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AKP = Erdoğan'ın İstanbul'daki SGK - Emekliler odaklı konuşması hakkında söylenecek çok şey var. 
CHP Gn. Bşk. Yrd. Sn. Ağbaba'nın etkili açıklamaları önemlidir (bkz. yukarıdaki erişke).  
TÜRK-İŞ'in Ekim 2019 verilerine bakalım : 

 

Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri 
ihtiyaçlar için yapılması zorunlu öbür aylık harcamalarının toplam tutarı -yoksulluk sınırı- 6.705,08 
TL! 

ALIM GÜCÜ GERİLEDİKÇE ENFLASYON DÜŞÜYOR!? 

Tuhaf ve aldatıcı bir ironidir.. AKP = RTE bu noktada bilerek - bilmeyerek bir kez daha yanılgı 
içindedir. Haydi TÜİK'in verilerle oynamalarını bir yana koyalım, enflasyon varsayalım ki gerçekte 
düşüyor olsa bile, halk yoksullaştırıldığı ve alım gücü düştüğü için fiyatlar genel düzeyi 
yükselememekte, yükseltilememektedir. Şirketler türlü pazarlama yöntemleri ile "tüketimi" 
sürdürmek için çabalamaktadır.  

AKP = RTE'nin bu bağlamda 2. yanılgısı, yüksek faizin enflasyon nedeni olduğudur. Çok yazıldı  
ama AKP = RTE takıntısını (!?) aşamıyor. Oysa tam tersi geçerli ve bu temel bir iktisat kuralı..  
Ne demeli; narsisistik kişilik hiçbir engel tanımıyor; klasik bilimsel gerçekleri bile! 

• DÖRT KİŞİLİK AİLENİN AÇLIK SINIRI 2.058 TL, YOKSULLUK SINIRI 6.705 TL 
• BİR ÇALIŞANIN AYLIK YAŞAM MALİYETİ TUTARI 2.526TL 
• ANCAK MUTFAK ENFLASYONU YILLIK ORTALAMA %19,26 ORANINDA…TÜRK-İŞ 32 yıldır  

her ay bu verileri yayınlamakta. 2019 Ekim ayı sonucuna göre: 
• 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken  

aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 2.058,46 TL, 
• Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve 

benzeri gereksinimler için yapılması zorunlu öbür aylık harcamalarının toplam tutarı ise 
(yoksulluk sınırı) 6.705,08 TL, 
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• Evli olmayan-çocuksuz bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 2.526,14 TL olarak hesaplandı. 
(http://www.turkis.org.tr/EKIM-2019-ACLIK-VE-YOKSULLUK-SINIRI--d305750, 17.11.19)  

Bu verilere göre 13 MİLYON EMEKLİNİN %90'ı AÇLIK SINIRINDA! 

Ama Saray çevresindeki iktidar seçkinleri hem "oldukça dolgun" aylıklar almakta hem de birkaç 
görevden ayrı ayrı ücret sağlamaktalar. Bunları zaman zaman basında görüyoruz ve utanma belası 
ile üzerlerindeki çok sayıdaki "arpalık" tan 1-2'sini göstermelik olarak bırakıyorlar kamuoyu 
tepkisini azaltmak için.. Bursa ve Ordu Bld. Başkanları, RTÜK Bşk. yalnızca birer örnek. İstanbul'da 
34 yaşında ve 44 kayyımlık görevi üstlenen AKP'li "harika genç" i basın gündeme taşımış ve  
biz de sitemizde aktarmıştık: 

✓ "THY Basın Müşaviri Yahya Üstün 40 (kırk!) kayyum şirketinde yönetim kurulu üyesi.  
Üstün zekalı dememin sebebi bu. Her babayiğit 40 şirketle ilgilenemez. 10 parmağında  
on marifeti geçtik tam 40 ayak olur. İşte belgeleri..." (https://gazetemanifesto.com/2019/ 
bilalin-80-okul-arkadasindan-biri-40-sirkette-yoneticilik-yapiyor-310435/, erişim 17.11.19) 

