
Kurtulmuş'a Kastamonu'da büyük ilgi... 

 

Açıklama: Yakupağa Külliyesinde Numan Kurtulmuş'a ve misafirlere Sağlık-Der tarafından 
yemek verildi..  
Kategori: SP 
Eklenme Tarihi: 13 - Haziran - 2010 
Geçerli Tarih: 18 - Haziran - 2010, 12:12 
Site: KastamonuAjans 
URL: http://www.kastamonuajans.net/haber_detay.asp?haberID=6271 

 
             Kurtulmuş, Türkiye’de resmi 5 Milyon 684 bin işsiz var... 
             
 
    Yakupağa Külliyesinde Numan Kurtulmuş’a ve misafirlere Sağlık-Der tarafından 
yemek verildi; 

 
 
    Yakupağa Külliyesinde Numan Kurtulmuş’a Sağlık Der tarafından yemek ikramı 
yapıldı. 
     Düzenlenen yemeğe Sağlık-Der Genel Başkanı Dr. Kasım Sezen, Kastamonu Sağlık-
Der Şube Başkanı Tugay Civelekoğlu, SP’nin İl dışından gelen Misafirleri, 22. Dönem 
Milletvekili Mehmet Yıldırım, Kastamonu Türkiye Partisi Başkanı İsmail Veyisoğlu ve 
Kadın Kolları Başkanı Ayten Urganioğlu,  Sivil Toplum Kuruluşları Başkan ve 
Yöneticileri, Kastamonulular katıldı. 
       Kastamonulu hemşehrimiz SP Genel Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş beyin 
onuruna siz Kastamonuluları bir araya getirmek için düzenledik. Gönül İstiyor ki bütün 
siyasi partilerin liderleri Kastamonulu olsun. Çünkü inanıyoruz ki şehrimizin maddi ve 
manevi tanıtımı her açıdan da daha güzel olacaktır. Bunu arzu etmemizin sebebi, 
Kastamonu’da yaşıyoruz, Kastamonu havasını soluyoruz, topraklarında yürüyoruz, 
Kastamonu’nun nimetlerinden istifade ediyoruz.  Bu açıdan inanıyoruz ki hemşehrimiz 
Kurtulmuş özelde Kastamonu için genelde de Türkiye için büyük değerdir. Biz sağlık-
Der olarak bu değerin farkındayız. Biz Kastamonu’da sağlık-Der olarak başarılı 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Başta bizleri kırmayarak davetimize katılan, iştirak eden 
Hemşehrimiz Kurtulmuş’a ve diğer katılımcılara ve bizi destekleyen tüm herkese de 
teşekkür ediyorum. 
      Sağlık-Der Genel Başkanı Dr. Kasım Sezen, Sağlık her şeyin başı, hepinize ben 
sağlık ve afiyetler diliyorum. Sağlık şu anki Hükümetimizin iddialı olduğu alanlardan 
bir tanesidir. Fakat ne yazık ki derler içi bizi dışı sizi yakar, Sağlık’da da çok ciddi 
problemlerimiz var. İnsanlarımızın bir takım kazanımları yavaş yavaş ellerinden çıkıyor. 
Vatandaşın ancak canı yanınca farkında oluyor. Şu an kamu Hastaneleri Kanun 
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Tasarısı isminde bir tasarı Sağlık komisyonundan, Plan bütçe komisyonundan geçti. 
Şu anda Meclis Genel kuruluna indi. Bütün hastanelerimizin, Sağlık kuruluşlarımızın 
tamamını kit haline getiriyorlar. Kamu iktisadi teşebbüsü haline getiriyorlar ve bunların 
başlarına Yönetim Kurulu atıyorlar. Şu an Hükümetin 40 tane kurulu var bu kurullara 
devrediliyor. Hastaneleri de devredecek. Sorumluluktan kaçıyorlar. Hadi Kit haline 
gelsin fakat neticede olacak şey şu, tasarıda 3. maddesinde gayet açık olarak söylüyor 
ki bu hastaneleri bu yönetim kurulları, kitleri, satmakta, kiralamakta, devretmekte 
serbest. Demek istediğim de şu önce bunları özerkleştirecekler. Bir müddet sonrada 
hastanelerimizi tek tek satacaklar ve global yabancı sermaye Türkiye’de hepimiz 
biliyoruz ki bütün iktisadi teşebbüslerimizi, yıllardır oluşturduğumuz sanayi 
tesislerimizi bütün malımızı mülkümüzü bu hükümet sattı, bitirdi şimdi sıra 
hastanelerde, yakında duyuyoruz ki okulları, karayolları satmaya teşebbüs edecekler. 
