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Cemil Tınaz S7'de

Demokrasi Bloğu
Yayın Haya�nda

Ülkem�z h�ç olmadığı kadar b�r karanlık �ç�nde. 
Ekonom�k ve s�yas� baskılar en başta �şç�ler, 
emekç�ler olmak üzere tüm halk kes�m�n� 
bezd�rmekted�r. 

Hep�m�z şunun b�l�nc� �ç�ndey�z; böyle b�r dönemde 
ses vermek, yazı yazmak özel b�r anlam taşıyor. 

Her şeyden yazmak, gerçeğ� söylemek, gerçeğ�n 
üzer�ndek� yalan örtüsünü kaldırmak demek. 

Gerçeğ� yazmak, söylemek aynı zamanda baskıyı, 
tahakkümü, özgürlüklere get�r�len sınırlamaları kabul 
etmemek demek. Aynı zamanda 'yanlışlara, 
kötülüklere ortak olmayacağım' demek. 

Bunun �ç�n DEMOKRASİ BLOĞU yayın hayatında. 
Bu karanlıktan çıkış b�rl�kte mücadele �le mümkün 
olacak. Demokras� güçler� olarak b�rleşe b�rleşe 
kazanacağız. Sol tabanlı s�yas� part�ler ve s�v�l 
toplum örgütler� asgar� müştereklerde b�rleşerek 
mücadele b�rl�ğ� zem�n� oluşturmalıdır.

‘Demokras� Bloğu’ Demokras� güçler�n�n ses� 
olacaktır. Düzce'de düzenl� olarak, aylık per�yot 
hal�nde (gündeme göre daha sık yayınlanab�l�r), 8-10 
sayfa, d�j�tal ortamda hazırlanacaktır. 

Düzce'dek� sol tabanlı s�yas� part�ler, s�v�l toplum 

örgütler� bu blokta/gazetede haber, yorum, duyuru 

yapab�leceklerd�r.

Demokras� bloğunda, herhang� b�r part�n�n, STK'n�n 

yayın organı algısı dışında, olab�ld�ğ�nce tüm 

örgütlere yer ver�lecekt�r. 'Demokras� Bloğu' Mav� 

Derg�s� yayın sorumluluğunda hazırlanacaktır.

***

Demokras� Bloğu’na sol tabanlı send�ka ve 

örgütler�n yanı sıra, b�reysel olarak vatandaşlar da 

katılab�leceklerd�r. Bu memleket b�z�m; tek tek her 

b�r�m�z �ç�nde bulunduğumuz koşullar neden�yle 

sıkıntı �ç�ndey�z ve b�r çözüm yolu arıyoruz. B�rey 

olarak Demokras� Bloğuna ABONE olarak b�ze 

destek ve güç vereb�l�rs�n�z. Abone bedel� aylık 

olarak 10 l�radır. 5 aylık (50 l�ra)  ya da yıllık (120 

l�ra) olarak abone bedel� yatırab�l�rs�n�z. Bunun �ç�n 

(IBAN hesabından At�la Göster�şl�, Halk Bankası 

TR96 0001 2009 3270 0001 0245 56)

Ayrıca (at�lla.goster�sl�@hotma�l.com) yazab�l�rs�n�z.

Toplumun bütün kes�mler� mutlu olmazsa b�r ülke 

mutlu olamaz. 
A�la Gösterişli

İYİ DURUMDA DEĞİLİZ!

Kudret Taş S3'de Gülten Gökpınar S5'de Birol Aksu S7'de

Ekonom�k kr�z�n �y�den �y�ye 
der�nleşt�ğ� ve emekç� k�tleler�n 
yoksulluğunun artık tahammül 
ed�lemez hale geld�ğ� bu dönemde, 
�şç�ler �ç�n ücret ve sosyal haklar 
konusu artık b�r send�kal sorun 
olmaktan çıkmış ve tamamen b�r 
s�yasal sorun hal�ne dönüşmüş 
durumda. Çünkü karşı karşıya 
olduğumuz, kap�tal�st ekonom�de 
zaman zaman görülen geç�c� b�r kr�z 
değ�l, hükümet�n ve onun çevres�nde 
çeteleşm�ş olan burjuvaz�n�n emekç� 
halk üzer�ndek� azgın sömürü ve talan 
saldırısının sonucunda tet�klenm�ş b�r 
buhran. Bu nedenle de �şç�ler �ç�n 
üzer�ler�ndek� bu saldırıya karşı 
mücadele edeb�lmen�n yolu, salt 
send�kal b�r mücadele olmanın ötes�ne 
geçm�ş durumda. Yan� yoksulluğa ve 
açlığa karşı d�reneb�lmek, bu 
hükümetten kurtulab�lmekle mümkün.

Gerç� Tek Adam rej�m�n�n doğurduğu 
çel�şk�ler b�zzat kend�s�n�n �ç�nde de 

sarsıntılar yaratıyor, ama bu durum 
hükümet�n kend�l�ğ�nden düşeceğ� ve 
değ�şeceğ� anlamına gelm�yor. 
Muhalefet kanadını oluşturan M�llet 
İtt�fakı, HDP ve d�ğer küçüklü 
büyüklü part�ler, AKP-MHP �tt�fakının 
anketlerdek� hızlı ger�ley�ş�n� de 
d�kkate alarak hemen b�r seç�m talep 
ed�yorlar. Ülken�n �ç�ne sürüklend�ğ� 
yıkımdan ancak başında RTE'n�n 
bulunmadığı b�r �kt�darla 
kurtulab�leceğ�n� söylüyorlar.

Muhalefet�n ana parlamenter gövdes�, 
M�llet İtt�fakı (CHP+İYİP) ve onun 
etrafında toplanmış part�lerden 
oluşuyor g�b� görünüyor. Öte yandan 
M�llet İtt�fakı'na kabul ed�lmeyen 
HDP �le bazı sol part�lerden 
oluşab�lecek b�r üçüncü �tt�faktan da 
söz ed�l�yor.

Send�kal çevrelerde, send�kaların 
sadece ekonom�k mücadele verd�ğ� ve 
s�yasete karışmaması gerekt�ğ� 
yolunda b�r anlayış var. Oysa bu 
anlayış tamamen yanlıştır. Z�ra �şç� ve 
emekç� sınıfların ekonom�k ve sosyal 
hakları aynı zamanda güçlü b�r s�yasal 

mücadeley� gerekt�r�yor

Üstel�k baş tarafta da söyled�ğ�m�z 
g�b�, bugün açlığa sürüklenen emekç� 
halkın hakları ve çıkarları Tek Adam 
yönet�m�ne karşı ver�lmes� gereken 
s�yasal b�r mücadeleye dönüşmüş 
durumda. Dolayısıyla pek çok 
send�kanın, başlarındak� bürokras�ler 
aracılığıyla s�yasal mücadelen uzak 
tutulmakta oluşu, �şç� sınıfını patron 
part�ler�n�n el�ne ve kader�ne tesl�m 
etmekten başka b�r anlam taşımıyor. 

Oysa bugün yoksulluğun ve açlığın en 
der�nl�kler�ne �t�len halk kes�m�; alım 
gücü günbegün er�yen ücretler�yle 
geç�nmeye çalışan, zamların ve 
verg�ler�n altında ez�len, send�kalaşma 
ve toplu sözleşme hakları patronların 
ve hükümet�n ayakları altında ez�len 
�şç�lerden ve emekç�lerden oluşuyor. 
Onları bu konularda aydınlatacak, 
b�rleşt�recek ve �kt�dara karşı seferber 
edecek güçler�n başında da send�kalar 
gel�yor. 

Durum siyaseti

Olağanüstü günlerden geç�yoruz. İkt�dar emeğe, emekç�lere, ç�ftç�lere, esnafa, kadınlara, gençlere, 
halka karşı adeta ekonom�k darbe yapıyor. Göz göre göre ve sonucunu b�ld�kler� ekonom�k 
pol�t�kalarla emeğ� ucuzlatıyor, �şs�zl�ğ�, güvences�zl�ğ� artırıyor, yaşam koşullarını dayanılmaz hale 
get�r�yorlar. İkt�dar çevres� ve b�r avuç vurguncu, fırsatçı, rantçı kap�tal�st dışında hep�m�z 
kaybed�yoruz. Her güne yen� zamlarla uyanıyoruz. Temel �ht�yaçlarımızı karşılayamaz olduk.

Sağlık emekç�ler�
�ş bıraktı 

Kısa adı SES olan Sağlık ve Sosyal  
H�zmet Emekç�ler� Send�kası 
Düzce İl Tems�lc�l�ğ�ne bağlı 
üyeler 15 Aralık tar�h�nde ‘�ş 
bıraktı’. SES Düzce İl Tems�lc�s� 
Cemal Yılmaz, Düzce Atatürk 
Devlet Hastanes� önünde yaptığı 
basın açıklamasında �kt�dardan 
talepler�n� sıraladı ve emekç�ler �le 
halkı KESK’�n önderl�ğ�nde 19 
Aralık tar�h�nde İstanbul Kartal’da 
yapılacak  m�t�nge davet ett�.

Devamı S

Hergün yapılan zamlara, ekonom�n�n 
kötü g�d�ş�ne karşı KESK’e (Kamu 
Emekç�ler� Send�kaları 
Konfederasyonu) bağlı send�kalar, 
SES (Sağlık ve Sosyal H�zmet 
Emekç�ler� Send�kası), Emekl�-Sen ( 
Tüm Emekl�ler Send�kası) alanlara 
�nd�. Send�kaların Düzce İl 
Tems�lc�l�kler�ne bağlı üyeler� 
yapılan zamlara, bütçeye, çalışma 
koşullarına, asgar� ücret 
tartışmalarına tepk� göstererek 
talepler�n� kamuoyuna açıkladılar. 
Send�kaların açıklamalarına sol 
tabanlı s�yas� part�ler �le d�ğer s�v�l 
toplum kuruluşları da destek verd�ler. 
Alanlara �nen send�kalar, ‘zamlara 
hayır’ �ç�n �mza stantları açtılar. 
Düzcel�ler ekonom�k duruma 
tepk�ler�n� stantlarda �mza atarak 
gösterd�ler.

Karanlıkta eğ�t�me
hayır tepk�s� 

Devamı S3'de

''2019 yılında �k�l� eğ�t�me tamamen 
son vereceğ�n� vadeden AKP �kt�darı, 
2021'�n sonlarına gelmem�ze rağmen, 
bunu gerçekleşt�remem�ş hatta �k�l� 
eğ�t�m yapan okul sayısında artış 
yaşanmıştır. Pandem� sürec�nde 
seyrelt�lm�ş sınıflar oluşturulması 
gerek�rken, bu yapılmadığı g�b� 
dersl�k sayısı da �ht�yaç oranında 
arttırılmamıştır.”

Devamı S5'deDevamı S2'de

mailto:(atilla.gosterisli@hotmail.com)
mailto:(atilla.gosterisli@hotmail.com)
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Bir sonraki sayfadayız

İNSANCA YAŞAMAK İSTİYORUZ... BU SESE KULAK VERİN!

B�z Sağlık Emekç�ler� farklı unvanlarda olsak da h�zmet� beraber 
yürütmektey�z.  K�mse bu b�rl�k ve beraberce ek�p hal�nde sağlık 
h�zmet� sunduğumuzu unutmamalıdır. Ek�b� b�r b�r�ne düşürecek 
her türlü eylemden, düşünceden uzak durulmalıdır.

Pandem� dönem� özell�kle gösterm�şt�r k�, tüm sağlık h�zmet� 
veren Sağlık Emekç�ler� çalışmada, �z�n kullanmada “Sağlık 
Personel�” olarak değerlend�r�l�p aynı kategor�ye alınırken 
ödemelerde ayırım yapılmış olması daha doğrusu yapılıyormuş 
g�b� yapılması kabul ed�lemez.

B�z Sağlık Emekç�ler� her türlü mücadeley� b�rl�kte sürdürmeye, 
alanda da �ş yer�nde de b�rl�kte çalışmaya ve yan yana yürümeye 
devam edeceğ�z.

Bütün bunlar olurken Toplu Sözleşme Masasında el� boş kalkan 
yetk�l� olduğunu söyleyen send�kalar Sağlık Emekç�ler� ve d�ğer 
Kamu Emekç�ler�n� 400 l�ra aldatmacasıyla gözünü boyamaya 
çalışmaktadır.

Dün akşam Mecl�sten geçen yasa tekl�finde h�çb�r Sağlık Meslek 
Örgütünün öner�, görüş ve düşünces� alınmadan l�yakat sah�b� 
olmayanlar tarafından hazırlandığı açıkça görülmekted�r.

B�z bu oyuna gelmeyeceğ�z! Sağlık Ek�p İş�d�r!

Defalarca d�le get�rd�ğ�m�z g�b� ek gösterge tüm ünvanları 
kapsayacak şek�lde eğ�t�m durumuna göre düzenlenmel�d�r!

Ek ödemeler maaşa yansıyacak şek�lde y�ne ad�l b�r düzenleme 
�le yasalaştırılmalıdır!

Ücret artışları eğ�t�m-görev durumuna göre tüm sağlık 
emekç�ler�n� kapsayacak şek�lde ayrıştırmadan ad�l 
düzenlenmel�d�r!

Gerçek fi�l� h�zmet (yıpranma) kanunu tüm sağlık emekç�ler�n� 
ve geçm�ştek� h�zmetler� yok sayılmadan yen�den 
düzenlenmel�d�r!

Yapılacak tüm düzenlemelerde Sağlığın Ek�p �ş� olduğu asla 
unutulmamalıdır! Sağlık H�zmetler�nde tüm sağlık emekç�ler�n�n 
(her unvandak�) emeğ� vardır. Çalışma barışı bozulacak 
düzenlemelerden kaçınılmalıdır!