Bu yalnızca bir örnek.. Çok sayıda başkaları da var.. Öte yandan bu ülkede yıllarca bekleyip 
atanamadıkları için yaşamlarının baharında özekıyan (intihar eden) öğretmenler var..  
Kendini yakan işsiz gençler var.. Geçim sıkıntısı, borçlar - hacizler yüzünden ailece topluca  
özekıyan (intihar eden) aileler var. İşsizlik %14'ü, işsiz sayısı 7 milyonu aşmış durumda.  
Üniversite bitirmişlerin 1/3'ü işsiz! 

Kimi kez da Sarayın iktidar seçkinleri, bu "sefalet" tablosu basında sergilendikçe iyice 
çirkinleşmekte ve "...çooook yetkin - donanımlı..." olduklarını belirterek halkı aşağılayan 
açıklamalarla yanıt vermekte (!) ve aldıkları ücretlerin "az bile" olduğunu vurgulamakta. 

"İtibardan tasarruf olmaz" sözü, Erdoğan'ındır ve uygarlık tarihinde hak ettiği yeri almıştır.  
Kuşku yok, bu söz, sahibini de tarihte hak ettiği yere oturtmuştur, oturtacaktır. 

Söz gelimi Katar'dan "gelen - yollanan - takdim edilen" (!?) süper lüks uçak 400 - 450 milyon $ 
değerindedir ve ABD Başkanlık uçağına denk ya da üstünde donanımlıdır. Sanırız Saray'ın 13. ya da 
14. uçağıdır. Bir cankurtaran (ambulans) helikopter yaklaşık 10 milyon dolardır. Buna göre 400-450 
milyon $ ile 40-45 cankurtaran (ambulans) helikopter alınabilir ve ülke genelinde koşullara göre 
(nüfus, iklim, ulaşım, donanımlı sağlık merkezleri..) dağıtılabilir. Van'ın mezrasında karadan  
sağlık ekibinin erişememesi nedeniyle ölen Muharrem bebeğin dramı belleklerdedir (02.02.2014). 

Şimdi soralım   : Muharrem bebeğin ölümünün gerçek nedeni nedir? Katil kimdir, kimlerdir,  
hangi politikalar ve bu politikaları güdenlerdir? Valilik neden yargılama izni vermemiştir? 

Dinci iktidarlar halka "sözde dinsel değerleri" adeta damardan vererek uyuştururlar.  
Örn. Muharrem bebeğin ölümü "kaderdir, Allah'tandır.."!? Oysa Muharrem bebek hava 
cankurtaranı ile sağlık kurumuna zamanında yetiştirilebilseydi kurtulacaktı büyük olasılıkla.  
Bu durumda soralım : 

• Tek bir hava cankurtaranı "kaderi, Allah'ın iradesini" değiştirmeye yetmekte midir?! 
• Bir hava cankurtaranı olunca "kader, Allah'ın iradesi" hükümsüz mü kalmaktadır!? 

https://gazetemanifesto.com/2019/
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AKP'li CB Erdoğan'ın sözleri yanlışlarla doludur..   

Örneğin Genel Sağlık Sigortasının (GSS) Anayasaya göre zorunlu olduğunu ve 30 yılı aşkın süre 
kendinden önceki iktidarların bunu yap(a)madığını söylemektedir. 2 önemli yanlış var burada : 
 
1. GSS, Anayasanın (1982) 56. maddesi son tümcesi (cümlesi) uyarınca "zorunlu" değil,  
"isteğe bağlı" bırakılmıştır. Bu tümce aynen şöyledir : 

• "Sağlık hizmetlerinin yaygın bir şekilde yerine getirilmesi için kanunla genel sağlık sigortası 
kurulabilir." 

