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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

Hayat pahalılığına ve g�derek 
der�nleşen yoksulluğa karşı tepk�ler 
yaygınlaşıyor. Pek çok büyük kentte 
�nsanlar tenceretava çalarak “Zamlara 
Hayır!”, “Zamlar Ger� Alınsın!” 
sloganlarıyla sokaklara çıkıyor. 
İkt�darın ekonom�k pol�t�kaları 
protesto ed�l�yor.

Bu arada �şç� ve memur send�kaları 
b�rkaç haftadır �şyerler�nde 
“Geç�nmek İst�yoruz!”, “Gel�rde 
Adalet, Verg�de Adalet!” 
pankartlarıyla eylemler yapıyor, çeş�tl� 
meydanlarda �kt�darın halkı 
yoksullaştırma pol�t�kalarını eleşt�ren 
basın açıklamaları okuyor. Sol tabanlı 
send�kalar ortak mücadeleye davet 
ed�yor.

Halk bu �kt�darı nasıl protesto etmes�n 
k�? Ülke toplam servet�n�n yüzde 
42,5'�ne sah�p olan en zeng�n yüzde 
1'l�k kes�m kârlarına kâr katmaya 
devam ed�yor. Ama öte yandan aynı 

dönemde, enflasyonun hızlı b�r şek�lde 
yüksel�ş�, TL'n�n değer kaybının 
yoğunlaşması, hayat pahalılığının her 
geçen gün tırmanmasına, temel gıda 
ve tüket�m maddeler�n�n sürekl� olarak 
zamlanmasına ve emekç�ler�n el�ne 
geçen ücret�n devamlı olarak 
er�mes�ne, yoksulluğun der�nleşmes�ne 
yol açtı.

Ve tab�� ücretl� çalışanların, 
emekl�ler�n el�ne geçen tutar 2021 yılı 
başına göre yüzde 45 oranında değer 
kaybederken, yan� b�z emekç�ler 
çalıştıkça zarar ederken, b�r avuç 
zeng�n yüzde 120'lerle �fade ed�len 
kârlar elde edeb�ld�.

Bugün Türk�yel� �şç�ler, çalışma 
şartları hep eleşt�r� konusu olmuş Ç�nl� 
�şç�lerden b�le daha düşük ücretlere 
mahkûm ed�lm�ş durumda. Emekç� 
halk “Artık Yeter!” demekte sonuna 
kadar haklı. Bazı protestolarda 
hükümet �st�faya davet ed�l�yor. Ama 
ortada b�r hükümet yok k�! Zaten yen� 
baskıcı anayasayla hükümet s�stem� 
kaldırılmış ve onun yer�ne Tek Adam 
rej�m� get�r�lm�ş durumda. Yan� ülkey� 

emperyal�st sermayeye bağımlı kılan, 
“yerl� ve m�ll�” egemen kes�mler�n 
kasalarını doldurmasına h�zmet eden 
ve halkı açlığa ve yoksulluğa �ten 
�kt�dar söz konusudur.

Gene onların bu yağmacı pol�t�kaları 
sonucunda emekç�ler�n ücretler� 
er�y�ver�yor, marketlerde ürünler�n 
fiyatları sürekl� olarak artıyor, temel 
tüket�m maddeler�ne kota get�r�l�yor 
ve hayat pahalılığı dayanılmaz 
boyutlara ulaşıyor. Ancak bunun 
karşısında, egemen sınıfların, b�r avuç 
zeng�n�n kârlarını yükseltmes� �kt�dar 
tarafından garant� altına alınıyor. 
Dolayısıyla g�tmes� gereken b�zzat bu 
rej�m�n kend�s�.

Türk�ye'n�n koşulları eş�tl�k ve 
özgürlüğü b�rl�kte ele almayı zorunlu 
hale get�rm�şt�r. Daha eş�t b�r toplum 
kurmadan özgürleşemey�z. Türk�ye'y� 
yarım s�m�tle yaşamaya çalışanların 
ülkes� olmaktan çıkarmak �ç�n, halkın 
baş aktör olacağı yen� b�r demokras�y� 
hayal eden b�r z�h�nsel dönüşüme 
gereks�nme var.

Durum siyaseti

Düzce’de sağlık
ne durumda?

1990 Yılı Ağustos ayından ber� 
Düzce de Sağlık Ocakları ve 
Sağlık Müdürlüğünün değ�ş�k 
b�r�mler�nde h�zmet vermeye 
gayret ed�yorum. Bu süreçte 
Sağlık ve Sosyal H�zmetler İş 
Kolunda örgütlü Sağlık ve Sosyal 
H�zmet Emekç�ler� Send�kası 
Düzce Tems�lc�l�ğ�n� 
yürütmektey�m.