Hasta bakımını ve tedav�s�n� yürüten hemş�ren�n, görüntüleme 
alanında çalışan radyoloj� tekn�kerler�n�n, her türlü tetk�kler� 
çalışan laborantların, sağlık h�zmet� üret�m�nde akt�f rol alan 
hastabakıcıların, şoförün, tekn�k h�zmetler ve yardımcı h�zmetler 
sınıfı çalışanlarının emeğ�n�n göz ardı ed�ld�ğ�, �s barışını bozan 
ve ayrışmaya yol açan bu düzenlemey� kabul etm�yoruz. Bütün 
bu meslek gruplarının emeğ�n�n yok sayıldığı b�r s�stemde sağlık 
h�zmet� üret�lemez.

Tüm Sağlık ve Sosyal H�zmet Emekç�ler�ne buradan b�r kez 
daha seslen�yoruz! H�çb�r hak ve menfaat�m�z� korumayan hatta 
her geçen gün daha fazla mağdur eden send�kalara olan 
desteğ�n�z� çek�n! Sağlık ve Sosyal H�zmet alanında etk�l� olan 
SES �m�ze üye olmaya, b�zlere destek vermeye ve b�rl�kte 
mücadeleye davet ed�yoruz.

Sağlık Emekçileri sesleniyor (SES) KESK sesleniyor: Geçinemiyoruz

Cemal Yılmaz (SES İl Temsilcisi) Fevzi İpek (KESK Dönem Sözcüsü/Eği�m-Sen İl Temsilcisi)

Olağanüstü günlerden geç�yoruz. İkt�dar emeğe, 
emekç�lere, ç�ftç�lere, esnafa, kadınlara, gençlere, 
halka karşı adeta ekonom�k darbe yapıyor. Göz göre 
göre ve sonucunu b�ld�kler� ekonom�k pol�t�kalarla 
emeğ� ucuzlatıyor, �şs�zl�ğ�, güvences�zl�ğ� artırıyor, 
yaşam koşullarını dayanılmaz hale get�r�yorlar.

İkt�dar çevres� ve b�r avuç vurguncu, fırsatçı, rantçı 
kap�tal�st dışında hep�m�z kaybed�yoruz.

Her güne yen� zamlarla uyanıyoruz. Temel 
�ht�yaçlarımızı karşılayamaz olduk.

 Enflasyon aldı başını g�d�yor. TÜİK'e göre yüzde 
21.30, bağımsız araştırmacılara göre yüzde 50 
c�varındadır.

Ev k�ralayamaz, k�raladığımızı da ödeyemez olduk.

B�n b�r emekle büyüttüğümüz gençler�m�z 
barınacak yurt bulamıyor. Ucuz �şgücü kaynağı 
görülen kadınlara yönel�k ş�ddet kadın kırımı 
boyutuna ulaştı. Keyfiyet ve hukuksuzluk tüm 
kurumlara s�rayet ederek, b�r yönet�m b�ç�m� hal�ne 
gelm�şt�r. İkt�dar b�r yandan �st�hdam yaratacak 
yatırımlar yapmıyor, b�r yandan çalışanların da �şs�z 
kalmasına yol açacak pol�t�kaları hayata geç�r�yor.

İşs�zl�k aldı başını g�d�yor. İşs�zler�n sayısı 10 
m�lyona yaklaştı. Gençler ve kadınlarda �şs�zl�k 
oranı daha fazla.

Görüldüğü ve yaşandığı üzere nüfusun büyük 
bölümü �nsanca yaşam koşullarının çok uzağında 
açlık sınırının çok yakınında yaşam mücadeles� 
ver�yor!

Mesele kaynak olmaması değ�l, mesele �kt�darın ve 

sermayen�n terc�hler�d�r.

B�ze olmayan kaynaklar haz�ne garant�l� Kamu Özel 

İşb�rl�ğ� projeler� aracılığıyla yandaş müteahh�tlere 

g�d�yor!

B�ze olmayan kaynaklar TÜGVA, TÜRGEV, 

ENSAR, İLİM YAYMA CEMİYETİ g�b� vakıflara 

ve cemaatlere g�d�yor.

Emekç�ye b�r maaş b�le çok görülürken, kaynaklar 

b�rkaç maaş b�rden alan �kt�darın bürokratlarına, 

eşe-dosta g�d�yor! B�z fak�rleş�rken onlar 

zeng�nl�kler�ne zeng�nl�k katıyor.

B�r avuç azınlık dışında artık k�msen�n dayanacak 

gücü kalmadı. Nefes alamaz hale geld�k. Bıçak 

kem�ğe dayandı. Toplumsal öfke ve tepk� g�derek 

büyüyor.

Yaklaşık b�r haftadır 2022 yılında ülken�n �ç�nde bulunacağı 
ekonom�k durumun, yan�, yatırımların, borçların, fa�z�n, 
enflasyonun, emekç�ler�n, emekl�ler�n ve de b�lcümle 
sermayedarın sözüm ona yaşamını �dame ett�receğ� bütçe, 
TBMM'de görüşülüyor.

Aslında neden TBMM'de görüşülüyor onu da b�lm�yoruz. 
Çünkü sonuçta karar verecek olan TBMM değ�l. Maaş 
zamları, asgar� ücret, fa�z, b�r tek k�ş�n�n ağzından çıkacak �k� 
cümleye bakıyor. 2022 Bütçes� de, b�z b�l�yoruz k� y�ne 
emekl�ler�n, emekç�ler�n, �şs�zler�n, gençler�n, atanmayan 
öğretmenler�n, yoksulların yan� b�z�m bütçem�z olmayacak.

Çünkü 2022 Bütçes� daha 2022 başlamadan er�d�. 
Kom�syonlarda görüşülen bütçen�n yüzde otuzu o günden bu 
yana buharlaştı. Anlaşılan o k�, böyle b�r bütçeden b�ze 
ekmek çıkmayacak.

Son b�r ayda yüzde otuz yoksullaştık. Ama k�m�ler�ne göre, 
ekonom� uçuyor. Her şey tıkırında. Onların yaşadığı yerlerde 
öyle demek k�! Halkın nasıl yaşadığını b�lmeyenler, 
ekonom�n�n çok �y� olduğunu söyler tab�. Çok yerden maaş 
alan arsızlar, �k� k�lo et alma da yarım k�lo al , ölür müsün der 
tab�.

B�zler bugün bu alanda olan,bu ülken�n üreten, alınter� �le 
yaşayan �nsanları olarak buna �syan etmek, demokrat�k 
tepk�ler�m�z� göstermek �ç�n b�r kez daha alanlardayız. 2022 
Bütçes�n�n emekl�ler�n, emekç�ler�n �nsanca yaşayacağı b�r 
durumda olması �ç�n talepler�m�z� haykırmak, bunu gerçek 
olarak görmek �ç�n buradayız. K�mseden, lütuf, sadaka,hayır 
�stem�yoruz! Döktüğümuz alınter�m�z�n karşılığını �st�yoruz. 
Ve b�l�yoruz k� bunun kaynakları mevcut. Eğer k� sermayeye 
rant�yeye, savaşa, yandaşa değ�l de emekç�ye, emekl�ye bütçe 
anlayışını ortaya koyarsanız kaynak oradadır. İnsanca 
yaşamak b�z�m hakkımızdır. Emekl�lere ver�lmes� düşünülen 
yüzde 7-8'l�k zam b�r haftada er�y�p g�decek. Tüket�m 
zamları yüzde 50 �le yüzde 100 arasında. Çarşı Pazar 
çıkılacak g�b� değ�l. Bayram �kram�yeler� dört yıldır yer�nde 
sayıyor. Maaşlarımız kademel� olarak düşürülüyor. İnt�bak 
yasası çıkarılmadığından maaşlar arasındak� farklar büyüyor. 
Sağlık alanında muayene, amel�yat, �laç tahl�l can yakıyor.

Tüm bunlar yetm�yormuş g�b�, s�yas� �kt�dar, emekl�ler�n 
örgütlenmes�nden rahatsız. Send�kalarımızı kapatmaya 
çalışıyor. Ama başaramayacaklar. 13.5 m�lyon emekl�, 6 
m�lyon EYT ''l� en�nde sonunda, bu �kt�dardan kurtulacak 
gücü kend� örgütlü mücadeles�nde bulacak. Tüm Emekl�ler 
Send�kası olarak, terc�hler�n� halktan yana yapan �kt�darları 
yaratmak �ç�n, emek, demokras�, barış ve adalet �ç�n herkes�, 
b�rl�kte mücadele etmeye çağırıyoruz.

Emekliler de seslerini yüksel�ler

Halis Aksakal (Tüm Emekli-Sen Düzce İl Temsilcisi) 
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Bu uygulamayı İNDİR... Çünkü 

Uzun yıllar boyunca ülkem�z 
s�yasetç�ler�n�n terc�h� olarak �zlenen 
ekonom�k modeller�n �s�mler� değ�şse 
de  aynı renkler�n tonları olarak 
değerlend�r�leb�l�r. Zaman zaman 
görece �y�leşmeler�n sonuçları �le 
�kt�darlarını b�ld�kler�n� düşündükler� 

sağlayacak yönet�m anlayışının artık 
alternat�f ekonom�k model olduğu gerçeğ� 
artık yüzümüze  şamar olarak b�r kez daha  
�nm�şt�r. B�zler� 1950 yılından ber� 
yöneten  anlayışların b�lmem kaçıncı kez 
yaşattığı kr�zler�n  b�zlere gösterd�ğ� artık 
budur.Yen� ekonom�k model ÇİN model� 
yada b�l�msel h�çb�r yanı ve tanımı 
olmayan Türk t�p� ekonom� model� 
değ�ld�r. Sol s�yasal ekonom�n�n, üret�me 
dayalı, kaynakların akılcı b�r anlayış �le 
kullanılmasını öngören,  �thal �kamec� ve 
öncel�ğ�n toplumun �ht�yaçları olduğu 
yönünde kurgulanan b�r model olarak 
toplum kes�mler� tarafından d�kkate 
alınması, bu anlayışa göre tavır 
gel�şt�r�lmes� ve terc�hler�n bu yolda 
s�yaset yapanlardan yana olması zamanı 
gec�km�ş olmakla b�rl�kte gelm�şt�r…

ekonom�k anlayışlarının sonucu olarak 
sunan ve bu yalana �nanan ve oy veren 
k�tleler� hep b�ld�k sonuca sürükleyen 
klas�k modeller ve anlayış, üzgünüm 
ancak günümüzde de b�zler �ç�n sürpr�z 
değ�l.

B�z� teğet geçt�ğ� yüksek perdeden �lan 
ed�len 2008 kr�z� �le b�rl�kte kr�z kah�n� 
olarak adlandırılan ve bu gününün 
'Ekonom� Nobel' sah�b� Prof. Dr. Nour�el 
Roub�n�n�n o tar�hlerde verd�ğ� b�r 
demec�n� hatırlarlar mı, b�lm�yorum…  
Arjant�n, Venezüella ve Türk�ye'de gelecek 
10 yıl �ç�nde b�r kr�z�n yaşanacağına 
�l�şk�n görüşler� d�kkat çek�c� olmakla 
b�rl�kte  d�kkate alınmamıştır.

Kend�s�, yaşadığımız dönem�n kap�tal�st 
çares�zl�kler�n çözümü konusunda popüler 
b�r ekonom�st olmakla b�rl�kte, b�l�msel 
gerçekl�ğ�n söyled�kler�n� paylaşmaktan da 
çek�nmeyen b�r b�l�m �nsanı. Amer�ka'da 
yaşanan  2008 kr�z�n� önceden b�lmes� 
neden�yle kend�s�nden kah�n olarak  söz 
ed�lmes� �le d�kkatler� çeken bu �sm� 
övdüğüm anlaşılsın �stemem.  Kend�s� 
2013 yılında k�m� ülke ekonom�ler�n�n 
kalın b�r duvara toslayab�leceğ�n� de �fade 
etm�şt�r. 

Bu ekonom�k modele �nanmayan �nsanlar, 
b�zler; ülkem�zde uygulanan ekonom�k 
modeller�n halk yararına olmadığı, �şç�, 
emekç� ve üret�c�ler �ç�n �y� sonuçlar 
yaratmayacağına �l�şk�n görüşler�m�z� 

defalarca kere d�le get�rd�k. Ve sol 
s�yaset�n ekonom� anlayışını d�l�m�z 
döndüğünce (sosyal demokrat ekonom� 
anlayışından, sosyal�st ekonom�k 
modellere kadar, sol s�yaset�n ekonom� 
anlayışını) d�llend�r�yor ve çalışanların 
emeğ�n ve ez�lenler�n kurtuluşunun bu 
modellerde olduğunu bıkmadan 
usanmadan y�nel�yoruz.

Ş�md� bahsett�ğ�m b�l�m �nsanının zaman 
zaman Türk�ye �ç�n �y� şeyler söyled�ğ�ne 
�l�şk�n k�m� karşı görüşler�n�n de karşımıza 
çıkarılacağını bel�rtmel�y�m. Bu b�z� 
şaşırtır mı ? Hayır.

Dünya üzer�nde parası olan ve yatırım 
yapmak �steyen k�ş� kurum yada 
ortaklıkların en d�kkat ett�ğ� ve önem 
verd�kler� yapıların; Merkez Bankaları, 
�stat�st�k kurumları, yargı s�stem� ve 
kuralları bell�  b�r s�stem�n varlığı 
olduğunu bel�rtmel�y�m. Bunların 
tartışmalı karar ve faal�yetler�n�n sonuçları 
parası olanların yatırım kararlarını öneml� 
ölçüde etk�lemekted�r.

Yukarıda �fade ett�ğ�m 'parası olanlar' 
söylem�nden, demokrat�k yönet�mler�n 
mevcut olduğu ülkelerden gelecek 
yatırımcılar olduğu anlaşılmalıdır. 
Günümüzde kardeşten öte olduğumuzu 
öğrend�ğ�m�z saçma sapan yönet�m 
modeller� �le zeng�nleşen a�le devletler� bu 
tanımlamanın dışındadır.

