veriyor. Sonuçta işçiler
için salgına karşı mücadele bir hayat
mücadelesi haline gelirken, patronların
fırsatçılığına karşı da mücadele etmek
gerekiyor.
Bu süreç içinde bir dizi yasa değişirken,

işçi sınıfı için bu yasaların karşıya alınması ve işyerlerinde örgütlü bir mücadele verilmesi gerekiyor. Bunun için,
işyerlerindeki durumun mutlaka ifşa
edilmesi, haberleştirilmesi ve sorumluların harekete geçmesi için çağrıların
yapılması gerekiyor. Bu nedenle, hayatın
eve değil, mücadeleye sığdığını hatırlamak, bugün için en önemli ayrıntı haline
gelmiş durumda.

İŞÇILER ALINAN
ÖNLEMLERDEN
MEMNUN DEĞIL

Raporun bir diğer araştırma noktası ise
işyerlerinde alınan önlemlerle ilgili.
Genel olarak işyerlerinde önlem alınırken, önlemlerin kağıt üzerinde kaldığı
ve işçiler arasında memnuniyetin düşük
olduğu gözlemlendi.
Raporda; “Şantiyelerde salgına karşı
önlem alınıp alınmadığı sorulduğunda
işçilerin önemli bir çoğunluğunun şantiyelerinde iyi ya da kötü önlem alınmaya
çalışıldığını ifade etti. İşçilerin bakışına
göre, işçilerin yüzde 68,3’ü şantiyelerinde önlem alındığını söylüyor. İşçilerin
yüzde 31,7’si ise hala şantiyelerinde
önlem alınmadığını belirtiyor. Bu şantiyelerde en az 26 bin 760 işçi çalışıyor.
Önlem alınmayan işçilerin şantiyesinde
ise en az 4 bin 688 işçi çalışıyor.” denildi.
Ayrıca işçiler arasında memnuniyet 10
üzerinden 3,9 olarak kalırken, en çok
alınan önlem işçilerin ateşinin ölçülmesi oldu.
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LISELILER ŞIIR, ÖYKÜ, RESIM
YARIŞMASI DÜZENLIYOR!

Liselerde eşitlik, özgürlük ve aydınlanma
mücadelesi veren Sosyalist Liseliler, geçen
sene düzenlediği “Emek, umut, memleket
için liseliler üretiyor!” yarışmasının ardından yeni bir yarışma düzenliyor. Şiir, öykü
ve resim alanlarında üretecek olan liselilerden bu sene ki yarışmada ‘hayalindeki
dünyayı anlatmalarını’ isteniyor.
Geçtiğimiz günlerde Sosyalist Liseliler tarafından ‘Liseliler Arası Şiir Öykü Resim
Yarışması’ başlığıyla duyurulan yarışma,
AKP’nin gerici ve piyasacı uygulamalarına hapsettiği, laik ve bilimsel bir eğitimden mahrum bıraktığı, dindar ve kindar
nesil olması üretmemesi, düşünmemesi,

sorgulamaması isteğine karşı yanıt oluşturuyor. Bu anlamıyla ‘Liseliler Arası Öykü,
Şiir, Resim Yarışması’ ile Sosyalist Liseliler ülkenin geleceği liseli gençliğe bugün
covid-19 salgınıyla birlikte sağlık sistemiyle, işsizliğiyle ve geleceksizliğiyle her
gün daha çok insanlığa kaybettiren kapitalizmin karanlık günlerinin hüküm sürdüğü dünyamızda ve ülkemizde ‘Nasıl bir
dünya istiyorsun?’ sorusunu sorduruyor.
Sosyalist Liseliler’in gerçekleştirdiği
yarışmayı bu sebeple umutsuzluğun ve
kasvetin hüküm sürdüğü su günlerde
umudu içinde barındırıyor. Bu anlamıyla
liseliler salgın döneminde hayallerindeki

dünyayı resmeden üretimleriyle memlekete ve dünyaya dair düşüncelerini de dile
getirecekler.
Sosyalist Liseliler yarışmaya kayıt için
Google üzerinden bir kayıt formu oluşturmuş durumda. Kayıt formunda liselilerden
iletişim bilgileri ve yarışmada katılacağı
alan veya alanları doldurması isteniyor.
Daha detaylı bilgi için Sosyalist Liseliler
sosyal medya hesaplarına ulaşabilir veya
05322010616 numaralı telefon ile iletişim
kurabilirsiniz.
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