Cemal Yılmaz
SES İl Temsilcisi

Sayfa 3'de

İnsanlar tükenme
noktasında 

Tuğrul Abanoz
CHP Akçakoca İlçe Başkanı

CHP heyet� Akçakoca Öğretmen 
ev� toplantı salonunda düzenlenen 
panelde s�yas� part� başkanları, 
STK tems�lc�ler�, muhtarlar ve 
vatandaşlarla b�r araya geld�. 

Sayfa 4'de

AKP �kt�darı ekonom�k kr�z�n 
yükünü tamamen emekç�ler�n 
sırtına yıkan, gel�r adalets�zl�ğ�n� 
der�nleşt�ren ve yoksullaşmayı 
artıran pol�t�kalar yürütmeye 
devam etmekted�r. 

Sayfa 5'de

Bu böyle
gitmez

Gülten Gökpınar
Eği�m-İş Başkanı 

ARTIK YETER DİYORUZ!
Yılın daha ilk dakikalarında elektriğe, doğalgaza, akaryakıt ürünlerine, 

ulaşıma yapılan astronomik zamların şokunu atlatmadan her yanımız adeta 

zam kasırgası ile sarıldı.  Her alış verişte cebimizden çıkan para artarken 

poşetlerimiz küçüldükçe küçülüyor. Sadece son bir hafta içinde yaşadığımız fahiş 

zamlar refah payı aldatmacasını çoktan yutmuş bulunuyor.  Buna rağmen hala 

önümüze sahte enflasyon rakamlarını koyanlara, iğneden ipliğe zam kasırgası 

yıllardır süren yangının ateşini her gün daha fazla körüklerken  “yapılan artış 

ateşi bir miktar alır fakat közü söndürmeye yetmez” diyenlere ARTIK YETER 

Gittikçe ağırlaşan koşullarda bırakalım altı ay sonrasını yarın 

nasıl bir ülkeye uyanacağımızı bilmiyoruz. Bu karanlık 

tabloda GEÇİNEMİYORUZ!  NEFES ALAMIYORUZ! Üstümüze 

çöken bu zifiri karanlıktan tek çıkış yolumuz hangi sendikanın 

üyesi olursak olalım yetkinin asıl sahipleri olarak bir araya 

gelmemizden ortak mücadeleyi yükseltmemizden geçiyor!!!

Sayfa 2'de

Demokrasi Bloğu’ndan

S�z�n yoksullaşmanız, �şs�z kalmanız bel�rl� b�r 
pol�t�kanın sonucu. S�z� bu duruma düşüren kararlara 
katılmadığınız, bu kararlar s�z�n dışınızda alındığı �ç�n 
böyle oldu. Bundan böyle s�z�nle �lg�l� kararlar ancak 
s�z�n katılmanızla alınacak. İç�ne düştüğümüz bu 
kuyudan çıkmak �ç�n �kt�darlardan medet ummayalım. 
Ez�lenler�n kurtuluşu ancak kend� çabalarıyla 
mümkündür. Onun �ç�n el ele tutuşalım, b�rl�kte olalım. 
Türk�ye'de yen� b�r s�yaset, yen� b�r toplum, yen� b�r 
devlet yaratalım

***

Bugün �ç�nde bulunduğumuz koşulları en �y� ortaya 
koyan fotoğraf budur. İnsanlar yoksul. İnsanlar �şs�z. 
İç�nde bulundukları durumdan ötürü sıkılıyorlar, ama en 
öneml�s� öfkel�ler. Çares�zl�k �ç�ndeler. Ama bu 
durumun böyle sürmeyeceğ�n� de b�l�yorlar. 

***
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ARTIK YETER DİYORUZ!

B�nb�r türlü zorluk �ç�nde borçla harçla ayakta kalmaya 
çalışırken yen� yıla da gözler�m�z� fah�ş zamlarla açtık. Yılın 
daha �lk dak�kalarında elektr�ğe, doğalgaza, akaryakıt 
ürünler�ne, ulaşıma yapılan astronom�k zamların şokunu 
atlatmadan her yanımız adeta zam kasırgası �le sarıldı.  Her 
alış ver�şte ceb�m�zden çıkan para artarken poşetler�m�z 
küçüldükçe küçülüyor. 