Eş�tl�k, özgürlük, adalet ve ad�l paylaşımı 
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Sağlık ve sosyal h�zmet emekç�ler� salgın 
dönem�nde canla başla çalışırken aynı 
zamanda �şs�zl�kle, �şten atılmalarla, 
yoksullukla karşı karşıya bırakılmıştır. 
Sağlık ve sosyal h�zmet emekç�ler� “artık 
bu şartlarda çalışamıyoruz” d�yerek �st�fa 
ederken, emekl� olurken;  sağlık 
emekç�ler� yurtdışına göç ederken tüm bu 
sorunları konuşmak, çözüm öner�ler�m�z� 
�letmek �ç�n Sağlık Bakanı'yla görüşme 
talepler�m�z� defalarca �lett�k. Sağlık 
Bakanı'nın sağlık ve sosyal h�zmet 
emekç�ler�n çalışma koşullarını, sağlık ve 
yaşam sorunlarını, toplum sağlığını sağlık 
emek meslek örgütler�yle konuşmasından 
daha doğal ne olab�l�r? Bu görüşme 
talepler�n� karşılamak Sağlık Bakanı'nın 
b�zlere ve topluma karşı sorumluluğu değ�l 
m�d�r? Send�kamıza randevu dah� 
vermeyen Bakanlığımız bazı send�kalarla 
çat kapı görüşme yaparak Send�kal ayırım 
yaptığı, Send�kamızı yok saydığı açıkça 
ortadadır.

Bugün gel�nen aşamada tüm sağlık 
ve sosyal h�zmet emekç�ler� ağır 
çalışma koşulları, uzun nöbetler, 

eks�k �st�hdam, sağlıkta ş�ddet, özlük 
haklarının aşındırılması neden�yle zor 
durumdadır. Genç hek�mler başta olmak 
üzere sağlık emekç�ler� ülkey� terk etmekte 
çarey� arıyor. Kamuoyuna yansıdığı g�b� 
ağır çalışma koşulları, mobb�ng ve 
hukuksuzca yapılan �hraçların etk�s� �le 
�nt�harlar yaşanıyor. Uzun nöbetler sonrası 
uykusuz kalanlar trafik kazalarında 
yaşamlarını y�t�r�yor. 

Yüzlerce Sağlık Emekç�s� pandem� �le 
mücadelede yaşamını y�t�rd�. Yüz 
b�nlercem�z Cov�d 19 hastası oldu. Bu da 
yetmezm�ş g�b� yoksulluk sınırının çok 
altında, açlık sınırının b�raz üzer�nde kalan 
düşük aylık gel�rler �le hep�m�z b�rden 
'Geç�nem�yoruz' demeye başladık. 

Evet artık bıçak kem�ğe dayanmıştır. Onun 
�ç�n �ş bırakarak bu gün alanlara çıkarak 
uyarıyoruz!

karşılayacak, h�zmet üretenler�n ve 
alanların örgütler� aracılığı �le sağlık ve 
sosyal h�zmetler�n planlanmasından 
sunulmasına kadar karar alma süreçler� 
�ç�nde yer alacağı sağlık s�stem� �nşa 
ed�l�nceye kadar b�rl�kte mücadele etmeye 
devam edeceğ�z. 

Sorunlarımız çok fazla ve çok yol kat 
etmem�z lazım. İfade ett�ğ�m�z köklü 
çözümü elde ed�nceye kadar ac�l olarak 
çözülmes�n� �sted�ğ�m�z talepler�m�z 
şunlardır.  

Bu eylem ve açıklamalarımız emeğ�m�ze, 
geleceğ�m�ze, halkın sağlık hakkına sah�p 
çıktığımızı gösteren b�r uyarıdır. İkt�dar 
artık topluma, sağlık çalışanlarına kulak 
vermel�d�r. İkt�dar b�lmel�d�r k� sağlık ve 
sosyal h�zmet emekç�ler�n�n söyleyecek 
sözü, bu s�stem� değ�şt�recek gücü vardır. 

Değerl� Halkımızın d�kkat�ne sunmak 
�st�yoruz k�; B�z Sağlık ve Sosyal H�zmet 
Emekç�ler� s�zler�n evladı,kardeş� veya 
akrabasıyız. Yan� b�zler de halkız. Hem 
sağlık h�zmet� ver�yor hem de sağlık 
h�zmet�n� b�zler de alıyoruz. Bu nedenle 
yaptığımız eylemler h�çb�r art n�yet 
�çermeden haklı talepler�m�z� haykırmak, 
sorunlarımızı d�le get�rmek �ç�n 
yapılmaktadır.

Son olarak b�r kez daha KESK �n 19 
Aralık 2021 Pazar Günü Saat 13.00 tek� 
İstanbul Kartaldak� m�t�ng�m�ze başta 
sağlık ve sosyal h�zmet emekç�ler� olmak 
üzere tüm emekç�ler� ve halkımızı davet 
ed�yoruz.

Mevcut sağlık s�stem� �şkolu emekç�ler� ve 
halk açısından da �flas etm�ş durumdadır. 
Halk sağlık h�zmetler�ne er�şememekted�r. 
Kron�k hastalığı olanlar b�le bu pandem� 
sürec�nde tedav�ye ulaşamamaktadır. 14 
kalemde katkı katılım payları �lave ücretler 
alınmaktadır. İlaçlar ödeme kapsamından 
çıkarılmakta, çok sayıda �laca er�şememe 
hal� yaşanmaktadır.  

Sağlık emekç�ler�n�n artık yoksulluk 
sınırının çok altına düşmüş, açlık sınırının 
az üzer�nde olan gel�rler� ve özlük hakları 
�le �lg�l� düzenleme yapacağı �dd�asıyla 
get�rd�kler� yasa tasarısı TBMM'ye 
get�r�ld�ğ� g�b� hızla ger� çek�lm�şt�r.  11 
Aralık tar�h�nde b�r kez daha Mecl�s'te 
kom�syona get�r�len ve oy b�rl�ğ�yle kabul 
görmüş tekl�f, �çtüzüğe aykırı olarak 
kom�syon başkanının �mzasıyla ger� 
çek�lm�şt�r. Bu tekl�fin ne zaman 
görüşüleceğ� �se �fade ed�lmem�şt�r. 

Uyarıyoruz: Torba yasa kapsamında 
gündeme gelen mevcut tekl�fin altında ve 
tüm �şkolu emekç�ler�n� kapsayacak tarzda 
Send�kamızın TBMM'ye gönderd�ğ� ve 
muhalefet pat�ler� tarafından kanun tekl�fi 
olarak sunulan Yasa tekl�fin�n �ved�l�kle 
görüşülerek Sağlık Bakanlığı, Ün�vers�te 
Hastaneler� ve A�le ve Sosyal H�zmetler 
Bakanlığında çalışan tüm Sağlık ve Sosyal 
H�zmet Emekç�ler�n�n talepler�n�n yer�ne 
get�r�lmes� beklenmekted�r.

Sorunlarımızı muhatabı �le çözemed�ğ�m�z 
�ç�n bu gün alanlardayız. Sorunlarımızın 
köklü çözümü ancak bu sağlık s�stem�n�n 
tümüyle değ�şmes� �le gerçekleşecekt�r. 
Halkın ve �şkolu emekç�ler�n�n talepler�n� 

Sağlık emekç�ler� �ş bıraktı

Cemal Yılmaz/ SES İl Temsilcisi



Triba�on, sporcuları güçlendirmeye ve sevdikleri 

sporlar etra�nda güçlü topluluklar oluşturmaya 

yönelik sosyal bir pla�ormdur. Triba�on, kullanıcıların 

bağlı kalmasını ve en sevdikleri anları kolaylıkla 

paylaşmasını sağlayan güçlü bir dizi özelliğe sahip�r.
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Türk�ye tar�h�n�n en karanlık günler�nden 
geç�yoruz. Hem s�yasal anlamda hem de ekonom�k 
anlamda c�dd� b�r kr�z�n �ç�ndey�z. Bugünkü 
�kt�darın el� ayağı karışmış durumda. Hükümet 

üyeler�n�n açıklamalarına bakıldığında kr�z ortamına 
�l�şk�n çel�şk�ler b�rb�r�n� �zl�yor.  Her geçen gün yen� b�r 
yolsuzluk ve usulsüzlük �le sarsılan �kt�dar, kadroları 
üzer�ndek� denet�m� büyük ölçüde kaybetm�ş durumda. 
Çürüme ve yozlaşma öyles�ne der�n k�, devasa pol�s ve 
medya gücüne rağmen yen� skandalların ortaya 
çıkmasına engel olamıyorlar. 

Enflasyon altında m�lyonlarca �nsan ez�l�rken, açlık kol 
gezerken �kt�dar mensuplarının bu gerçekle adeta dalga 
geçmes�, Saray kaynaklı vaatler�n ne denl� geçers�z 
olduğunu göster�yor. Buna rağmen �kt�dar, seçmene “6 
ay daha bekley�n, bakın nasıl feraha çıkacaksınız” 
demeye devam ed�yor. Bunlardan en �lg�nç olanı �se 
AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un 
yaptığı açıklamadır. Kurtulmuş,  “Devlet�n kend�s�ne 
verm�ş olduğu Türk L�rasını g�d�p döv�ze yatırmak 
ahlaksızlıktır” d�yerek b�r gar�p açıklamaya �mza 
atmıştır. Üzer�ne b�rçok söz söyleneb�l�r. Ancak, buna en 
�y� cevabı CHP Sözcümüz sayın Fa�k Öztrak verm�şt�r. 
Öztrak Numan Kurtulmuş'a h�taben şu açıklamayı yaptı: 

*-Asıl ahlaksızlık, TÜİK'�n çakma enflasyon rakamlarını 
esas alıp �şç�n�n, memurun, emekl�n�n, dul ve yet�m�n 

CHP Akçakoca İlçe Başkanı Tuğrul Abanoz

ONLAR GEREKEN
CEVABI ALDILAR

kul hakkını afiyetle yemekt�r. 

*-Asıl ahlaksızlık, 'Fa�z belasını bu m�llet�n sırtından 
kaldıracağız, m�llet�m�z� fa�ze ezd�rmeyeceğ�z' ded�kten 
sonra m�llet�n 7 göbek sülales�n� fa�ze ezd�rmekt�r. 

*- Asıl ahlaksızlık, 'Ekonom�n�n k�tabını yazdım' d�yen�n 
ekonom�y� berbat etmes�d�r. 

*- Asıl ahlaksızlık, net rezervler� eks� 38 m�lyar dolara 
düşürüp Merkez Bankası'nın kolunu, kanadını kesmekt�r, 
Türk l�rasını sah�ps�z bırakmaktır. 

*-  Asıl ahlaksızlık, 'Her cuma b�r ayet sallıyorum; 
Bakara, makara' d�yerek mukaddes d�n�m�zle alay 
edenler�n, rüşvet �dd�alarından aklanmayanların bu ülkey� 
tems�l ets�n d�ye büyükelç� atanmasıdır. 

 *- Asıl ahlaksızlık, bu ülken�n ç�ftç�ler�n�n traktörüne, 
tarlasına hac�z yağdırırken Z�raat Bankası'ndan aldığı 750 
m�lyon dolarlık kred� borcunu ödemeyen yandaşa tek b�r 
söz söylememekt�r. 

*-  Asıl ahlaksızlık, Türk bankalarının verd�ğ� kred�yle 
Türk Telekom'u Lübnanlı Har�r� A�les�'ne peşkeş 
çekmekt�r. Sonra da Telekom'un kârını Har�r�lere 
gönder�p kred� borcunu da m�llet�m�z�n sırtına yıkmaktır. 

*- Asıl ahlaksızlık, en stratej�k savunma tes�sler�m�zden 
Tank Palet Fabr�kası'nı Katar ordusuna beş kuruş 
almadan peşkeş çekmekt�r 

*- Bu ülkede asıl ahlaksızlık, Türk�ye Cumhur�yet� 
devlet�nde dolarla, euroyla kamu-özel �ş b�rl�ğ� �haleler� 

yapmaktır. Yandaşlara dolarla, euroyla gel�r garant�ler� 
vermekt�r. 

*-  Erdoğan şahsım rej�m�, cennet vatanımızı yarı açık 
cezaev�ne çev�rd�. Bu zulmü gösteren, duyuran, eleşt�ren her 
k�m varsa Erdoğan şahsım rej�m� �ç�n tehd�t �lan ed�l�yor. 

B�r kere daha tekrarlıyorum: Sebep değ�şmeden sonuç 
değ�şmez. Yaşanan kr�z�n sebeb� Erdoğan'dır. O g�tmeden 
sonuç değ�şmez.

2019 ve 2021 yıllarında sel felaket� yaşayan 
Akçakoca'nın Uğurlu, Yen�ce, Esmahanım, 
D�laver ve Küpler köyler� d�ken üzer�nde. Yapı 
ve �kamete yasaklı bölge �lan ed�len 5 köyün 

halkı, kend�ler�ne gönder�len teb�lagatla büyük b�r 
end�şe ve huzursuzluk yaşarken, ne yapacaklarını 
b�lmez halde b�z s�yas�lerden destek bekl�yorlar.

Afet ve Ac�l Durumu Yönet�m� Başkanlığının kararı �le 
Uğurlu, Yen�ce, Esmahanım, D�laver ve Küpler köyler� 
"Genel hayata Etk�l� Afet Bölges�"sayılarak, 
Cumhurbaşkanı kararı alındı ve 5 köy alanı Afete 
maruz bölge , yan� yapı ve �kamete yasaklı bölge �lan 
ed�ld�.

