
Çağrı

Daha önce de beyaz önlükleri giyip yol-Daha önce de beyaz önlükleri giyip yol-
lara döküldükleri, grev pankartlarıyla iş 
yerlerini süsledikleri çok olmuştu. Ülkenin 
pek çok meydanı beyaz eylemlere tanıklık 
etmiş, pek çok kulak sloganlarını işitmişti. 
Gencecik bir hekim altı bıçak darbesiyle 
katledildiğinde dağ, taş sağlıkta şiddetin 
acısıyla boğulmuş, asistan eylemleri dalga 
dalga yayıldığında hekim emeğinin nasıl 
yağmalandığı duyulur olmuştu. Bireysel 
kurtuluşlarını özel sektörde, yurt dışında 
arayanlar gittikleri yerlere yalnızlıklarını da 
götürdü. Emeklilik kimileri için gerçek ola-
mayacak bir düş, hayatın koşuşturup du-
rulan uzatmalarıydı. Ama hep aynı bayrak 
altında yürünür, ucuna küçük umutlar altında yürünür, ucuna küçük umutlar 
eklenmiş beyaz balonlar uçurulurdu. 

Peki ne oldu da öfke, örgütlerin önüne 
geçti? 
Ne oldu da sağlık işçileri onlarca send-
ikaya, derneğe, federasyona bölündü?
Ne oldu da hekim sendikaları kuvveden 
filile döndü?
Ne oldu da hekim sendikaları kuvveden 
filile döndü?
Ne oldu da sınıf dayanışması, herkesin 
herkese öfkesine, nefretine dönüştü?

Hekim Hareketinin Dinamikleri ve Sağlıkta 
Sınıf Hareketine Etkileri Çalıştayı karakter 
değiştiren hekim hareketini tartışıyor. 
Sizleri bu çalıştaya katkı sunmaya, çalıştay Sizleri bu çalıştaya katkı sunmaya, çalıştay 
sonrası ortaya çıkacak yol haritası doğrul-
tusunda birlikte yol yürümeye çağırıyoruz. 

SES İzmir Şubesi Basın Yayın Komisyonu

Hekim Hareketinin Dinamikleri ve Sağlıkta 
Sınıf Hareketine Etkileri Çalıştayı 
Programı

10.00 -   Açılış

10.15   -  Sunum: Gültekin Akarca
Çalıştayın Amacı ve Beklentiler

10.30  -  Sunum: Menderes Tutuş
Meslek Sendikalarının Sendikal Mücadele Meslek Sendikalarının Sendikal Mücadele 
Tarihindeki Yeri. Neden Şimdi Karşımıza 
Çıktılar? 

11.00  -  Üç grup halinde yürütülecek 
atölye çalışması

12.30  -  Yemek Arası

13.30  -  Grup çalışmaları sunum hazırlığı

14.00  -  Grup sunumları14.00  -  Grup sunumları

14.45  -   Mola

15.00  -   Serbest Kürsü

17.00   -   Sonuç Bildirgesi Hazırlığı İçin Ara

17.30   -   Sonuç Bildirgesi Sunumu. Tartış-
ma, Öneriler, Katkılar

18.30   -   Kapanış

Tartışma Başlıkları

1) Neden işkolu, neden meslek sendikacılığı 
değil? (Sağlıkta Dönüşüm Programı ve 
sağlık hizmet üretimindeki dönüşümü de 
dikkate alarak) 

2) Kendisi için sınıf mücadelesi veren 2) Kendisi için sınıf mücadelesi veren 
hekim sendikası (meslek sendikası) olabilir 
mi? (Kızıl hekim sendikası olabilir mi? 
Mevcut dinamik meslek hareketi mi? Sınıf 
hareketi mi?)

3) Hekim sendikaları sağlıkta sınıf hareke-
tini nasıl etkiler? 

4) Gelişen hekim hareketi ile nasıl ilişkile-
neceğiz?” 