TÜİK rakamları b�le son 19 yılın en yüksek enflasyonunu 
göster�yor. Ancak Çarşıya, pazara, mutfağa yansıyan zamlar 
yaşadığımız hayat pahalılığının TÜİK enflasyonun en az �k� 
katı olduğunu göster�yor.  Hem açlık hem de yoksulluk sınırı 
%55 arttı. Dört k�ş�l�k b�r a�len�n açlık sınırı 4 b�n TL'y�, 
yoksulluk sınırı 13 b�n TL'y�, bekar b�r çalışanın yaşam 
mal�yet� 5 b�n TL'y� aştı. Halkın ceb�nden alınıp p�yasaya 
sürülen m�lyarca dolarla döv�z kuru 3-4 puan düşürüldü. Buna 
rağmen yılın başında 7,40 TL olan dolar kuru 13 TL üzer�nde 
kalmaya devam ett�.  

Maaşımızı Dolarla Almıyoruz Ama…

Tükett�ğ�m�z her şey döv�z fiyatlarına göre artıyor.  Üstel�k 
kurdak� kısm� düşüşe rağmen başta akaryakıt ürünler� olmak 
üzere �ğneden �pl�ğe zam sağanağı devam ed�yor. Yen� yılın �lk 
dak�kalarında elektr�ğe %50 �le %127 arasında (ortalama 
%80), doğalgaza %25, verg�, res�m ve harçlara %36, köprü 
geç�ş ücretler�ne %25 zam yapıldı. Son b�r haftadak� katmerl� 
zamlar Asgar� Ücrete yapılan %50,4 artışı b�le çoktan er�tt�.  
Buna rağmen b�z kamu emekç�ler�ne önümüzdek� altı ay �ç�n 
%7,5'luk maaş zammı dayatıyorlar. 
Enflasyon farkını öne çekmekten �baret 
%2,5 artışı “refah payı” d�ye yutturmak 
�st�yorlar. 

2020 başında 4 b�n 450 TL, 2021 yılında 5 
b�n 156 TL olan ortalama kamu emekç�s� 
maaşı bu Ocak'ta 7 b�n 151 TL'ye çıkmış 
olacak. Ancak söz konusu maaşla alınan 
dolardan çeyrek altına, gıda ürünler�nden 
tüket�m maddeler�ne her şey�n m�ktarı 
azalmaya devam edecek.  Yıllardır gerçek 
enflasyonu �l�kler�m�ze kadar yaşadık. 
Yaşamaya devam ed�yoruz.  Ama 
maaşlarımız hep b�r yerlerden s�par�ş ed�l�p 
TÜİK tarafından masa başında bel�rlenen 
rakamlara göre artırıldı.  Üstel�k Al� 
Ceng�z oyunları �le bel�rlenen bu 
rakamlara göre bel�rlenen enflasyon farkını 
almak �ç�n b�le altı ay beklemek zorunda 
bırakıldık. 

Maaş artışlarımızı yaşadığımız hayat 
pahalılığını yansıtmayan, resm� enflasyon 

rakamlarına endeksleyen mutabakatlara h�ç sıkılmadan “toplu 
sözleşme” ded�ler.  'Yetk�l�' sıfatı �le masaya oturanlar 
mangalda kül bırakmayan laflar ett�ler.   Ancak her sefer�nde 
ya maaş artışlarımızı TÜİK rakamlarına �nd�rgeyen 
mutabakatlara �mza koydular. Ya da danışıklı dövüş oyunları 
�le son sözü hükümete bırakan Hakem Kuruluna attılar. Talep 
ett�kler� maaş artışı oranının üçte b�r�ne �mza attıkları son 
mutabakatı b�le “bütçeden hakkımızı, refahtan payımızı aldık” 
d�yerek c�lalamaktan ger� durmadılar. Sonuçta fatura daha 
fazla yoksullaşma, daha fazla güvences�zleşme olarak 
hep�m�ze kes�ld�. Maaşlarınızdak� er�me yer�n� buharlaşmaya 
bıraktı. Yoksulluğumuz arttı. 

Sadece son b�r hafta �ç�nde yaşadığımız fah�ş zamlar refah 
payı aldatmacasını çoktan yutmuş bulunuyor.   Buna rağmen 
hala önümüze sahte enflasyon rakamlarını koyanlara, �ğneden 
�pl�ğe zam kasırgası yıllardır süren yangının ateş�n� her gün 
daha fazla körüklerken  “yapılan artış ateş� b�r m�ktar alır fakat 
közü söndürmeye yetmez” d�yenlere  ARTIK YETER 
DİYORUZ!