Görüldüğü gibi Anayasa GSS'nı buyurmamakta, kurulabilmesi için seçenek sunmaktadır.  
AKP öncesi iktidarlar, yerinde çekincelerle Türkiye'de GSS'nin koşullarının bulunmadığını 
saptayarak bu seçeneği kullan(a)mamışlardır. AKP iktidarı ise, kökü dışarıda – gayrı milli 
"Health Transformation" (Sağlıkta Dönüşüm) politikasını (ve başkalarını da..) uygulamak üzere 
iktidar olduklarından, gözü kara atılmışlardır. Ne var ki; Türkiye'de gerçek anlamda GSS yoktur,  
bu ekonomik güç - yapı - bunalım ile de olanaksızdır. 

SGK verilerine göre 9 milyon prim yükümlüsü, 5502 s. SGK yasası uyarınca, SGK tarafından  
"yoksul" olarak tanınmış (damgalanmış!) olup primleri Hazine tarafından ödenmektedir. 

İşsizlik olağanüstü yüksektir ve bu insanlar da SGK'ya prim öde(yeme)mektedir,  
onaylanan 9 milyon yoksulun yalnızca bir bölümüdür bu kişiler. 

Ortalama gelir düzeyi düşük olduğundan (2018'de 9 bin $ dolayında; son 6-7 yıldır sürekli 
düşüyor!), prim matrahı yetersizdir. 

Milyonlarca yükümlü primlerini ödeyememekte, sıklıkla "prim affı" çıkarılarak ödemeler  
zamana yayılmaktadır.. SGK’nin, “2018 Yılı Faaliyet Raporu”na göre, prim ve prime ilişkin 
borçlarını ödeyemeyen milyonlarca yurttaş, borçlarını yapılandırmak için başvurdu.  

http://ahmetsaltik.net/arsiv/2019/11/Muharrem_bebek_Van.jpg
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Bu kapsamda 8 056 447 yurttaşın borcu yapılandırıldı. Yapılandırılmaya gidilen toplam prim borcu 
tutarı 157 milyar TL. Bu tutarın yalnızca 37 milyar TL’si tahsil edilebildi.” 

GSS, AKP = RTE'nin buyurduğu gibi sağlık hizmeti kapsamını genişletmeyip tersine 2008'den  
bu yana sürekli daraltmakta, cepten harcamalara insanları zorlamakta ve hizmet satın aldığı  
sağlık kurumlarına geri ödeme bedellerini enflasyon karşısında yıllardır artır(a)mamaktadır.  
Bu durum kamu sağlık kurumlarını iflasa sürüklerken, özel sektörde yasa dışı bedeller alınıyor. 

Özel sağlık kuruluşlarından ağız - diş sağlığı hizmeti 2008'den bu yana SGK tarafından 
tanınmamıştır. Öte yandan kamuda bu hizmetler çok yetersizdir. Modern diş implantı sağaltımı 
kamuda da SGK tarafından ödenmemektedir. 

Oysa CB, yardımcıları, Bakanlar, TBMM üyeleri, AYM - Yargıtay - Danıştay - Sayıştay üyeleri,  
4 yıldızlı general - amiraller ile eş - çocukları - bakmakla yükümlü oldukları açısından hiçbir SGK 
sınırlaması yoktur.. Bu kişilerin yurt dışı dahil tüm giderleri ödenmektedir. Giderek genişleyen bu 
ayrımcılık niyedir? Anayasanın yasalar önünde eşitlik maddesi (m. 10) neden ayaklar altındadır!? 