Bu çok ciddi bir meseledir, Sayın Genel başkanım sizinde bir ifadeniz var oligarşi diye, 
bu kitleri bürokratik oligarşik duruma getiriyorlar. Genel sekreterlik sistemi 
oluşturuyorlar. Genel Sekreter yönetim kurulunun neye karar verileceğine karar 
veriyor. Yaklaşık Türkiye genelindeki 9 bin kadro lav ediliyor. Şu anki iktidarın 
atayacağı genel sekreterlerin tespit edeceği hastane Müdürleri başhekimleri atanacak, 
böyle bir sistem geliyor. Bu sistem Türkiye’ye ne kadar yararlı olur, ne kadar verim 
elde edilir belli değil. Netice de bizim Hastanelerimiz ne yazık ki elimizden çıkacak. 
Bunlar kimin eline geçecek belli değil. Şu an ilaç sektörümüzün % 85’i şu an 
yabancıların elindedir. Sigorta sektörümüz % 90’ı yabancıların elinde, İlaç sektörü 
özellikle stratejik bir sektör. Biz hastanelerimizin ne yazık ki bu hale gelmesini 
istemiyoruz. Özel Hastanelerinde % 60’ı yabancıların eline geçmiş durumda. Bu 
kamuya da gelecek. Ben bir Tıp Merkezi sahibiyim. Bize yeni bir doktor almamızı bu 
Hükümet 2,5 yıldır da durdurdu. Yeni kadro alamıyoruz.  
   Yakupağa Külliyesinde günün anısına Sakatlar Derneği Başkanı Serhat Yolasığmaz 
Numan Kurtulmuş’a hediye verdi.  
      Numan Kurtulmuş’da, Türkiye’nin Sağlıkda, Eğitimde, Ekonomide, Dış Politikada 
Sosyal Güvenlikde içerde birçok sorunları var. Ancak bunların içersinde iki tane 
önemli sorunu görmek zorundayız. Bunlarda sadece sorunların tek tek çözülmesiyle 
uğraşarak değil bu sorunu topyekün belli bir model içersinde ele alabilirsek çözebiliriz. 
Bunlardan bir tanesi ekonomi ile ilgili kısımdır. Türkiye’de işsizlikten, fukaralıktan 
bahsediyoruz, gelir dağılımı adaletsizliğinden bahsediyoruz. Tarımsal ürünlerin 5 para 
etmez hale gelmesinden tarım alanlarının değersizleştirilmesinden bahsediyoruz. Hatta 
Türkiye’nin artık net bir tarım ithali eden bir ülke haline geldiğinden bahsediyoruz. Bir 
sürü ekonomik sıkıntılarımız var. Bölgesel eşitsizlikler var vs. Bütün bunların hepsi tek 
tek ele alınıp çözülebilecek meseleler değildir. Türkiye maalesef büyük bir işsizlik 
meselesi ile karşı karşıyadır. Bugün devletin net rakamları olarak 5 Milyon 684 bin işsiz 
vardır. Türkiye’de 5 vatandaşımızdan birisi işsizdir.3 Tane üniversite mezununda bir 
tanesi işsizdir. Türkiye’de ciddi bir işsizlik vardır.  
     Türkiye ekonomisinin 1. problemi işsizlik, yoksulluk, gelir dağılımı adaletsizliktir.  2. 
mesele de tezgâhın dağılmasıdır. Türkiye’de tezgâh dağıldımı biz bunu 2-3 yıldır 
söylüyoruz, geçtiğimiz yaz aylarında İMF’nin başkanı Türkiye’ye geldiğinde bu lafı 
kullandı. Biz öyle programlar uyguluyoruz ki bazı ülkelerde dedi ki tezgâh dağıldı. Son 
10 yılda Türkiye’de yaklaşık 2,5 Milyon çiftçimiz ürünleri para etmediği için 
memleketlerini bırakıp büyük şehirlere gitmiştir. 1,5 Milyon esnafta dükkânını 
kapatmak zorunda kalmıştır. Ayrıca çalışanların da alım güçleri azalmıştır. Türk iyede 
tezgâh dağılmıştır. Türkiye olağanüstü de borçlu bir durumdadır. Türkiye’de mülkiyet 
yapısı da el değiştirmektedir. Özelleştirme adı altında kamunun malları da el 
değiştirmektedir. Toprakların el değiştirmesi başlamıştır. Geniş topraklarda yabancı 
firmaların ellerine geçmektedir. Ülkemiz daha da kötüye gitmemesi için bu büyük 
sorunlarımızı birlik ve beraberlik içinde halletmemiz gerekiyor.  
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