Cumhurbaşkanlığının “Afete maruz bölge” kararı 
doğrultusunda DSİ n�n hazırladığı ve dere 
yataklarından her �k� yöne 105 metrey� bulan bölgeler�n 
terk� ve  buradak� taşınmazların yıkılmasını öngören 
11.07.2021 tar�hl� jeoloj�k etüd raporu doğrultusunda , 
Düzce  Val�l�ğ� Afet Ve Ac�l Durum Müdürlüğü'nün  
Esmahanım, Uğurlu,D�laver köyü muhtarlıklarına 
gönderd�ğ�  tebl�gat  büyük b�r end�şe ve huzursuzluk 
yarattı. Söz konusu köy muhtarlıklarına Tebl�gatta, 
Düzce �l�nde 17 Temmuz  2019  ve 06 Temmuz 2021  
tar�hler�nde meydana gelen aşırı yağışlar neden�yle  
Esmahanım'da  104, Uğurlu'da  126, D�laver'de 32   

,Küpler'de 14 ve Yen�ce Köyünde 8 adet olmak 
üzere, toplamda  286  konutun ve d�ğer 
taşınmazlarla b�rl�kte 498  taşınmazın  yıkılması 
kararının alındığı bel�rt�l�yor.

Akçakoca Cumhur�yet Halk Part�s� lçe Başkanlığı 
olarak sel felaket�nde evler�n� kaybeden Esma 
Hanım, Yen�ce ve Uğurlu Köyü sel mağdurları, 
TOKİ'n�n kend�ler� �ç�n  ev yapmasına ve yıkılan 
evler� karşılığında yapılacak olan evden ger� ödeme 
talep etmeler�ne b�r anlam yükleyemed�k.

Ankara'ya yapacağımız b�r z�yaret �le Genel 
Başkanımız  sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na Afetzede 
vatandaşlarımızın sorunlarını ve talepler�n� 
kend�ler�ne �leteceğ�m�z�, konunun tak�pç�s� 
olacağımızı �fade etmek �st�yoruz.

Akçakoca’da sel
mağdur�yet� devam ed�yor B�zler uzun uzun cümleler kurarak kafanızı karıştırmayacağız. 

Yatay mahmuzlara zaten kısa olan yaz sezonunda ne kadar 
�ht�yaç var? Acaba bu mahmuzlar yapım aşamasında �lçeye ne 
kadar zarar verecek? Ağır tonajlı araçlar c�dd� bütçeler ayırarak 
yapılan yen� yolları nasıl etk�leyecek?  Hang� güzergah 
kullanılacak? Kocaman b�r şant�ye olacak mı �lçem�z? Bu 
�haleye k�mler katılacak, adrese tesl�m b�r �haleye m� şah�t 
olacağız? Bütçes� ned�r? Kıyılar yağmalanırken ses� 
çıkmayanların, sus pus olanların, mend�rek dey�nce neden her 
platformda sesler� çıkmaya başladı? Kıyılardak� toprak kaybı 
mend�rekler�n yapılma aşamasında mı aklınıza geld�?  Bu 
mend�rekler kum mu get�recek, yoksa yanlış yapılan balıkçı 
barınağının sonucu  armutçuağzı halk  plajı g�b� d�ğer 
plajlarımız da yok mu olacak?

Doğallığını bozmakta ısrar ett�ğ�m�z kıyılarımıza yan� �lçem�z�n 
kalb�ne k�m hançer saplayacaksa bunlara da cevap vermel�. 
Halk b�lg�lend�r�lmel�.

Kıymetl� Akçakoca'lılar.

Bu beş para etmez, doğa düşmanı, saçma sapan yatırımları 
sosyal medya hesaplarından süslü kel�melerle yazıp aklınızı 
karıştırmalarına müsaade etmey�n�z.

Den�ze ayağını sokmayan, den�z hakkında h�ç b�r b�lg�s� 
olmayan, den�ze sırtını dönmüş k�ş� veya k�ş�ler�n bu konuda da 
söz sah�b� olamayacağını, �lçen�n kader�n� 
bel�rleyemeyecekler�n� de bel�rtmek �st�yorum.

Bu �şler öyle tahm�nlerle olmaz, fenn� b�r çalışma net�ces�nde 
olur. Tab�r� ca�zse �nce elen�p sık dokunmalıdır.

Mahmuzlara yönel�k sorularımız var
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EĞİTİM-İŞ Düzce Şube Başkanı Gülten Gökpınar

EĞİTİM TEMEL YURTTAŞLIK HAKKIDIR

Modern dünyanın en öneml� 
parametreler�nden b�r� eğ�t�md�r. 
Eğ�t�m�n önem� günden güne 
artmaktadır. Bununla b�rl�kte bu 
önem� fark eden toplumlar yüz yıldan 
fazla süred�r çocuklar �ç�n eğ�t�m� 

zorunlu tutmaktadır.

Eğ�t�m esk�den yaşama hazırlık sürec�, 
meslek ed�nme sürec� olarak 
algılanmaktaydı. Ş�md� �se eğ�t�m�n �şlev� 
bundan çok daha ötes�d�r. Eğ�t�m yaşamla 
bağ kurmanın en öneml� yoludur.

İnsanoğlu yeryüzüne �lk ayak bastığı 
andan �t�baren araştırmak, öğrenmek 
�stem�şt�r. Bu onu �nsan yapan en temel 
özell�kler�nden b�r�d�r. Günümüzde eğ�t�m 
artık yaşam boyu devam eden ve sürekl� 
�lerleyen ucu açık b�r süreçt�r.

Türk�ye'n�n 6 N�san 1949'da kabul ett�ğ� 
İnsan Hakları Evrensel B�ld�rges�'n�n 26. 
maddes� eğ�t�m hakkı konusunda şöyle 
d�yor:

“Herkes, eğ�t�m hakkına sah�pt�r. Eğ�t�m, 
en azından �lk ve temel öğren�m 
aşamalarında parasızdır. İlköğret�m 
zorunludur. Tekn�k ve meslek� eğ�t�m 
herkese açıktır. Yükseköğren�m, yeteneğe 
göre herkese eş�t olarak sağlanır.”

Eğ�t�m hakkı �le �lg�l� uluslararası 
bağlayıcı n�tel�kte başka belgeler de 
mevcuttur. Örneğ�n, Avrupa Konsey�'n�n 

1950'de kabul ett�ğ�, Türk�ye'n�n de 
10.03.1954 tar�h ve 6366 sayılı yasayla 
onayladığı Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmes�'n�n 20.03.1952'de kabul ed�len 
“Ek Protokol”ü “H�ç k�mse eğ�t�m 
hakkından yoksun bırakılamaz.” 
demekted�r. 

Görüldüğü üzere eğ�t�m b�r fırsat konusu 
değ�ld�r, tüm halk çocuklarına sağlanması 
gereken b�r haktır. 

Eğ�t�m�n hak olması demek, eğ�t�m�n 
yurdun her yer�nde eş�t yapılandırılmasını 
gerekt�r�r. Oysa Türk�ye'de uzunca b�r 
süred�r herkese eş�t b�ç�mde sağlanan b�r 
eğ�t�mden bahsed�lem�yor. Eğ�t�m�n 
özelleşt�r�lmes�, devlet okullarının 
kaynaklarının kısılması, devlet okullarının 
bütçeler�n� vel�lerden toplanan paralarla 
döndürmeye mâhkum ed�lmes� bu 
eş�ts�zl�ğ�n kaynağını oluşturmaktadır. 
Eş�ts�z b�r s�stemde herkese eş�t b�r 
eğ�t�mden bahsed�lemez! 

İnsanoğlu yeryüzüne �lk 
ayak bastığı andan 
�t�baren araştırmak, 
öğrenmek �stem�şt�r. Bu 
onu �nsan yapan en 
temel özell�kler�nden 
b�r�d�r. Günümüzde 
eğ�t�m artık yaşam boyu 
devam eden ve sürekl� 
�lerleyen ucu açık b�r 
süreçt�r.

Herkes, eğ�t�m hakkına 
sah�pt�r. Eğ�t�m, en 
azından �lk ve temel 
öğren�m aşamalarında 
parasızdır. İlköğret�m 
zorunludur. Tekn�k ve 
meslek� eğ�t�m herkese 
açıktır. Yükseköğren�m, 
yeteneğe göre herkese 
eş�t olarak sağlanır

Eğ�t�m-İş olarak, öğrenc�ler�n, �k�l� eğ�t�m ve kalıcı yaz saat� uygulaması neden�yle, 
gün aydınlanmadan yollara düşmes�ne ve gece karanlığında evler�ne g�tmek zorunda 
kalmasına tepk� göster�yoruz.

Genel Başkanımız Kadem Özbay  öğrenc� vel�ler�yle b�rl�kte basın açıklaması yaptı. 
Öğrenc�ler�n çıkış saat�nde, karanlıkta el�nde fenerle basın açıklaması yapan Özbay, 
uygulamanın her yönüyle sıkıntılara neden olduğunu söyled�. Özbay, şöyle konuştu:

''2019 yılında �k�l� eğ�t�me tamamen son vereceğ�n� vadeden AKP �kt�darı, 2021'�n 
sonlarına gelmem�ze rağmen, bunu gerçekleşt�remem�ş hatta �k�l� eğ�t�m yapan okul 
sayısında artış yaşanmıştır. Pandem� sürec�nde seyrelt�lm�ş sınıflar oluşturulması 
gerek�rken, bu yapılmadığı g�b� dersl�k sayısı da �ht�yaç oranında arttırılmamıştır. 
Dersl�k sayısının yeters�zl�ğ� neden�yle sınıf mevcutları artarken, b�rçok okulumuzda 
�k�l� eğ�t�me geç�lm�şt�r. Bu durum beraber�nde pek çok sorunu get�rm�şt�r.

İk�l� öğret�m yapan okullarda öğrenc�ler ya sabah karanlığında evler�nden çıkıp okul 
yoluna düşmekte ya da oldukça karanlık saatlerde okuldan çıkıp evler�ne 
g�tmekted�rler. Bu okullarda sabah �lk derse g�r�ş saat� 07.00, son dersten çıkış saat� �se 
akşam saat 20:00'y� bulmaktadır. Hatta �k�l� öğret�m yapan meslek l�seler�nde 
öğrenc�ler 22.00'de okuldan çıkmaktadır. Sabahçı olan çocuklarımız kalıcı yaz saat� 
uygulaması neden�yle daha günün ağarmadığı saatlerde, öğlenc� olan çocuklarımız �se 
akşamın geç saatler�nde yollara düşmek zorunda kalmaktadır. Uykuya ve gün ışığına 
gel�ş�msel olarak en �ht�yaç duyduğu yıllarda çocuklarımızın bu kör, ışıksız saatlerde 
okula g�d�p gelmek zorunda bırakılmasının h�çb�r mantıklı gerekçes� yoktur. Uyku 
mahmurluğunu üstünden atamamış çocuklarımızın sabah sabah ışıklar açılacak kadar 
karanlık sınıflarda ders d�nlemeye çalışması hem eğ�t�mc�ler�m�z hem vel�ler�m�z, hem 
de öğrenc�ler�m�z �ç�n b�r ç�le hal�d�r. Uyku saat�nde ve gecen�n karanlığında sağlıklı 
b�r eğ�t�m yapılamayacağı ortadayken, öğrenc�lerden başarı beklemek de mümkün 
değ�ld�r."

Karanlıkta eğ�t�me hayır!

Şuralar M�ll� Eğ�t�m Bakanlığının 
en yüksek danışma organlarıdır ve 
bakanlığın uygulayacağı pol�t�kalar 

�ç�n tavs�ye n�tel�ğ�nde kararlar alır. AKP 
dönem�nde toplanan şuralar �ncelend�ğ�nde 
alınan tavs�ye kararlarından öğretmenler�n 
ve öğrenc�ler�n yararına olanların 
uygulanmadığı ancak AKP'n�n eğ�t�me 
�deoloj�k müdahales�ne uygun olan tavs�ye 
kararlarının �se uygulandığı görülmekted�r.  

MEB, 20. Şura'nın “Eğ�t�mde Fırsat 
Eş�tl�ğ�” adı altında toplanacağını 
duyurmuştur. Fırsat eş�tl�ğ� kavramı artık 
dünyada terk ed�lm�ş b�r kavramdır. Çünkü 
öğrenc�lere eş�t fırsat sunmak öğrenc�n�n 
durumundan bağımsız b�r g�r�ş�md�r. Oysa 
eğ�t�mde öneml� olan öğrenc� ve 
öğretmend�r. Öğrenc�n�n özel durumu, 
a�les�n�n ekonom�k düzey�, öğrenc�n�n 
öğrenmeye yatkın olduğu alan, �lg�ler�, 
yetenekler�… Bunlar ve benzer� özel 
durumlar fırsat eş�tl�ğ�n�n �ç�ne 
sığdırılamayacak kadar öneml� eğ�tsel 
ver�ler oluşturmaktadır. Eğ�t�m çoktandır 
kapsayıcıdır ve özell�kle de dezavantajlı 
hale get�r�lm�ş b�reylere uygun eğ�t�m 
gerekl�d�r. Eğ�t�m İş olarak fırsat eş�tl�ğ� 
kavramını redded�yor, adalet� gerçekten 
tes�s edecek olan “Eğ�t�mde Eş�tl�k” 
kavramını savunuyoruz. Adaletl� ve eş�t b�r 
eğ�t�m� gerçekleşt�rmen�n yolunun 
özell�kle kamu kaynaklarının özel sektörü 
desteklemek yer�ne kamusal eğ�t�me 
ayrılmasından geçt�ğ�n� b�l�yoruz. 

Bırakalım eğ�t�mde eş�tl�ğ�, AKP pandem� 
dönem�nde “fırsat eş�tl�ğ�n�” b�le 
sağlayamamıştır. MEB'�n kend� 
rakamlarına göre m�lyonlarca öğrenc� 
tablets�z-�nternets�z-tv's�z oldukları �ç�n 
uzaktan eğ�t�mden faydalanamamıştır. 

Ve AKP'n�n eğ�t�m bütçeler�nde yatırıma 
ayrılan pay her geçen sene azalmaktadır. 
Kaynak aktarmadan eğ�t�mde adalet� ve 

eş�tl�ğ� sağlamak mümkün değ�ld�r. 