• Nitekim GSS, apaçık finansal yoğun bakımdadır. 
• Kurgusu gereği esas olarak prim = ek vergiler ve sınırlı (marjinal) genel bütçe (merkezi yönetim 

bütçesi) desteği ile dönmeleri gerekirken, Türkiye'de durum tersinedir. Örn. 2019 için  
SGK'ya merkezi yönetim bütçesinden 185 milyar TL aktarım öngörülmüştür. Bu rakam 2019 
genel bütçesinin neredeyse 1/5'i olup olağanüstü yüksek bir orandır; üstelik toplam 385 milyar 
TL olarak öngörülen 2019 mali yılı SGK bütçesinin yarısına yakındır! AKP = RTE'nin sıklıkla 
eleştirdiği, CHP Gn. Bşk. K. Kılıçdaroğlu'nun SSK Gn. Md. olduğu dönemde verilen  
SSK açıklarının güncel SGK açıkları ile rakamsal karşılaştırması olanaksızdır. Günümüzde 
bütçenin 1/5'i SGK'ya aktarılmaktadır; bu durum gerçekte SGK'nın örtük - saklanan iflasıdır! 
Üstelik 18. yılına giren AKP döneminde tek 1 yerli aşı üretilemediği gibi, ilaçta dışa bağımlılık 
azalmamaktadır. 2018 SGK sağlık harcamasının %30'u ilaç gideridir; bu rakam ABD'de %11, 
OECD'de %17 dolayındadır. İlaç ve tıbbi teknoloji hovardaca kullanılmaktadır. 

Sosyal devletlerde merkezi bütçeden sosyal güvenlik kurumlarına akçalı (mali) destek olağan  
ve gereklidir. Ancak Türkiye'de SGK havuzu primlerle = ek vergilerle değil, genel bütçe desteği ile 
"ancak" doldurulabilmektedir. 

GSS rejimi pahalıdır, zengin ülkeler bile baş edememektedir, sağlık giderleri şişirilmekte ve yerli - 
yabancı yandaş şirketlerin kasalarına yüzlerce milyar $ ulusal servet aktarılmaktadır. Üstelik 
halkın sağlık düzeyinde de harcanan kaynaklarla uyumlu iyileşme olmaksızın = Tam vahşi sömürü! 

• AKP iktidarı, bilerek / bilmeyerek bu küresel soygun tasarımına (projesine) destek 
vermektedir; alettir, taşerondur! 

1982 Anayasası md. 56 / son tümcede dile getirilen içerik 2. önemli yanlıştır : 

1982 Anayasasının 56. maddesinin son tümcesinde GSS kurulması seçenekli bırakılırken,  
GSS için gerekçenin ".. Sağlık hizmetlerinin yaygın bir şekilde yerine getirilmesi için.." denmektedir. 
Bu tümce bilimsel olarak eksiktir - yanlıştır. Çünkü GSS, uluslararası yazında (literatürde)  
"bir finansman rejimi" olarak bilinir. ".. Sağlık hizmetlerinin yaygın bir şekilde yerine getirilmesi 
için.." GSS tek başına yetmez; yeterli sağlık hizmetinin ülke genelinde halkın erişebileceği biçimde 
coğrafyaya bölge ve nüfus temelli olarak dağıtılması gereklidir. 
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1980'lerin ortalarında Alman Sosyal Güvenlik Kurumu, kadim Bismarck'ın Alman halkına armağanı, 
dünyanın ilk sosyal güvenlik sistemi (1881) Krankenkasse iflasın eşiğine sürüklenmişti.  
Temel neden sağaltım ağırlıklı ve parça başı ödeme idi. İkisi de yasa ile düzeltildi: 

1. İlk 1 yılda tüm bebekler belirlenen sayıda hekime getirilecekler. 
2. Tüm gebeler bu süre içinde belirlenen sayıda hekime gelecekler. 
3. 45 yaş üstü herkes yılda 1 kez hekime gelecek. 

Böylelikle Alman sosyal güvenlik kurumu, son derece yerinde, insancıl, bilimsel - akılcı yaklaşımla 
iflastan kurtarıldı. İzlenen yol, KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİNE ÖNCELİK VEREREK  
sağaltım giderlerini azaltmaktı.. Moneter değil insancıl, bilimsel - akılcı idi. 