G�tt�kçe ağırlaşan koşullarda bırakalım altı ay sonrasını yarın 
nasıl b�r ülkeye uyanacağımızı b�lm�yoruz. Bu karanlık 
tabloda GEÇİNEMİYORUZ!  NEFES ALAMIYORUZ! 
Üstümüze çöken bu z�fir� karanlıktan tek çıkış yolumuz hang� 
send�kanın üyes� olursak olalım yetk�n�n asıl sah�pler� olarak 
b�r araya gelmem�zden ortak mücadeley� yükseltmem�zden 
geç�yor!!!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve çevres�n�n yaşadığı 
gerçekl�k �le halkın yaşadığı gerçekl�k arasında 
büyük uçurumlar olduğunu çok sıklıkla 
tekrarlıyoruz.

Kr�z der�nleşt�kçe bu mesafe daha da artıyor. 
Bunu en fazla Erdoğan'ın katıldığı telev�zyon 
programlarında fark ed�yoruz. Halkın yaşadığı 
büyük yaşam zorluğunu anlamaktan çok uzak 
b�r duyguyla, ülken�n �ç�nde bulunduğu 
durumdan çok memnun b�ç�mde gülücükler 
saçarak konuşuyor her programda. O 
konuştukça, o güldükçe ne yazık k� kr�z daha da 
büyüyor.

Büyüyen kr�z�n bedel� �se yüzü gelenlere değ�l, 
her gün ağlayanlara ödet�lmek �sten�yor. Bunun 
en somut örneğ�n� mecl�ste görüşülmeye 
başlanan 2022 yılı Bütçes�'nde görüyoruz.

Ülke 3 yıldır kr�zle boğuşurken, bu ülke halkı 3 
yıldır kr�zle baş edeb�lmek �ç�n varını yoğunu 
tüket�rken bütçede tüm yük y�ne emeğ�yle 
geç�nenler�n sırtına yüklenm�ş durumda.

2021 yılına göre %19 artması öngörülen verg� 
gel�rler� �ç�nde ülke zeng�nl�kler�n� el�nde tutan 
sermaye kes�mler�n�n öded�ğ� kurumlar 
verg�s�n�n oranı sadece %13 �ken, emekç�ler�n 
öded�ğ� gel�r verg�s� ve dolaylı verg�ler toplam 
%73'e ulaşıyor. Halktan toplanan gel�r verg�s�n�n 
neredeyse tamamı fa�z ödemeler�ne ayrılırken, 
kamu yatırımları y�ne göz ardı ed�l�yor.

2022 yılı bütçes� bu hal�yle ülke 
zeng�nl�kler�n�n, ülke halkının verg�ler�n�n 
sermaye kes�mler�ne transfer�nden başka b�r 
anlam �fade etm�yor.

Ülkey� vereb�lecek h�çb�r şey� kalmayan AKP 
�kt�darının g�derken arkasında b�r harabe 
bırakmasına, yandaş sermaye kes�mler� �ç�n son 
b�r vurgun yapmasına �z�n veremey�z. Toplumun 
örgütlü kes�mler� b�r süred�r kend� mücadele 
alanlarındak� sorunlar eksen�nde talepler�n� d�le 
get�rme çabası �çer�s�nde. İşç�ler, kamu 
emekç�ler�, hek�mler ve farklı toplumsal 
kes�mler AKP'n�n yıkım pol�t�kalarına karşı 
haklarını ve çıkarlarını korumak �ç�n yen�den 
alanlara çıkıyorlar.

Toplumsal gereks�n�mler� esas alan, planlı b�r 
üret�m ekonom�s� �ç�n, toplumsal kalkınma ve 
refaha yol açacak üret�m ve yatırımlar �ç�n, 
sanay� ve tarımın �thalattan/dışa bağımlılıktan 
kurtulması �ç�n, yeraltı-yerüstü kaynaklarımızın 
ülkem�z ve �nsanımızın refahına yönel�k 
değerlend�r�lmes� �ç�n, b�l�m�n ve tekn�ğ�n 
rehber alınması, ülken�n teknoloj�k alt yapısının 
güçlend�r�lmes�, mühend�sl�k, m�marlık ve şeh�r 
plancılığı meslekl� b�lg� b�r�k�m�n� ülke 
kalkınmasına seferber etmek �ç�n, halkımızın 
�nsanca koşullarda yaşaması �ç�n, �şs�zl�k ve 
yoksulluğun yok ed�lmes� �ç�n mücadele 
edeceğ�z.

Bu ülken�n geleceğ�n�n aç gözlü sömürgenler ve 
ger�c�ler tarafından el�m�zden alınmasına �z�n 
vermeyeceğ�z. Eş�tl�kten, özgürlükte, 
demokras�den, barıştan ve emekten yana ülkey� 
hep b�rl�kte kuracağız.