Şuranın �lân ed�len b�r d�ğer gündem 
maddes� “meslek� eğ�t�m�n �y�leşt�r�lmes�” 
adını taşımaktadır.  Gündem maddes�n�n 
�sm�nden de anlaşılacağı üzere “meslek� 
eğ�t�m�n nasıl �y�leşt�r�leceğ�” 
tartışılacaktır. Demek k� meslek� 
eğ�t�m�m�z�n durumu h�ç de “�y�” değ�l! 
Meslek l�seler� ve meslek eğ�t�m�, son 
y�rm� yılda öyles�ne çares�z durumlara 
düşürüldü k� artık öğrenc�ler�m�z meslek 
l�ses�ne g�tmek yer�ne ya açık l�sey� terc�h 
ed�yor ya da madd� �mkânları son derece 
kısıtlı olmasına rağmen özel okulların 
kucağına �t�l�yor. Öğrenc�ler ve 
ebeveynler�, meslek l�ses�ne g�tmey� b�r 
“başarısızlık et�ket�” olarak algılıyor ve 
maalesef bu algı meslek l�seler�m�z�n 
n�tel�kl� eğ�t�m vermes�n� de dolaylı olarak 
bel�rl�yor.

Şurada ele alınacak b�r d�ğer gündem 
maddes� de “Öğretmenler�n Meslek� 
Gel�ş�m�” d�r. M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı AKP 
�kt�darı boyunca öğretmenler� sürekl� 
�t�barsızlaştıran söylemlerde ve eylemlerde 
bulundu. 700 b�n öğretmen açıkta atama 
bekl�yor. Maaşlarımız yoksulluk sınırının 
altında ve enflasyon karşısında her geçen 
gün er�yor. Öğretmenler özlük hakları ve 
ekonom�k haklar açısından cumhur�yet 
tar�h�n�n en kötü dönem�n� yaşıyor, 
meslek� tatm�nler� açısından da son derece 
sıkıntılı günlerden geç�yorlar. Özell�kle 
AKP'n�n kadrolaşmaları karşısında 
ötek�leşt�r�len yüz b�nlerce öğretmen 
kend�n� güvende h�ssetm�yor. Her yıl 
değ�şen müfredatlar, haftalık ders 
ç�zelgeler�, �hbar hatları ve benzer� 
uygulamalar öğretmenler� �şler�n� 
yapmaktan çok s�yas� �kt�darın gölges�yle 
uğraşmak zorunda bırakıyor.

Eğ�t�mde eş�tl�k kavramını savunuyoruz
M�ll� Eğ�t�m Şurası Görüşler�-1

(Devam edecek)
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EMEP Genel Başkanı Ercüment Akden�z TİP Genel Başkanı Erkan Baş

HALK SEÇENEĞİ ÇAĞRIMIZ

SEÇİMLE SINIRLI DEĞİL 

TÜRKİYE ÇOK ÖNEMLİ VE 

KESKİN YOL AYIRIMINDA 

Emek Part�s� (EMEP) Genel Başkanı Ercüment Akden�z Batı Karaden�z bölge 

z�yaretler� kapsamında EMEP Düzce �l örgütünün düzenled�ğ� kahvaltıda 

emekç�lerle b�r araya geld�. Kahvaltıya CHP, TKP, Sol Part�, TİP, Eğ�t�m Sen, 

SES, Emekl�-Sen ve Haymanalılar Derneğ� katıldı.

Burada b�r konuşma yapan Akden�z ekonom�dek� g�d�şatı değerlend�rerek "Zam 

yağmuru devam ed�yor. Bebek mamasına bez�ne b�le alarm taktılar. B�z emekç�ler 

�ç�n yıkım var yıkım. Bütün ülke zeng�nl�kler� b�r avuç sermayen�n el�nde 

toplanırken halk yoksullaşıyor. Bu kr�z�n tüm yükü emekç�ler�n sırtına yıkılmaya 

çalışılıyor. Bunu kabul edeb�l�r m�y�z? Bu sürec� eğer �zlersek b�r yıkıma doğru 

g�d�yoruz. B�z part� olarak �llerde yaptığımız gez�lerde �fade ed�yoruz. Halk �ç�n 

bütçe, �nsanca yaşayacak asgar� ücret ve verg�de adalet taleb�yle b�rleşel�m. Bütün 

kentlerde büyük m�t�ngler yapalım. Bu yönde adımlar da atılıyor. DİSK eylem 

yapıyor, KESK'�n m�t�ng kararı var. Bunları güçlend�receğ�z. Eylemler� 

engelleyeb�l�rler ama fabr�kada yapılanları engelleyemezler. Balkonlarda ses 

çıkarmayı engelleyemezler" ded�.

 “Bütün bu gel�şmeler karşısında d�ğer b�r blok olan M�llet �tt�fakı 'Aman ha 

provokasyona gelmey�n, sandığı bekley�n' d�yor. B�z b�l�yoruz k� bu ülkede 

provokasyon yapanlar emekç�ler değ�l halk değ�l sermaye sınıfıdır” d�yen Akden�z 

"Seç�mler çok öneml�d�r, çok değerl�d�r. Devr�mc� b�r adım olarak seç�mde de b�r 

arada olalım d�yoruz. Bu seç�m baskın mı olur, erken m� olur, OHAL koşullarında 

mı olur b�lm�yoruz. Halkın 1 yıl daha seç�m� bekleyecek dermanı kalmamıştır. 

Bunu beklemeyeceğ�z, kazanımlarımızın, b�r�k�mler�m�z�n, yeraltı, yerüstü 

zeng�nl�kler�m�z� yağmalayanlar tarafından h�ç ed�lmes�ne �z�n vermeyeceğ�z. 

Emekç�ler ayağa kalkmalı, bu g�d�şata dur demel�, 's�yaset� b�z bel�rleyeceğ�z' 

demel�. S�yaset� fabr�kada, �şyer�nde, mahalles�nde, alanda, meydanda yen�den 

kurmalı.” �fadeler�n� kullandı.

Ülken�n �k� kutuplu b�r burjuva kamplaşmaya sıkıştırılmak �stend�ğ�n� söyleyen 

Akden�z “Bu ülkey� ekonom�de Babacan, dış�şler�nde Davutoğlu, İç�şler� ya da 

Başbakanlıkta Akşener yöneteceklerse vay hal�m�ze. Bugün M�llet �tt�fakının 

önerd�ğ� restorasyondur. 'Bunlar ülkey� yıkıma sürükled�ler, yen�den toparlamak en 

az 5 yıl sürer' d�yorlar. Bu demekt�r k� yen� Kemal Derv�ş programları, yen� acı 

reçeteler gelecek. B�z d�yoruz k� acı reçetey� b�z �çmeyeceğ�z, patronlar �çs�n. 

Sermayeden bağımsız, sermaye üzer�ne baskı kuracak halkı rahatlatacak b�r 

ekonom� program mümkündür ve emekç�ler�n böyle b�r seçeneğe �ht�yacı vardır. 

B�z bu mecl�s� b�r �şç�, emekç�, halk mecl�s� hal�ne get�receğ�z. İşç� ve emekç�ler�n 

doğrudan katıldığı b�r mecl�s hal�ne get�receğ�z. Bunun �ç�n kurucu b�r mecl�se, bu 

kurucu mecl�s el�yle yapılacak demokrat�k b�r anayasaya �ht�yaç vardır. 

Atanmışların seç�lm�şler üzer�ndek� vesayet� son bulmalıdır. Tamamen halk 

egemenl�ğ� olmalıdır. İşte b�z�m 3.seçenek çağrımız bu yönded�r.” �fadeler�n� 

kullandı.

Üçüncü seçenek görüşmeler� hakkında da b�lg� veren Akden�z “Sol Part� ve TKP 

�le üçlü toplantılar yapıyoruz. Bu toplantılara zaman zaman Halkevler� ve TKH da 

katıldı. HDP tutum belges�n� açıkladıktan sonra part�m�z� z�yaret ett�ğ�nde 3. 

seçenek konusunda b�r görüş b�rl�ğ� olduğu �fade ed�ld�. TİP �le yapılan görüşmede 

de 3. seçenek �rades�n�n orada da olduğunu gördük. 3.seçenek olgunlukla �lerl�yor. 

B�z katal�zör, tutkal �şlev� olan b�r part�y�z. Heps� �le görüşüyoruz, k�mseye rezerv 

koymuyoruz. B�z�m 3. seçenek yaklaşımımız sadece seç�mle sınırlı değ�l. Seç�m 

sonrasında da b�r �kt�dar seçeneğ� örgütleyeceğ�z” �fadeler�n� kullandı.

Akden�z konuşmasının ardından katılımcıların gençl�k, kadın ve göç sorunu 

üzer�ne sorduğu sorulara yanıt verd�

Türk�ye İşç� Part�s� Genel Başkanı Erkan Baş, Düzce'de Mekan kafede 
part�l�ler� �le b�r araya geld�. TİP Başkanı Erkan Baş, yaklaşık 2 saatl�k 
konuşmasında Türk�ye'n�n son ekonom�k ve s�yas� değerlend�rmes�n� yaptı. Baş, 

konuşmasında şu görüşlere yer verd�: 

“Ya son 20 yılımızda el�m�zden hak ve özgürlükler�m�z�, geçm�ş�m�z� ve 
geleceğ�m�z�, düşler�m�z� ve zeng�nl�kler�m�z� alan bu �kt�dardan, Saray 
Rej�m�'nden kurtulacağız ya da bu yağma, hukuksuzluk ve yobazlık sürecek.

Türk�ye İşç� Part�s�, yakın geleceğe �l�şk�n planlarını, geld�ğ�m�z bu c�dd� aşamanın 
b�l�nc�yle yapıyor. TİP, seç�mler de dah�l, yaşamakta olduğumuz ve daha da 
yaşayacağımız zorlu süreçlerde yurttaşlarımıza b�r yol öner�yor. Yağmadan, 
hukuksuzluktan ve yobazlıktan usanmış yurttaşlarımızla, d�renen emekç�lerle, 
temel �lkeler doğrultusunda b�z�mle yol arkadaşlığı yapacak tüm s�yas� part� ve 
çevrelerle konuşup o yolu b�rl�kte açacağız.

Türk�ye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet S�stem� ve Saray Rej�m�'ne b�r gün daha 
tahammül edemez. Derhal ad�l ve şeffaf b�r erken seç�me g�d�lmel�d�r. Türk�ye, 
Saray Rej�m�'nden, onun türett�ğ� Cumhurbaşkanlığı Hükümet S�stem� adı ver�len 
ucube s�stemden, yarından tez� yok kurtulmalı. Halkın bu yağma düzen�ne 
dayanacak b�r günü dah� kalmadı. Seç�mler, olab�lecek en kısa sürede yapılmalı.

Şeffaf ve ad�l b�r seç�m sürec�n�n yaşanması �ç�n her türlü tedb�r alınmalı, tüm 
yurttaşların ve onların tems�lc�ler�n�n bu sürec� özgürce tak�p edeb�lmes� 
sağlanmalı. Saray Rej�m�'n� ortadan kaldırma �rades�ne sah�p olanlarla yol 
alacağız.

Saray Rej�m�'nden kurtuluşun reçetes� hak�k� b�r hesaplaşmadır.

Saray Rej�m�'nden gerçek anlamda kurtuluş, ancak hak�k� b�r hesaplaşmayla 
mümkün olab�l�r. Alın ter�ne kasted�len emekç�ler, özgürlüğe hasret kalmış 
kadınlar, geleceğ� eller�nden alınmış gençler, onlarca yıllık emekler� yok sayılan 
emekl�ler, traktörler�n� dah� kred� borçları neden�yle kaybetm�ş köylüler, barış 
umutları her gün b�raz daha tüket�len Kürtler, eş�t yurttaşlık �steyen Alev�ler, 
alenen düşman hukuku uygulanan LGBTİ+'lar, neh�rler�, havası, dağları ve ovaları 
zeh�rlenm�ş yurttaşlar, aydınlar, b�l�m �nsanları, sanatçılar bu hesaplaşmanın 
özneler�d�r.

B�zden çalınanların hesabını y�ne b�z sormadığımızda, başımıza gelecekler� acı b�r 
şek�lde öğrend�k. Bu düzen�n suçlarıyla hesaplaşmak �steyenlerle yoldaş olacağız! 
B�r yen�den kuruluş �ç�n mecl�s� �şlevl� hale get�rmen�n de ötes�ne geç�lmel�d�r. 
Yen�den kuruluşu düşlemeyen, tar�h�n tekerrüründen kurtulamaz. Kurtuluşu ve 
kuruluşu b�rl�kte öreceğ�z. B�z�m düşler�m�z, parlamenter s�stem� kapsar ama ufku 
çok daha gen�şt�r. Mecl�s elbette �şlevl� hale gelmel�. Ancak bundan daha ötes� ve 
doğrusu;

*-Yurttaşların üç -beş part� başkanının �sted�ğ� k�ş�ler� değ�l kend� tems�lc�ler�n� 
seç�p göndereb�ld�kler� b�r mecl�s,

*-Patronlardan ve onların tems�lc�ler�nden, büyük çoğunluğu zeng�n ve yaşlı 
erkeklerden oluşan b�r yasama organına �z�n vermemek,

*- Halk düşmanlığına heves edenlere karşı denet�m�n halkın tems�lc�ler� tarafından 
yapıldığı b�r mekan�zma kurab�lmek,

*-  Kend� çıkarını halkın çıkarının üstünde tutan veya başarısız olan tems�lc�ler�n 
ger� çağrılab�lmes�,

*- Yurttaşların yaşadıkları mahallede, çalıştıkları �ş yer�nde, okudukları okulda 
örgütlenme ve karar alab�lme haklarına sah�p olmalarıdır.