Oysa AKP = RTE'nin övündüğü SGK'sı hep ama hep, insancıl olmayan, bilimsel - akılcı olmayan 
moneter (parasal) önlemlerle ayakta kalmaya çabalıyor. Açıkları büyüdükçe, bu sorunun  
gerçek nedenlerine inmeksizin; İLGİLİ ÇEVRELERE RANT AKTARIMININ KESİNTİYE UĞRAMAMASI 
GEREKTİĞİNDEN olsa gerek, hep geri ödemelerini kısarak, hizmet kapsamını daraltarak  
insanların ceplerine ve Hazine'ye yükleniyor.. 

• Halkın sağlık hizmetlerine erişememesi, Hazine'nin dev aktarımları (transferleri) ile  
yerli - yabancı sermayeye ulusal kaynak aktarımı ASLA kesintiye uğratılmıyor..  

• Ne pahasına olursa olsun.. Kapitalizmin tunç yasaları dayatıyor AKP'ye; maksimum kâr ve 
sermaye birikimi sürdürülecek.. Ne pahasına olursa olsun.. Peki AKP buna neden mahkum? 

Tüm bunların iç yüzünü - ardalanını AKP = Erdoğan biliyor, anlayabiliyor ve kavrayabiliyor mu 
acaba?? Küresel güçler (Emperyalizm) sorunun yanıtını "evet" olarak vermiştir ki, bu iktidar  
hala sürmektedir. Ne beis, Erdoğan "biliyor, anlayabiliyor ve kavrayabiliyor" olmasa bile  
çevresi kuşatılmıştır ve en iyimser senaryo ile "kandırılması sistematik olarak sürdürülmektedir"!? 

Nitekim emeklilikte yaşa takılan 2 milyona yakın insan ve ailelerine önceki gün İstanbul'da  
meydan okurken, gerçekte ülkemizin ulusal çıkarlarını, geleceğini, bütçe dengelerini...  
falan mı kolluyor acaba?? 

• Şehir hastaneleri = TALAN! denklemini yıllardır kuruyor, seslendiriyor, yazıyor, haykırıyoruz.. 
Sonunda göl bitti galiba.. 17+ yıldır yüzlerce milyar dolar ulusal serveti yandaş yerli - yabancı 
şirketlere misyonu gereği aktaran bir iktidar, YOKSULLUK İÇİNDE - AÇLIK SINIRINDA 2 milyon 
emekliye ve 10 milyona varan ailelerine haklarını vermeyi çok görüyor ve bunu akılcılık - 
ülkenin çıkarı adına savunuyor, bir de "seçim yitirme pahasına da olsa.." diye gürlüyor öyle mi! 

Usta politikacı, önceki TBMM başkanlarından Hüsamettin Cindoruk, bir TV programında, 

• ".. bu kadar rahat yalan söyleyen bir politikacı görmedim..." demişti. 

AKP = Erdoğan'ın İstanbul konuşmasında faiz ödemelerinin azaltıldığı da belirtiliyor.  
Son 2 yılın bütçesindeki rakamlara bakmak yeter sanırız : 

2018 bütçe gideri 763 (599’u - %88 vergi!), gelir 697, Açık 66, Faiz 71,6 (%26↑); yatırım 68,8; 
Sağlık Bak. 37,6; DİB 7,8 (151 bin pers.); SGK 133,5 (2016’da 108); Emn.+Jand. 40,1; Mrk. Yön. 
borcu 2017 sonu 871,6 milyar (%15↑) TL 
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2018'de bütçeden ayrılan ödenek Faiz için 71,6 milyar TL. Bütçenin 10'da 1'i ve önceki yıla göre 
artış %26. Bir de anapara ödemesi var bu borçların.. 2018 bütçesinde her 10 TL'den 1'i devletin 
borcuna giderken, bu rakam Sağlık Bakanlığı bütçesini 2'ye katlıyor ve toplam yatırımlardan  
daha çok. SGK'na baktığımızda; bütçenin 1/5'ine yakın bölümü SGK'ya aktarılıyor ve bu rakam 
133,5 milyar TL olup, 2017'deki aktarım tutarı olan 108 milyar TL'ye göre 1/4 artış anlamına 
geliyor. Enflasyonun çok üstünde, bütçe büyümesinin çok üstünde.. 