Yarınlar
Bizimdir

Emin Koramaz



Bu uygulamayı İNDİR... Çünkü 

CHP Ar-Ge B�l�m Platformu, 
Türk�ye'n�n uluslararası kurum ve 
kuruluşların rapor ver� ve 
endeksler�ndek� yer�n� �nceled�. 
Raporda 13 sorun başlığı altında 
uluslararası kurum ve kuruluşların 
rapor, ver� ve endeksler�nde 

2021 �t�barıyla gıda enflasyonu en yüksek 
ülke oldu. Ülke, enerj� mal�yetler� 
konusunda da en yüksek enflasyona sah�p 
6'ncı ülke konumunda.

Türk�ye'de �st�hdam oranı sadece yüzde 
48. Türk�ye, �st�hdam oranı bakımından 35 
OECD ülkes� arasında son sırada yer aldı.

Türk�ye, 2021 yılı d�n� özgürlükler 
sıralamasına göre 163 ülke arasında 
149'uncu oldu.

AKP'n�n �kt�dara geld�ğ� 2002 yılından 
Kasım 2021'e kadar �ş c�nayetler�nde en az 
787 çocuk hayatını kaybett�.

AKP dönem�nde eğ�t�me er�ş�mde de 
eş�ts�zl�kler artmış ve Türk�ye 41 OECD 
ülkes� arasında en adalets�z eğ�t�m fırsatı 
sunan ülke hal�ne geld�.

Türk�ye'n�n ger�led�ğ� ortaya konuldu.

CHP Ar-Ge B�l�m, Yönet�m ve Kültür 
Platformundan sorumlu Genel Başkan 
Yardımcısı Prof. Dr. Feth� Açıkel çalışma 
�le �lg�l� açıklamasında, “Bu kapsamlı 
çalışmanın sonucunda m�llet�m�z�, yaygın 
yoksullaşmanın ve kurumsal yıkımın 
eş�ğ�ne get�ren tek k�ş�l�k hükümet 
s�stem�n�n 20 yıllık karnes�n� verm�ş 
olduk. Raporumuzda, Saray'ın yanlış ve 
yıkıcı pol�t�kalarının Türk�ye'de büyük b�r 
çöküş ve ger�lemeye neden olduğunu, 
toplumun ve devlet�n adeta fetret ve fakru 
zaruret koşullarına �t�ld�ğ�n� tesp�t ett�k” 
�fadeler�n� kullandı.

ADALETE GÜVEN YOK

Rapora göre, uluslararası kurum ve 
kuruluşların çalışmalarında Türk�ye'n�n 
yer� şöyle: Türk�ye, 2021 Dünya Adalet 
Projes� Endeks�nde Madagaskar, Angola, 
Mal� g�b� ülkeler�n ger�s�nde kalarak 
hukukun üstünlüğü sıralamasında 128 ülke 
arasında 117'nc� sıraya düştü. Aynı 
zamanda dâh�l olduğu Orta Asya ve Doğu 
Avrupa bölges�ndek� 14 ülke arasında son 
sıraya düşerken benzer gel�re sah�p 40 
ülke arasında �se 38'�nc� sırada yer aldı.

2011 yılında 167 ülke arasında yargı 
s�stem�ne ve mahkemelere güven 
sıralamasında 53'üncü sırada yer alan 
Türk�ye, 2021 yılına gel�nd�ğ�nde 
129'uncu sıraya düştü.

Hükümet Kısıtlamaları Endeks�'nde 

Türk�ye son 10 yılda 18 sıra b�rden 
düşerek 2021'de 167 ülke arasında 157'nc� 
sırada yer aldı.

2021 Yargı Bağımsızlığı Endeks�'nde 
Türk�ye 167 ülke arasında 118'�nc� sırada 
yer aldı.

Sınır Tanımayan Gazetec�ler'�n hazırladığı 
rapora göre, basın özgürlüğü konusunda 
Türk�ye 2002'de 100'üncü sıradayken, 
2021'de 153'üncü sıraya ger�led�.

2015 yılında er�ş�me engellenen �nternet 
s�tes� sayısı 80 b�n �ken Aralık 2020 
�t�bar�yle bu yaklaşık beş kat artarak 467 
b�n oldu.

Er�ş�m engellemeler, �çer�k kaldırmalar, 
sosyal medya kaynaklı tutuklamalar g�b� 
kr�terler� merkeze alarak, Freedom House 
tarafından hazırlanan İnternet Özgürlüğü 
2021 Raporu'na göre Türk�ye, 100 puan 
üzer�nden sadece 34 puan alarak, geçen 
yıllarda olduğu g�b� bu yıl da 'özgür 
olmayan ülkeler' kategor�s�nde yer aldı.

Türk�ye'dek� gerçek �şs�z sayısı 97 ülken�n 
nüfusundan fazla. Türk�ye, OECD ülkeler� 
arasında 25'le 64 yaş grubunda �ş gücüne 
katılım oranı en düşük olan ülke.