İşte bu yüzden, “Yen� b�r kuruluş, yen� b�r yurttaşlık b�l�nc�n�n örgütlenmes�yle 
mümkün olacak” d�yenlerle yol arkadaşı olacağız.

Emekç�n�n haklarından bahsetmeden, ırkçılığa, s�yasal İslamcılara “dur” demeden 
ne Saray Rej�m�'nden kurtulab�l�r�z, ne yen� b�r kuruluşa �mza atab�l�r�z. Kurtuluş, 
solun temel �lkeler�n�n açacağı yoldadır. Sorumluluğumuzun farkındayız. Yüzünü 
sola dönenlerle bu yolu açacağız.”
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Asgar� ücret, ben�m b�ld�ğ�m, (35 yıldır send�kacıyım 
ve tak�p ed�yorum) asgar� ücret tesp�t kom�syon 
tarafından bel�rlen�yor. Bu kom�syon 15 üyeden 
oluşuyor 5 üye �le �şç�ler� tems�len en büyük 

konfederasyon olan TÜRK- İŞ tems�l ed�yor 5 üye 
�şverenler adına �şverenler send�kası TİSK tems�l ed�yor 5 
üye �le de hükümet çalışma bakanlığı olarak tems�l ed�l�yor. 

Kararlar en az 10 üyeyle alınır. Burada d�kkate alınacak 
nokta hükümet kanadının terc�h�n� k�mden yana 
kullandığıdır. M�lyonlarca �şç�n�n oyunu alıp �şverenden 
yana  terc�h kullanan hükümet�n tavrı sorgulanmalıdır. Bu 
zamana kadark� hükümetler çalışandan ve emekten yana 
terc�h�n� yapmamıştır.  Kend�nden yana terc�h yapmayan 
hükümete seç�mlerde oy terc�h�n� yaparken �y� düşünülerek 
yapmalıdır. 

Oy gücü çok büyük b�r güçtür, ger�ye doğru �nceleme 
yaparsak seç�m yıllarında çalışanlar hatırlanmıştır, ver�len 
zamlar yüksek yapılmıştır, daha sonra beş sene b�r daha k� 
seç�m beklenm�şt�r. 

Asgar� ücret tesp�t kom�syonu esk�den �k� yılda b�r toplanıp 
�k� yıllık bel�rlen�rd�, ancak enflasyonun yüksek olması 
neden�yle  yılda b�r toplanır oldu. Hatta bazen  altı aylık 
d�l�mler hal�nde bel�rlen�yor. Türk�ye �stat�st�k kurumu 
(TÜİK) b�r a�len�n geç�m endeks�yle �lg�l� çalışma yaparak 
kom�syona rapor hazırlardı, bu sene raporu açıklamakta 
zorlandılar. Aslında ülkem�z�n çek�rdek a�les� ana baba ve �k� 
çocuk olmak üzere 4 k�ş�den oluşur. Kom�syon bu zamana 
kadar b�r k�ş�y� baz alarak asgar� ücret� bel�rled�. Asgar� 
ücret adı üstünde asgar� yaşam; neden asgar� yaşam, �nsan 
onuruna yakışır b�r yaşam hayat şartlarına cevap vereb�lecek 
b�r ücret olmalı. Neden b�r k�ş�n�n geç�nme şartlarına göre 
bel�rlen�yor bu soruyu sormalıyız.

Bunun �ç�n ülkem�z�n çek�rdek a�les� olan ana baba ve �k� 
çocuk d�kkate alınarak bel�rlenmes� gerek�yor. Had� annen�n 
de çalıştığını d�kkate alırsak d�ğer �k� çocuğun g�derler�n� 
karşılayab�lmek �ç�n en az �k� k�ş� baz alınarak bel�rlenmes� 
gerek�yor; �k� k�ş� baz alınarak bel�rlen�rse  bel�rlenecek 
asgar� ücret�n konuşulan ve telaffuz ed�len rakamın �k� katı 
b�r rakam  bel�rlenmes� gerek�yor. Asgar� ücret bel�rlen�rken 
tüket�c� fiyat  enflasyona göre bel�rlen�yor. Bu enflasyon 
sepet�nde 400 kalem ürün var; kaldı k� asgar� ücretl� aldığı 
ücret� temel gıda, k�ra, sağlık, doğalgaz, elektr�k, su ve d�ğer 
faturalarını karşılıyor. Gerçek asgar� ücret bel�rlen�rken 
asgar� ücretl�n�n harcama yaptığı kalemler üzer�nden 
enflasyon hesaplanıp bel�rlenmes� gerek�yor. Bugün TÜİK’ 
�n bel�rled�ğ� enflasyon  %21, bağımsız kuruluşların 
bel�rled�ğ� enflasyon %58. Ne var k� TÜİK’�n rakamlarına 
k�mse güvenm�yor.  Yılbaşında hükümet kamu çalışanlarına, 
emekl�lere ver�lecek zammı ve bel�rlenecek asgar� ücret� 
daha düşük bel�rlemek �ç�n hükümet�n tal�matıyla 
enflasyonu b�lerek düşük göster�yor. 

2021 yılın başında bel�rlenen asgar� ücret net 2825 l�ra dolar 
karşılığı 380 dolar bu gün �t�barıyla 200 dolara düştü, 
yılbaşındak� alım gücünü yakalamak �ç�n 380 doların 
karşılığı 5400 l�ra olması lazım. Hükümet kanadı �şç�n�n 
yüzünü güldüreceğ�z d�ye açıklama yapıyorlar, k�mseye 
�nandıramazlar. Esk�den akaryakıta ve tüm ürünlere yılda b�r 
veya 6 ayda b�r zam yapılırdı ş�md� her gün her şeye zam 
gel�yor tak�p etmekte zorlanıyoruz, bel�rlenecek asgar� ücret 
6 şer aylık d�l�mler hal�nde bel�rlenmel�d�r. Asgar� yaşam 
ücret� değ�l, hayat şartlarına cevap verecek, �nsanca 
yaşayacak ücret olmalı. Oy gücü çok büyük b�r güçtür 
d�kkat�n�z� çeker�m.
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2019 Yerel seç�mler�nden bugüne kadar geçen 
süreç �ç�nde, Türk�ye'de halkın sorunlarına çözüm 
yolunun CHP'l� beled�yeler �le mümkün olduğu 
görülmüştür. Zaten bunun �ç�n özell�kle 

büyükşeh�rler başta olmak üzere seçmenler CHP'l� 
beled�yelere görev verm�şlerd�r. 

Çünkü AKP ve Saray �kt�darı halktan kopuk, sorunları 
görmezden gelen pol�t�kaları �le vatandaşları bıktırmıştı. 
2019 yerel seç�mler� önces�nde CHP demokrat�k değerler� 
ön planda tutarak, temel �nsan hakları çerçeves�nde 
program hazırlamıştır. CHP'l� beled�yeler�n seç�mler 
önces�nde kamuoyuna b�ld�rd�ğ� man�festoyu b�r kez daha 
y�nelemekte fayda var.

“Ülkem�z�n �ç�nde bulunduğu merkez�yetç�, halktan 
kopuk ve otor�ter yönet�m anlayışına karşı; demokrat�k ve 
katılımcı yerel yönet�m anlayışı esas olacaktır.  Kentler�n 
sorunlarına, yurttaşların pol�t�ka yapım süreçler�ne 
katılımını sağlayarak; b�rl�kte çözüm üreteceğ�z.  Katılım, 
uzlaşı ve �şb�rl�ğ�, temel yerel yönet�m anlayışımızdır.  
Kentler�, demokrat�k değerlere, temel �nsan hak ve 
özgürlükler�ne saygılı; �dar� ve mal� özerkl�ğ� gel�şt�ren, 
yurttaş katılımına dayalı b�r anlayışla yöneteceğ�z.  Akt�f 
yurttaş katılımı �ç�n, tüm yerel yönet�m organları ve halk 
arasında şeffaf ve güçlü �let�ş�m kanalları kuracağız. 
Yurttaşların b�lg� ed�nme hakkı önündek� tüm engeller� 
kaldıracağız ve katılımı etk�n kılab�lmek �ç�n yönet�m 
süreçler�n� halka açık b�ç�mde gerçekleşt�receğ�z.  Kent�n 
geleceğ�n� etk�leyecek öneml� projeler�, tüm paydaşların 
ve yöre halkının karar süreçler�ne katılımını sağlayarak 
gerçekleşt�receğ�z. Hassas durumlarda, projeler�n, meslek 
odalarının, s�v�l toplum örgütler�n�n ve yöre halkının 
onayından geçmes�n� sağlayacağız.  Mümkün olan tüm 
koşullarda doğrudan demokras�y� yaşama geç�receğ�z. 
Bunun �ç�n, “Mahalle Konseyler�”, “Semt Mecl�sler�” 
g�b� g�r�ş�mler� teşv�k edeceğ�z. Bunların karar alma 
süreçler�ne doğrudan katılımlarını sağlayacak 
düzenlemeler yapacağız.  Muhtarlar yerelde karar alma 
süreçler�nde etk�l� olacak. Muhtarların, kend� yetk� ve 

sorumluluk 
alanlarını 
�lg�lend�ren 
hususlarda, 
Beled�ye 
Mecl�s� 
toplantılarına 
akt�f katılmalarına olanak sağlayacağız.  Muhtarların 
çağın gerekler�ne göre h�zmet vereb�lmes� �ç�n gerekl� 
altyapının oluşturulmasına katkı sağlayacağız. Bunun �ç�n 
gerekl� h�zmet b�nası ve personel desteğ�n� sunacağız.”

Bugün CHP'l� beled�yeler�n �şbaşında olduğu şeh�rlere 
baktığımızda tüm bu programın hayata geç�r�ld�ğ�n� 
görüyoruz. Aslında genel b�r tanımlama yaptığımızda 
halk beled�yec�l�ğ�n�n �nşa ed�ld�ğ�n� bunun da 
sonuçlarının alındığına şah�t oluyoruz.

Halkın Beled�yec�l�ğ�nde, vatandaşına, seçmen�ne hesap 
vermek onurlu b�r görev kabul ed�l�r. Halkın 
Beled�yec�l�ğ�nde, kent rantları yandaşa değ�l, rantı 
yaratan bölge halkına hakça dağıtılır. Halkın 
Beled�yec�l�ğ�nde, yeş�l alanları korumak, çocuklarımıza 
– yaşlılarımıza yeş�l mekanlar sunmak, onları doğayla 
buluşturmak esastır. Halkın Beled�yec�l�ğ�nde, aslolan 
mutlu, huzurlu �nsanların yaşadığı kentler �nşa etmekt�r. 
Halkın Beled�yec�l�ğ�nde, kentte yaşayanlar �le kırsalda 
yaşayanlar arasında ekonom�k ve sosyal �şb�rl�ğ�n� 
sağlamak ve üret�m kooperat�fler�yle �şb�rl�ğ� yapmak 
esastır. Halkın Beled�yec�l�ğ�nde, sadece kentte yaşayan 
�nsanlara değ�l, d�ğer canlılara da saygı göstermek, 
onların yaşam haklarını korumak ve savunmak esastır. 
Halkın Beled�yec�l�ğ�nde, kent�; kültür, sanat ve spor 
dünyası �le buluşturmak, b�rl�kte yaşama kültürünü 
kurumsallaştırmak esastır.

CHP'l� beled�yeler�n başarısı b�r sonrak� seç�mlerde 
CHP'l� beled�ye başkan adaylarına güç vermekted�r. 
Amaç; Türk�ye'de halkçı beled�yec�ğ�n� tüm ülke genel�ne 
yaymaktır. 

seç�m b�ld�r�s�, v�zyon belges� g�b� çeş�tl� �s�mler 
altındak� met�nler� yayımlamak suret�yle 
gerçekleşt�rmekted�rler. Bu met�nler aracılığıyla s�yas� 
part�ler sağlıktan eğ�t�me, savunmadan ekonom�ye, 
demokrat�k katılımdan sosyal pol�t�kaya dek çok farklı 
konularda uygulayacakları pol�t�kaları halkla paylaşmış 
olmaktadırlar. 

S�yas� part�ler�n seç�lmeler� durumunda uygulamayı vaat 
ett�kler� pol�t�kaların özell�kle yerel düzeyde seçmenler�n 
kararları üzer�nde etk�l� olduğunu söyleyeb�l�r�z. Çünkü 
genel seç�mler ve yerel seç�mlerde s�yas� part�ler�n aldığı 
oy oranlarına baktığımızda farklı sonuçların ortaya 
çıktığını görmek mümkündür. 

Tems�l� demokras�lerde halkın yönet�me doğrudan 
katılımına �z�n veren ve bu özell�ğ� dolayısıyla 
demokras�n�n gel�ş�m�ne öneml� katkılar sağlayan yerel 
yönet�mler, halkın demokrat�k talepler�n�n 
karşılanab�ld�ğ� yapılardır. Halkın taleb� doğrultusunda 
hareket etm�ş olmak üzere Türk�ye'de s�yas� part�ler, 
demokrat�k katılım pol�t�kalarını yerel seç�mlerde ön 
plana çıkarmakta ve bu pol�t�kalara, halkı etk�lemek ve 
oylarını artırmak amacıyla seç�m beyannameler�nde yer 
vermekted�rler.

Günümüzde halkın s�yasal kararlara katılım 
düzeyler� ülkeler�n demokrat�kleşme 
düzeyler�n�n de gösterges� sayılmaktadır. Halkın 

s�yasal katılımından yalnızca seç�mlerde oy kullanmak 
değ�l, karar süreçler�ne doğrudan yâda dolaylı katılımın 
yanında, alınacak kararları etk�leyen her türlü eylem ve 
davranışının da s�yasal katılım olarak anlaşılması 
gerekt�ğ� söyleneb�l�r.