2019 bütçesi daha feci durumda, açık 80,6 milyar TL ile kalmadı, 125 milyar TL'ye çıkarıldı geçen ay. 
Ayrıca 80 milyar TL'yi aşan TCMB kârı ve yedek akçesi de bütçeye aktarıldı. Durum böylesine 
dehşet verici iken, CB'nın "örtülü ödenek" harcaması olağanüstü artıyor! Niçin?! 

2019 Bütçe Giderleri 961 milyar TL 

Faiz Giderleri 117,3 milyar TL 

Bütçe Gelirleri 880,4 milyar TL 

Vergi Gelirleri 765,5 milyar TL 

Bütçe Açığı -80,6 milyar TL 

Faiz Dışı Fazla 36,7 milyar TL 

2019 bütçesinde AKP hükümetinin faiz ödemesi 117,3 milyar TL olup 961 milyar TL'lik bütçenin 
1/8'i.. 2018'de bu oran 1/10 ve ödenen tutar 71,6 milyar TL idi; %50 artış var ödenecek faizde. 
Sağlık Bakanlığı bütçesi 47 milyar TL, faiz gideri bunun 2,5 katı.. Bir de FAİZ DIŞI FAZLA adı altında 
zihinlere kurulan tuzak var.. Bu, BORÇ ANA PARASI demek.. Açıkçası bütçeden, her şeyden önce 
BORÇ FAİZLERİ ödeniyor. Sonra kalan bölüm FAİZ DIŞI adını alıyor. Bu bölümden yemeden - 
içmeden tasarruf yapıp "fazlalık" vermek gerek ki, borçların ana parasını ödemek olanaklı olabilsin. 
Buna da tuzaklı bir adlandırma ile FAİZ DIŞI FAZLA deniyor ki, yurdum insanı, hatta ortalama 
okumuşu, iktisatçısı.. bile anlamasın! 
**** 
Yalan öylesine bulaşıcı ki; önceki ÇSGB J. Sarıeroğlu şunları söylemişti basına (05.07.2018) : 

"..Vatandaşlarımızdan, SGK ile sözleşmeli / protokollü sağlık hizmeti sunucuları, verdikleri  
bu hizmetler (Kanser tedavisi, cerrahisi, ilacı) nedeniyle hiçbir şekilde ek ücret almayacak, 
vatandaşları ceplerinden hiçbir ücret ödemeyecek. Düzenleme öncesi kanser cerrahisi için yılda  
240 milyon TL ödüyorken söz konusu düzenleme ile bu ödemeyi yılda yaklaşık 750 milyon TL’ye 
çıkartarak kanser hastalarımızın tedavilerini tümüyle ücretsiz hale getirdik. Hem kanser  
hem de öbür tüm hastalıkların tedavisine ve önlenmesine ilişkin, yine maliyet gözetmeksizin 
iyileştirmeler hızla ve artarak devam edecek.” (AS: 2019’da 10-11 milyar TL kısıntı planlanıyor!?)  
 
Sorumuz : Türkiye’de her yıl ~175 bin yeni kanser tanısı konuyor. Hasta havuzunda 400+ bin 
kanserli var. 750 milyon TL / ~500 bin hasta desek.. Kanserli hasta başına 1500 TL / yıl düşüyor.  
Bu rakam ile «kanser hastalarımızın tedavilerini tümüyle ücretsiz hale getirdik» denebilir mi?? 

• Siyaset etiği – dürüstlük – halkı aldatmama… yükümü kimler için?? 

Soruyoruz : 4 s. CBK ile SGK neden Sayıştay denetimi dışına alındı!?? 

Bereket Anayasa'nın 160. maddesi bu girişme izin vermiyor, Ama niyet ne, niçin? 