Türk L�rası benzer ülkeler�n para b�r�m� 
arasında Arjant�n Pesosu'ndan sonra en 
fazla değer y�t�ren para b�r�m�. Türk�ye, 
dünya enflasyon l�g�nde 185 ülke arasında 
en yüksek enflasyona sah�p 11'�nc� ülke 
konumunda.

Türk�ye, 36 OECD ülkes� �çer�s�nde Ek�m 

olarak ün�vers�telere geç�yor.

2007 sonrası b�r send�kanın çok hızla 
büyümes� b�r yandan da yönet�mlere el 
atması sonucu Sağlık ve Sosyal h�zmet 
alanında eh�l olmayanların yönet�c� 
olmasına neden oldu.

Tab�� l�yakata göre atama yapılmamasının 
b�r d�ğer sebeb� de Sağlık ve Sosyal 
H�zmet alanında sözleşmel� yönet�c�l�k 
s�stem�ne geç�lm�ş olmasıdır. Halbuk� bu 
yöntem kamuda h�yerarş�k s�stem� de 
bozmuştur.

A�le Hek�ml�ğ� de b�r başka dert; A�le 
Hek�mler� b�r yandan yarı memur yarı �şç� 
g�b� d�ğer yandan �şveren g�b�. A�le Sağlığı 
Merkez�nde çalışanlar b�r çok hususta 
Anayasamızın eş�tl�k �lkes�ne aykırı  
olarak yıllık �z�n, doğum �zn�, süt �zn� g�b� 
�z�nler� kullanırken maaşlarında kes�nt�ler 
olmaktadır. Hatta hastalanmaları b�le 
yasak. Yoksa ücretler� kes�lmekte. 

1990 Yılı Ağustos ayından ber� 
Düzce de Sağlık Ocakları ve Sağlık 
Müdürlüğünün değ�ş�k b�r�mler�nde 

h�zmet vermeye gayret ed�yorum. Bu 
süreçte Sağlık ve Sosyal H�zmetler İş 
Kolunda örgütlü Sağlık ve Sosyal H�zmet 
Emekç�ler� Send�kası Düzce Tems�lc�l�ğ�n� 
yürütmektey�m.

Yanı başımızdak� Bolu �le 1999 yılında 
deprem yıkıntıları arasında İl yapılan 
Düzce'm�z sağlıkta ne durumda?

Yılardır Düzce'm�ze atanan uzman 
hek�mler “mecbur� h�zmetler�n�” 
tamamlamak üzere gel�yor. B�r yıl 
b�lemed�n b�r buçuk yıl sonra ya �st�fa 
ed�yor ya da başka �l'e g�d�yor. Ancak bu 
arada b�rçok hek�m de Öğret�m Üyes� 

çoğunluğu el�nde bulunduran send�ka yada 
başka yollarla �dar� b�r�mlerde 
çalıştığından İl�m�zde en öneml� sağlık 
personel� eks�kl�ğ�ne neden olmaktadır.

Y�ne yukarda da bel�rtt�ğ�m üzere taşeron 
s�stem �le çalıştırma, kadrolu atamaların 
önünde en büyük engellerden b�r�d�r.

Az k�ş�yle çok h�zmet beklenen Sağlık 
emekç�ler� arkadaşlarımız hemen her gün 
Ülkem�z�n her tarafında olduğu g�b� 
İl�m�zde tüm sağlık kurumlarında 
arkadaşlarımız fiz�ksel yada sözel ş�ddete 
maruz kalmaktadır.

Burada sayamayacağım daha b�rçok 
mağdur�yet var.  İlerleyen günlerde devam 
edeceğ�m.

Herkese ücrets�z, ulaşılab�l�r ve n�tel�kl� 
sağlık h�zmet�ne kavuşacağı günler �le 
Sağlık emekç�ler�n�n ş�ddet görmed�ğ� 
çalışma ortamı sağlanacağı �şyerler� 
d�leğ�yle 

Y�ne A�le Hek�ml�ğ�ndek� sınıflandırma 
model� �le dışarıdan çalıştırılan sağlık 
emekç�ler� çok düşük ücretlerle 
çalıştırılmaktadır (ücret karşılığı 
çalıştırılan öğretmenler g�b�). Tab�� bu 
arkadaşlarımız Anayasamızda ücretler 
asgar� ücret altında olamaz maddes�n� 
çıkarılan kanunlarla ve Devlet el�yle çok 
düşük ücretlerle çalıştırılmakta, sosyal 
güvenl�k pr�mler� de az ödend�ğ�nden 
sağlık yardımından da yeter�nce 
yararlanamamaktadır.