Halkın yerelde karar alma süreçler�ne katılım düzey�n�n 
artması, yerel yönet�mler�n demokrat�kleşme 
düzeyler�n�n de artmasını sağlayab�lecekt�r. Bu 
bakımdan günümüzde yalnızca seç�mlerde oy 
kullanmanın yerel yönet�mlerde demokrat�kleşmey� ve 
halkın s�yasal katılımını sağlayamayacağı söyleneb�l�r. 

Demokrat�k ülkelerde seç�mlere katılan her s�yas� 
part�n�n yüksek oy almak suret�yle rak�pler�ne üstünlük 
sağlama ve yönet�m hakkını elde etme amacı 
bulunmaktadır. Bu amaca yönel�k olarak halkın 
talepler�n� en �y� kend�ler�n�n karşılayab�leceğ� 
�dd�asından hareketle çeş�tl� vaatlerde bulunmakta ve 
pol�t�kalarını açıklamaktadırlar. 

Halkın özell�kle yerelde kend�ler�n� �lg�lend�ren 
kararlarda kend�ler�ne danışılması ve karar sürec�ne 
dah�l ed�lmes� taleb�n�n bulunduğu b�l�nen b�r gerçekt�r. 
Bu talepler�n yönet�me geld�kler� takd�rde s�yas� part�ler 
tarafından nasıl karşılanacağı seç�mlerden önce 
kamuoyuna açıklanmaktadır. Bu açıklamayı s�yas� 
part�ler, seç�mlerden önce hazırladıkları seç�m 
beyannames�, seç�m b�ld�rges�, seç�m man�festosu, 

Talih Özcan/CHP Üyesi

Birol Aksu/SMMM

Halkın Demokras�ye Katkıları 

Halkın Sorunlarının Çözümü

CHP Beled�yes� İle Mümkündür
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Atatürkçü Düşünce Derneğ� (ADD) Genel Kurul sonuç b�ld�rges� yayınlandı

TOPLUMSAL KUTUPLAŞMA

KÖRÜKLENİYOR!
ADD Düzce Şube Başkanı Atay Yılmaz
sonuç b�ld�rges�n� açıkladı 

 Üret�m ekonom�s� çökmüş, tarımda ve sanay�de dışa bağımlılık artmış, 
�şs�z sayısı, gençler�n barınma sorunları, eğ�t�m s�stem�nde b�l�msel, la�k, 

karma eğ�t�mden uzaklaşıp, yazboza dönen tutarsızlık, kadın ve �ş c�nayetler�, 
çocuk �st�smarı, vahş� emek sömürüsü katlanılmaz boyutlara tırmanmıştır. 
Atatürk'ün “Üreten köylü m�llet�n efend�s�d�r.” Sözü tar�h�m�ze geçm�şken, bugün 
Köyler mahalle, üreten köylü �se yoksul tüket�c� durumuna get�r�lm�ş, büyük b�r 
çıkmazın ve k�tlesel b�r yoksullaştırmanın pençes�nde sah�ps�z bırakılmıştır.

Yüzüncü yılında Cumhur�yet�m�z�n 
kuruluş �lkeler�n� ve düşünceler�n� 
yen�den yaşama geç�rmek �ç�n başta 

ADD'n�n tüm üyeler� olmak üzere, 
Atatürk'e, la�k ve demokrat�k Cumhur�yete 
�nanan yurttaşlarımıza tar�hsel b�r 
sorumluluk düşmekted�r. Son y�rm� yılda 
uygulanan, açıkça emperyal�zm�n 
çıkarlarına h�zmet eden neo-l�beral 
pol�t�kalar ve d�n sömürüsüne dayanan 
''s�yasallaştırılmış �slam'' anlayışı, ülkem�z� 
adım adım tek�l (ün�ter), La�k, Halkçı ve 
Kamucu anlayıştan uzaklaştırırken, 
toplumsal kutuplaştırmayı da artırmıştır.

Bu nedenle, 2023'te Cumhur�yet�m�z�n 100. 
yılına g�rerken Atatürk Cumhur�yet� 
kurumlarının yen�den ayağa kaldırılması 
�ç�n tüm üyeler�m�ze büyük ve tar�hsel b�r 
sorumluluk düşmekted�r.

Çünkü, ölçüsüz özver�lerle yaşama 
geç�r�len Cumhur�yet Devr�mler� ve 
Kurumları yok ed�l�rken, ülkem�z�n madd� 
varlıkları ve doğası büyük b�r talana 
ekonom�k ve ekoloj�k yıkıma 
uğratılmaktadır.

Bunun sonucunda üret�m ekonom�s� 
çökmüş, tarımda ve sanay�de dışa 
bağımlılık artmış, �şs�z sayısı, gençler�n 
barınma sorunları, eğ�t�m s�stem�nde 
b�l�msel, la�k, karma eğ�t�mden uzaklaşıp, 
yazboza dönen tutarsızlık, kadın ve �ş 
c�nayetler�, çocuk �st�smarı, vahş� emek 
sömürüsü katlanılmaz boyutlara 
tırmanmıştır. Atatürk'ün “Üreten köylü 
m�llet�n efend�s�d�r.” Sözü tar�h�m�ze 
geçm�şken, bugün Köyler mahalle, üreten 
köylü �se yoksul tüket�c� durumuna 
get�r�lm�ş, büyük b�r çıkmazın ve k�tlesel 
b�r yoksullaştırmanın pençes�nde sah�ps�z 
bırakılmıştır.

2020 yılı başlarına, tüm Dünya'yı etk�s� 
altına alan Cov�d-19 salgınıyla b�rl�kte 
ülkem�z ekonom�s� ve sağlık s�stem� çok 
olumsuz etk�lenm�şt�r. Başta özver�l� sağlık 
çalışanlarımız olmak üzere b�rçok 
yurttaşımız yaşamını y�t�rm�ş ve 
y�t�rmekted�r. Atatürk'ün kurduğu Dr. Refik 
SAYDAM Hıfzıssıhha Enst�tüsü ve aşı 
b�r�mler� kapatılarak ülkem�z b�rçok 
sektörde olduğu g�b� sağlık alanında da 
dışa bağımlı duruma get�r�lm�şt�r. Türk�ye, 
son 20 yılda �zlenen yanlış ve 

özelleşt�rmec� sağlık pol�t�kalarının 
etk�s�yle bu olumsuz sarmalda büyük acılar 
ve sıkıntılar yaşamaktadır.

Ülke olarak yaşadığımız bu olumsuz süreç, 
toplumdak� ayrışma ve kutuplaşma, 
emperyal�zm�n amaçlarına h�zmet 
etmekted�r. Afgan�stan'da yaşanan d�nc� – 
ger�c� gel�şmelerle Dünya Atatürk'ü 
yen�den keşfederken, b�r kez daha Atatürk 
Devr�m ve İlkeler� Cumhur�yetç�l�k, 
M�ll�yetç�l�k, Halkçılık, Devletç�l�k, 
La�kl�k, Devr�mc�l�k, mazlum m�lletler �ç�n 
yol göster�c� olmuştur.

Atamızın “Yurtta barış, dünya da barış!'' 
sözler�yle b�r kez daha, dünyada gönenc�n 
(refahın) ve barışın sağlanab�leceğ� 
anlaşılmıştır. 2010 Anayasa değ�ş�kl�ğ� 
halkoylaması �le yapılan s�v�l darbe �le 
Ergenekon, Balyoz vb. kumpaslarla 
TSK'dan Atatürkçü kadrolar dışlanmış, 
hap�slerde ve hastanelerde ölümler ve ağır 
toplumsal acılar yaşanmıştır. 2016'da �se, 
FETÖ darbe g�r�ş�m� sonrası dayatılan 
OHAL koşullarında ve mühürsüz oylarla 
yapılan 2017 Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
S�stem� (Tek Adam rej�m�!) halkoylaması 
�le Kurtuluş Savaşımızın Karargahı, 
halkımızın bağsız, koşulsuz egemenl�ğ�n� 
tems�l eden Türk�ye Büyük M�llet Mecl�s� 
(TBMM) etk�s�z duruma düşürülmüştür.

Sonuçta; Türk�ye Cumhur�yet� 
yurttaşlarının gönlündek� Cumhur�yet 
kaleler� yıkılmamış, aks�ne büyük b�r 
ulusal uyanış başlamıştır.

Ülke olarak yaşadığımız bu 

olumsuz süreç, toplumdak� 

ayrışma ve kutuplaşma, 

emperyal�zm�n amaçlarına 

h�zmet etmekted�r.

Atamızın “Yurtta barış, dünya 

da barış!'' sözler�yle b�r kez 

daha, dünyada gönenc�n 

(refahın) ve barışın 

sağlanab�leceğ� anlaşılmıştır
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12 Eylül'e doğru gelen süreç halkın ve gençl�ğ�n 
öfkeler�n� sokaklara taşıdığı yıllardı. Kenan Evren 
önces� hükümet�n ekonom�k kr�zden çıkış yolu 
olarak 24 Ocak kararlarını uygulamaya çalışması 
darbeye g�den yolu açtı.

Ekonom�k baskılar her kes�mden halkın tepk�s�n�n 
büyümes� neden oldu. 12 Eylül faş�st darbes�n�n 
gerekçes� halkın tepk�s�n�n bastırılması, 
sermayen�n �steğ� �le darbe yapılarak sağ-sol 
çatışmasının önüne geçme propagandasıyla 
devr�mc�-sosyal�st dernek ve part�ler� kapatmaktı. 
Bu darbeyle b�rl�kte ülken�n üzer�ne kara b�r kabul 
çöktü. Darbey� gerçekleşt�ren cunta da �dam ve 
�şkenceler�yle, katl�amlarıyla tar�he geçt�ler. 

 “B�r sağdan b�r soldan �dam yoluyla �nsanları 
katlett�k” �t�rafında da bulunan kat�l Kenan 
EVREN, tüm dünya ve ülkem�zde 'Erdal Eren �dam 
ed�lmes�n' kampanyalarına karşın Erdal EREN �ç�n 
“asmayalım da besleyel�m m�” dem�şt�. 

Erdal EREN savunmasında havaya üç el ateş 
ett�ğ�n�, askere ateş etmed�ğ�n� söyled�. Ayrıca, 
asker�n yüzünün Erdal Eren'e dönük olmasına 
rağmen sırtından g�ren merm�yle öldüğü kanıtlandı. 
Bütün bu ön bulgulara karşın olay yer� �ncelemes� 
yapılmadı. Son olarak da ölen asker�n a�les�n�n “b�z 
davacı değ�l�z” demes�ne rağmen, sırf �nt�kam 
duygularıyla yukarıdan gelen em�rle Erdal EREN 
�dam ed�lm�şt�r. 

Erdal EREN o dönem GKB (Genç Komün�stler 
B�rl�ğ�) üyes�d�r. ODTÜ'lü b�r genc�n yazılama 
yaparken MHP'l� b�r m�lletvek�l�n�n koruması 
tarafından yapılan s�lahlı saldırıda öldürülen S�nan 
SUNER'� anarken yakalanır ve 13 Aralık günü 
�dam ed�l�r.

 O dönem Ercan KOCA �se Erdal EREN'�n �damını 
protesto amacıyla astığı pankart neden�yle 
�şkencede katled�l�r. Erdal EREN kend�s�n� 
yargılayan makama “Yukarıdan gelen b�r em�rle 
ben� asacaksınız. Bunu b�l�yorum ve 
korkmuyorum. O makama b�r gün halkımız 
oturacak ve bu düzen�n�z� yargılayacaktır.” 
dem�şt�r.

İdd�a makamının görmed�ğ� ve görmek �stemed�ğ�, 
s�m�d�m� paylaştığım Erdal EREN yoldaş şunu 
b�l�yor ve h�ssed�yordu: Cezaev�nde, mahkemede, 
emn�yette tüm saldırılarda arkasında duran b�r 
örgütü, yoldaşları, �nandığı b�r davası, Sosyal�zme 
olan �nancı vardı. Erdal EREN, Türk�ye gençl�ğ�ne 
bağımsızlık, demokras� ve Sosyal�zm 
mücadeles�nde kılavuz olmaya devam ed�yor.

Mustafa Aday/EMEK Par�si Yöne�cisi

Erdal Eren, 12 Eylül Asker� Darbes�'n�n 
ardından henüz 17 yaşındayken M�ll� 
Güvenl�k Konsey� kararıyla yaşı büyütülerek 
41 yıl önce 13 Aralık 13 Aralık 1980'de 
Ankara Merkez Kapalı Ceza ve Tutukev�'nde 
�dam ed�ld�.  EMEK Part�s� Düzce İl Örgütü 
tarafından Erdal Eren �ç�n anma günü 
düzenlend�. 

Mustafa Aday

bir şişin ucundaydı ölüm korkusu 

ve özgürlük kravatlıların avucundaydı 

bir kazaydı gelişin 

ya seni sevişim? 

bir masaldı. 

17 yıl 15 gece 

bir ranzaydı ya�ğım 

bir de oturduğum masaydı 

ben gençliğimin en tutkulu aşkını 

kağıtlara değil 

gönlümün en derin nağralarını 

kalemle değil 

�rnaklarımla 

metris'in duvarlarına yazdım 

ve kanayan ellerime tuz bas�m 

çok mektup yazdım sana 

ama hiç yollamadım 

ben sana olan mektuplarımı 

metris'in duvarlarına yazdım 

ve üzerine zarf değil 

mapushane kapılarını kapa�m 

şimdi bir şey yok yanımda senden kalan 

şu metris'in önü bir uzun alan 

benim sevdam gerçek 

senin aşkın yalan 

hücrem değil hasre�nle yanarım 

senin için hergün hergün ağlarım 

kanım hep içime akar kanarım 

beni anlamadın ona yanarım.....