Sonuç             : SGK finansal yoğun bakımda! Ne yapmalı??? 



7 
 

• Türkiye, Batı dayatması ile çok pahalı olan GSS (Genel Sağlık Sigortası) finansman sistemini 
yürütmeye çabalıyor.. Önemli açıklar veriyor ve merkezi yönetim bütçesinden ciddi aktarım 
zorunlu oluyor; bu aktarımlar önemli bütçe açığı yaratsa da -ki yaratıyor- ! 
• Özetle S G K  f i n a n s a l  y o ğ u n  b a k ı m d a .. 
Adil, dolayısıyla etik olmayan birçok yönü var.. Sürdürülebilir gözükmüyor.. 
• Yüz milyarlarca Dolar ulusal servet yandaş yerli – yabancı sermayenin kasasına aktarılıyor, 
harcamalar hızla artmayı sürdürüyor ama halkın sağlık düzeyi göstergeleri dev harcama ile orantılı 
iyileşmiyor.. Genellikle 60-90. sıralardayız sağlık ölçütlerinde.. Niçin, nasıl, kim sorumlu bundan? 
 

• SGK sistemi büyük bir karabasan! Çünkü Devlet; halkın sırtında sopalı tahsildar!? 

Yineleyelim : GSS halkın sağlık sigortası değil, sermayenin kârının sigortasıdır! 

• SGK, stratejik bir toplumsal güvence kurumudur. Mutlaka bilimsel akılcılıkla yönetilmelidir. 
• Şehir hastaneleri talanı bütünüyle ve hemen durdurulmalıdır! 
• AKP'nin gayrı-mili politikaları artık sürdürülemez sınıra dayanmıştır. 
• AKP = Erdoğan ezberlerini bozmak zorundadırlar. 
• Bu aymaz ve kökü dışarıda politikaları sürdürmek artık Türkiye için bir BEKA SORUNUDUR! 
• Sitemizde, gerek SGK ve açmazları gerek ŞEHİR HASTANELERİ TALANI... konularında  

çok sayıda belgesel yazı vardır. Bunlar özenle okunmalı ve yanlış yol terk edilmelidir. 
• AKP = ERDOĞAN bu yıkıcı politikalarını sürdürürlerse, Türkiye için somut ve kritik BEKA 

SORUNU daha da ağırlaşacaktır. Böylesi bir sorunsal, her durumda Türkiye'nin yararına çözülür, 
AKP tasfiye edilir ancak ülkemize bedeli çooook ağır olur. Onlarca yıl belimizi doğrultamayız. 

• AKP içindeki yurtsever sağduyulu vekiller, uzmanlar, üyeler, danışmanlar bu vahim gidişi 
durdurmak zorundadır ve bunu yapabilirler.  

• Türkiye tek 1 kişinin yönetimine asla terk edilemez! 
• Türkiye ekonomisi çökme riski ile yüz yüze!  

Lütfen aşağıdaki yazımızı okuyunuz. 
 

• AKP = ERDOĞAN TÜRKİYE’yi MORATORYUMA MI SÜRÜKLÜYOR? 
 

• AKP'liler Erdoğan'ı malvarlığını açıklamaya zorlamalıdır.  
 
ABD sopa göstererek ima ediyor; Erdoğan’ın malvarlığı ülkemiz için güvenlik tehdididir.  
 
Erdoğan neden gürleyerek "..müddei iddiasını ispatla mükelleftir.." diyemiyor, neden?? 

Çare;  

• Devleti sermayeden kurtarıp sağlıkta piyasacılıktan – özelleştirmeden vazgeçip,  
KORUYUCU SAĞLIK HİZMETİ ODAKLI, Ulusal, Kamucu Sağlık Sistemine geçiş.. 

 
Başka hiçbir çözüm yok, yok, yok… 
 

Sevgi ve saygı ile. 17 Kasım 2019, Ankara 

http://ahmetsaltik.net/2018/07/30/gecikmek-maliyeti-artiriyor/