Yıllardır uygulanan b�r kısmı 2018 de 
kadroya b�rçok hak kaybına uğrayarak 
geçen taşeron çalıştırma yöntem� de 
�l�m�zde uygulanmaktadır. Özell�kle 
Ün�vers�te Hastanem�z�n bazı b�r�mler� 
taşeron ş�rketler aracılığıyla h�zmet 
vermekted�r.

Kurumlarımızda sağlık personeller�n�n b�r 
çoğu yukarda da bel�rtt�ğ�m�z g�b� 

Cemal Yılmaz/ SES İl Temsilcisi
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Düzce’de
Sağlık
Ne
Durumda?

Y�ne A�le Hek�ml�ğ�ndek� sınıflandırma model� �le dışarıdan 
çalıştırılan sağlık emekç�ler� çok düşük ücretlerle 
çalıştırılmaktadır (ücret karşılığı çalıştırılan öğretmenler g�b�). 
Tab�� bu arkadaşlarımız Anayasamızda ücretler asgar� ücret 
altında olamaz maddes�n� çıkarılan kanunlarla ve Devlet el�yle 
çok düşük ücretlerle çalıştırılmakta, sosyal güvenl�k pr�mler� 
de az ödend�ğ�nden sağlık yardımından da yeter�nce 
yararlanamamaktadır.

Ülke
Her 
Alanda
En 
D�b�
Gördü

N�sa Küçük
Türkiye, 2021 Dünya Adalet 
Projesi Endeksinde Madagaskar, 
Angola, Mali gibi ülkelerin 
gerisinde kalarak hukukun 
üstünlüğü sıralamasında 128 ülke 
arasında 117'nci sıraya düştü. 
Aynı zamanda dâhil olduğu Orta 
Asya ve Doğu Avrupa 
bölgesindeki 14 ülke arasında son 
sıraya düşerken benzer gelire 
sahip 40 ülke arasında ise 38'inci 
sırada yer aldı.



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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CHP heyet�n�n z�yaret ett�ğ� Düzce ve 

Akçakoca'da halk, 1999 deprem�nde 

yaşadıkları yıkımın b�r benzer�n� bu kez 

ekonom�k olarak yaşadıklarını �fade ett�. 

Esnaf, elektr�k faturasından tasarruf 

etmek �ç�n dükkanını saat 17.00'de 

kapattığını anlattı.

Olası erken seç�me karşı kent 

z�yaretler�ne hız kazandıran Cumhur�yet 

Halk Part�s� (CHP), son olarak Düzce'de 

yurttaşların sorunlarını d�nled�. Sanay� 

kent� olarak b�l�nen Düzce'de çok sayıda 

�şletmen�n kapısına k�l�t vurduğunu tesp�t 

eden CHP heyet�, �kt�dara erken seç�m 

�ç�n çağrıda bulundu. Düzce ve 

Akçakoca'da yurttaşlar ve esnafla b�r 

araya gelen CHP, kentte yaşanan 

ekonom�k yıkımı �nceled�. 

Heyetle görüşmeler yapan çok sayıda 

esnaf, 12 Kasım 1999 deprem�nde 

yaşanan sıkıntıların daha büyüğünü 

yaşadıklarını anlattı. Taks�c� esnafı �le 

gerçekleşt�r�len görüşmede, 

“Kazandığımız para yakıta g�d�yor” 

�fades� d�kkat� çekerken çok sayıda 

sanay�c� de “Artık �ş yapamıyoruz. Ya �ş 

yer�m�z�n kapısına k�l�t vurduk ya da 

çalışan sayımızı yarı yarıya azalttık” 

ded�. Elektr�ğe yapılan yüzde 127 

oranındak� zam hakkında da 

değerlend�rmeler�n yapıldığı 

görüşmelerde, bazı �şletme sah�pler�, 

gelen müşter� sayısının faturaları 

karşılamaya yetmed�ğ� �ç�n saat 17.00 

�t�bar�yle dükkanlarını kapısına k�l�t 

vurduklarını söyled�. Düzce'n�n daha 

hava kararmadan hayalet b�r kente 

dönüştüğünü kaydeden CHP Genel 

Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezd�, 

�kt�dara çağrıda bulundu. Sanay� kent� 

Düzce'n�n bu k�ml�ğ�n� kaybetmek üzere 

olduğunu vurgulayan İlgezd�, “Hang� 

esnafla, hang� vatandaşla konuşsak 

ekonom�den ve �ş yapamamaktan 

bahsed�yor. Deprem�n yıkıcı etk�ler�nden 

daha beter b�r sorunla karşı karşıyayız” 