Ben hep 17 yaşındayım 

demir kapının her açılışında 

her ayak sesinde içime sığmaz yüreğim 

her türlüsünü ta�m acının ve ızdırabın 

yalnız seni özlerken kendimi yenemedim 

çünkü; senden gayrısı haram 

şu metris'in önü bir uzun alan 

bir tek seni sevdim gerisi yalan 

cigara çekmedi canım hiç 

çıkarken havalandırmaya 

olmadı avluda a�lmış voltam hiç 

hele masmavi bir denize a�lmış oltam 

hiç mi hiç... 

içerde bırak�m dünyayı 

parmaklıklarla bölünmüş olarak 

görmeye alışık gözleri 

ve senin için yazdığım şiirleri, sözleri. 

sana olan aşkımı 

de�erlere değil 

metris'in duvarlarına yazdım 

uykusuz geçen geceler akıllara zarar 

kıramazdı beni duruşmada kırılan kalem 

senin görüşlere gelmediğin kadar 

şu metris'in önü bir uzun alan 

bir tek seni sevdim gerisi yalan 

senin hasre�ndi hücreme dolan 

yalnız seni sevdim gerisi yalan. 

parmaklıkların elime bulaşan pası 

havalandırmadan gelen hela kokukusu 

işık ve ufuksuz hücremde 

gözlerim kuvvet kaybındaydı. 

ERDAL EREN ANILDI

Erdal
Eren

Enver Karagöz

KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgey�k Düzce’ye geld� 

Baskılara boğun eğmeyeceğ�z

KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgey�k, 
beraber�nde Tüm Bel Sen Genel Sekreter� Yılmaz 
Yıldırımcı, Tüm Bel Sen Karabük Şube  Başkanı Ahmet 
Ayrancı, Bolu Tüm Bel Sen Tems�lc�s� Eng�n Utku 

olmak üzere Düzce'ye geld�ler. KESK heyet� Eğ�t�m Sen Düzce 
Şubes�'nde basın açıklaması yaptılar. Eğ�t�m-Sen Düzce Başkanı 
ve KESK Dönem Sözcüsü Fevz� İpek basın açıklamasında öne 
çıkanları şu şek�lde özetled�: 

Türk�ye'de tüm �llerde çeş�tl� protestolar gel�şmeye başladı ve 
�kt�dar c�dd� şek�lde ürktü. Hükümet ne zaman �kt�darı 
kaybetme korkusu yaşasalar hemen baskıya, algı 
operasyonlarına, gündem saptırmalarına, kutuplaşma yaratacak 
pol�t�kalara başvuruyorlar. Kr�ze karşı yapılmak �stenen b�rçok 
eylem ve etk�nl�k ya yasaklanıyor ya da k�tleselleşmes�n�n 
önüne geçmek �ç�n her türlü yola başvuruyorlar.

Ülkey� uçurumun kenarına get�rd�ler ama “�st�fa” ses�n� duymak 
b�le �stem�yorlar. Dünyada olmayan b�r şey �cat ederek 
“hükümet �st�fa” demey� suç kategor�s�ne ekled�ler. Alın s�ze 
yen� b�r katalog suç! Tüm protesto göster�ler�nde ne zaman 
“hükümet �st�fa” sloganı atılsa müdahale ed�yorlar, gözaltına 
alıyorlar!

İkt�dar b�r yandan �st�hdam yaratacak yatırımlar yapmıyor, b�r 
yandan çalışanların da �şs�z kalmasına yol açacak pol�t�kaları 
hayata geç�r�yor. İşs�zl�k aldı başını g�d�yor. İşs�zler�n sayısı 10 
m�lyona yaklaştı. Gençler ve kadınlarda �şs�zl�k oranı daha 
fazla. İşs�z kaldığımızda �se İşs�zl�k S�gortası Fonundan �şs�zl�k 
parası alamıyoruz. Çünkü fondak� paralar sürekl� patronlara 
aktarılıyor. Buradan bu ves�le �le b�r kez daha söyleyel�m, 
baskılara boyun eğmed�k eğmeyeceğ�z. Kr�z� b�z yaratmadık, 
faturasını ödemeyeceğ�z. İkt�dar derhal �st�fa etmel�, erken 
seç�m kararı almalıdır.

Fevzi İpekMehmet Bozgeyik
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Bisikletli Yaşam

Sayfa Yöne�cisi : Birol AKSU/ Düzce Bisiklet Kulübü Başkanı 

Sabah uyandığınızda kulaklığınızı takıp, 
müz�k çalarınızdan s�z� güne enerj�k 
başlatacak güzel parçaları sıralayıp, sırt 
çantanızı alıp, b�s�klet�n�ze atlayıp tem�z 
havayı c�ğerler�n�ze çekerek g�deceğ�n�z 
yere doğru pedallamak... Bunlar bana 
yaşama sev�nc� ver�yor ve em�n�m 
deneyecek olursanız s�zlerde de aynı etk�y� 
uyandıracaktır. Hem spor yapmış 
oluyorsunuz hem de sabah rüzgarını 
ten�n�zde h�ssederek güne daha z�nde 
başlamış oluyorsunuz. G�tt�ğ�n�z yer daha 
anlamlı oluyor çünkü pedal çev�rerek 
geld�n�z ve g�deceğ�n�z yer �ç�n b�r emek 
sarf ett�n�z. Oysa toplu taşıma araçları veya 
otomob�ller s�ze aynı duyguyu h�ssett�rmez. 
H�ç b�r enerj� sarf etmezs�n�z ve ekonom�k 
olarak da yıpranırsınız.

Ulaşımda b�s�klet� terc�h etm�ş olmanız 
yaşam kal�ten�z� arttırır. Ps�koloj�k olarak 
kend�n�z� daha �y� h�sseders�n�z ve fazla 
k�lolarınızdan arınmış olursunuz. Kalp 
damar hastalığı olan k�ş�lere uzmanlar 
özell�kle b�s�klet sürmeler�n� tavs�ye eder. 
Bütün bunlar daha kal�tel� b�r yaşama sah�p 
olmanızı sağlar.

Doğayı k�rleten ulaşım araçlarının yanında 
b�s�klet� terc�h etm�ş olmanız s�z�n çevreye 
ve doğaya ne kadar duyarlı b�r� olduğunuzu 
da göster�r. S�z�n b�s�klet� terc�h etm�ş 

*- 1890'da ABD'de 150.000 b�s�klet 
kullanıcısı vardı. O zamanlar b�r b�s�klet�n 
değer�, b�r fabr�ka �şç�s�n�n yarım yıllık 
maaşına denkt�. 

*-1895'te fiyatlar, b�rkaç haftalık maaşla 
satın alınab�lecek kadar düştü ve kullanıcı 
sayısı her yıl yaklaşık 1 m�lyon k�ş� artar 
oldu.

*-1895'te Londra'da Stanley B�s�klet Fuarı 
düzenlend�. Etk�nl�ğe 200 firma katıldı ve 
3000 b�s�klet model� sunuldu. The Cycle 
derg�s� o yıl İng�ltere'de 800.000 b�s�klet 
üret�ld�ğ�n� duyurdu.

*-1896 yılında b�s�klet üret�m� z�rveye 
ulaştı. ABD'de 300 b�s�klet üret�c�s� firma 
o yıl 1.2 m�lyon b�s�klet üreterek ülken�n 
en büyük endüstr� kollarından b�r� oldu. 
En büyük üret�c� olan Columb�a, 2000 
çalışanı �le dak�kada 1 b�s�klet üret�r 
konumdaydı.

*- Bu yüzyılın sonunda b�s�klet, 
m�lyonlarca �nsanın k�ş�sel ulaşım aracına 
dönüştü. Tar�hte �lk kez �şç� sınıfı da 
mob�l�ze olab�ld�. Bu hareket/seyahat 
esnekl�ğ� �le banl�yöler gen�şled�, 
şeh�rler�n coğrafi ve demografik yapısı 
değ�şt�.

*- 1930'larda Kuzey İtalya'dak�, Fransa, 
Belç�ka ve Hollanda'dak� her şeh�rde ve 
büyük kasabada en az b�r b�s�klet üret�c�s� 
bulab�lmek mümkündü. İng�ltere'den 
Rale�gh, Rudge-Wh�tworth, BSA, 
İtalya'dan B�anch� ve Fransa'dan Peugeot 
g�b� küçük atölyeler �şler�n� büyüterek 
zamanla ser� üret�m yapan büyük 
markalara dönüştü. İng�l�z Rale�gh firması 
1888 yılında kurulduğunda haftada 3 
b�s�klet yapan ufak b�r atölyeyd�. 1951 
yılına gel�nd�ğ�nde �se Rale�gh, haftada 
20.000 b�s�klet üretmekteyd�.

*- 1950'ler�n başında sadece İng�ltere'de 
12 m�lyon b�s�klet kullanıcısı vardı. 
Ancak bu dönemde araba endüstr�s� 
yüksel�şe geçt�. 1955'te İng�ltere'de 3.5 
m�lyon b�s�klet satılmışken 1958'de 
satılan b�s�klet sayısı 2 m�lyona düştü. 
Küçük üret�c� firmalar ve yerel atölyeler 
b�rer b�rer yok olmaya başladı.

B�s�klet tar�h� 

olmanız çevren�zdek� �nsanları da etk�leyecek ve onların da terc�h� hal�ne gelecekt�r. 
Belk� �lerde �nsanlar doğayı k�rletmekten vazgeç�p kısa mesafel� yolculuklarda b�s�klet� 
terc�h edeceklerd�r.

B�rçok şeh�rde hala b�s�klet yolu bulunmadığı �ç�n b�s�klet sürücüler� araç trafiğ�nde 
pedal çev�rmek zorunda. Ülkem�zdek� araç sürücüler�n�n b�rçoğu b�s�kletl�ler� d�kkate 
almamaktadır. O yolu sadece kend�s� g�b� b�r otomob�l�n d�reks�yonu başındak�ler�n 
kullanab�leceğ�ne �nanmaktadırlar. O yollar sadece otomob�ller �ç�n tasarlanmış olsa da 
b�s�kletl�ler�n var olduğunu unutmamak gerek.

B�s�klet�n b�r özell�ğ�n� daha keşfett�m. B�s�klet aynı zamanda b�r zaman mak�nes�d�r. 
S�z� çocukluğunuza; kolları bollaşmış kazağınızla sümüğünüzü s�ld�ğ�n�z, masum�yet�n 
yaşam tarzı olduğu dört tekerlekl� �lk b�s�klet�n�z�n üzer�ndek� günlere götürür. Z�nc�r 
ses�n�n bazen yavaşlayıp bazen hızlanması, fondak� müz�k olarak s�ze eşl�k eder zaman 
mak�nes�yle yaptığınız seyahatte. İç�ndek� çocuğu yaşatmak �steyenler �ç�n de b�s�klet 
b�r fırsattır. (Yılmaz Akden�z)

Neden 
B�s�klet?

B�s�klet tüm dünyada kabul ed�len 
yaşamsal b�r kurtarıcı oldu. İnsanları k�rl� 
havadan kurtarıp sağlıklı ve haraketl� b�r 
yaşama götüren b�r araç hal�ne geld�.

Pandem� sonrası Dünya'da b�s�kletle �lg�l� 
olağanüstü çalışmalar yapıldı. Dünya'da 
b�s�klet kullanımı neredeyse 10'a 
katlandı. L�teratüre açıp baktığımızda b�r 
nüfusun ulaşım �ht�yacının 3 �le 5 km 
arasında olduğunu görürüz. Bu �ht�yaç 
berbere, pazara, okula, markete ve toplu 
taşımaya g�tmek g�b� sıralanab�l�r. Dünya 
bunu b�s�klete çev�rmeye çalışıyor. 

İnsanların hareket etmeye tem�z nefes 
almaya sağlıklı ve ekonom�k olmaya 
�ht�yaçları var. Cov�d sonrası �nsanlar 
yasaklardan dolayı evde kaldıkları 
dönemde yaptıkları tek şey�n markete 
g�tmek g�b� kısa mesafelerden 
oluştuğunu gördü. Tüm dünya bunu 
b�s�kletle yapmayı önerd�. Bunun �ç�n 
çok kısa sürede caddeler ve bulvarların 
b�r şer�d� b�s�klet yoluna dönüştürüldü. 
B�rçok büyük kentte �nsanlar b�razda 
spor yaparım düşünces�yle arabadan �nd� 
b�s�klet kullanmaya başladı. B�s�klet 
kullanım sayısını arttırmak �ç�n ülkeler 
halka teşv�kler vermeye başlad�. B�s�klet� 
bozuk olana tam�r teşv�ğ�, b�s�klet� 
olmayana da b�s�klet teşv�k� yapıldı. 
Başta Fransa,İtalya ve İspanya olmak 
üzere Dünya'da bu uygulama yapılmaya 
başlandı.

Ülkem�zde de bu konuda b�r hareketl�l�k 
var b�rçok �l ve �lçede b�s�klet yol yapımı 
hız kazandı. Corona sonrası b�s�klet�n 
yaşamsal b�r ulaşım aracı olduğu �kl�m 
değ�ş�kl�ğ�ne de çare olduğunu tüm 

DÜNYA gördü.

B�s�klet yollarını daha sık kullanmalıyız. 
Sağlığımız, ekonom�m�z, trafiğ�n 
rahatlaması ve tem�z havaya olan 
�ht�yacımızdan dolayı b�s�klet çok öneml� 
oldu.

Bisiklet yollarını daha sık 
kullanmalıyız. Sağlığımız, 
ekonomimiz, trafiğin rahatlaması ve 
temiz havaya olan ih�yacımızdan 
dolayı bisiklet çok önemli oldu.
Covid sonrası Dünya'da birçok ülkede 
harekete geçilmişken; ülkemizde 
bisiklet yolları dışında bir 
hareketliliğin olmadığı görülüyor. Sivil 
toplum hareke�yle yerel 
yöne�mlerin bisiklet sürmeye halkı 
teşvik etmek ve farkındalık 
geliş�rmek amacıyla bisiklet 
eği�mlerinden başlayarak önemli 
gün ve ha�alarda bisiklet 
etkinliklerine halkı dahil edip, 
bisiklete binme cazip hale 
ge�rilmelidir.

Cov�d b�s�klet�n 
önem�n� artırdı