ded�. B�r taks�c� esnafının kend�s�ne, 

“Asgar� ücrete zam açıkladıkları gün 

ekmeğ�n boyutunu yarı yarıya 

düşürdüler. Sözde zam yapmadılar. 2.5 

l�ra hala ekmek ama gramajı yarıya 

düştü. Ekmeğ� b�le esk�s� g�b� 

y�yem�yoruz” ded�ğ�n� aktaran İlgezd�, 

“Benzer sorunları yurdun dört b�r 

yanındak� vatandaşlarımızdan duymak 

mümkün. Artık, 'El�m�z kırılsaydı da 

AKP'ye oy vermeseyd�k' d�yecek duruma 

geld�ler. Ac�len erken seç�me �ht�yaç var. 

Vatandaşa depremden daha fazla zarar 

veren b�r �kt�darın b�r dak�ka b�le yer�nde 

kalmaya hakkı yoktur” d�ye konuştu.

CHP heyet�n�n
�zlen�mler� 

Hüseyin Şimşek

CHP Heyet� vatandaşları d�nled�

İNSANLAR TÜKENME NOKTASINDA 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Malatya m�lletvek�l� Vel� Ağbaba, İstanbul m�lletvek�l� S�bel Özdem�r, Ankara 
m�lletvek�l� PM üyes� Semra D�nçer, Muğla m�lletvek�l� Burak Erbay ve YDK üyes� Bülent Maraklı 
Akçakoca'da vatandaşların sorunlarını d�nled�ler. CHP heyet�n� Akçakoca İlçe Başkanı Tuğrul Abanoz 
karşıladı

CHP heyet� Akçakoca Öğretmen ev� 
toplantı salonunda düzenlenen panelde 
s�yas� part� başkanları, STK tems�lc�ler�, 
muhtarlar ve vatandaşlarla b�r araya geld�. 
Kadın Kolları Başkanı Saadet Anakan'ın 
tanıtımından sonra  açış konuşmasını 
yapan İlçe Başkanı Tuğrul Abanoz, CHP 
heyet�ne Akçakoca'nın genel sorunları ve 
gündem� hakkında b�lg� verd�. Heyet adına 
�lk konuşmayı yapan Genel Başkan 
Yardımcısı Malatya M�lletvek�l�  Vel� 
Ağbaba 40 k�ş�l�k b�r ek�ple Düzce'ye 
geld�kler�n� bel�rterek “Darda, yoklukta, 
kıtlıkta b�r araya gelen yürekl� �nsanların 
memleket� olan  Düzce, Akçakoca ve tüm 
�lçeler�nde yüreğ� güzel �nsanlarımızla b�r 
araya gelerek sorunları tesp�t ed�yoruz. Bu 
kapsamda s�z�nley�z. B�zler s�zlerle sohbet 
ederken esas s�z�n dertler�n�z� 
d�nleyeceğ�z. B�z d�nleyeceğ�z, s�z 
anlatacaksınız ve gerek m�llet�n 
kürsüsünden, gerekse yaşamın her 
alanında hakkınızı hukukunuzu korumak 
çalışacağız, el�m�zden geld�ğ�nce bu 
yaraları da sarmaya çalışacağız” ded�.  
Ağbaba daha sonra şu görüşlere yer verd�: 
“Her yerde olduğu g�b� Akçakoca'da da 
yoğun b�r �lg� gördük. Ancak �nsanlar 
yaşam koşullarından memnun değ�ller. B�r 
çıkış arıyorlar. B�z de bunu 
sağlayacağımızın sözünü ver�yoruz. 
S�yaset�n k�rl�l�kten uzaklaşıp l�yakat�n 
öne çıktığı �şs�zl�ğ�n azaltıldığı üret�m�n 
artırıldığı, esnafın fındıkçının ş�kayetç� 
olduğu dönem� �kt�darımızda 
sonlandıracağız” ded�. 

ABANOZ
GÜNDEMİ
DEĞERLENDİRDİ

CHP Akçakoca �lçe başkanı 
Tuğrul Abanoz,  Akçakoca 
gündem� ve part� çalışmaları 

hakkında CHP Akçakoca İlçe 
Başkanlığı facebook hesabından 
canlı yayın yaparak b�lg�ler aktardı.

Başkan Abanoz,  canlı yayındak� 
gündem�nde ekonom�k sorunlara da 
değ�nd� ve , “Vatandaşımız da 
esnafımız da ş�kâyetç�. Son 
dönemde her kaleme gelen zamlar 
hep�m�z� zorluyor. Vatandaş 
zamlardan, ekonom�k kr�zden nefes 
alamaz hale geld�. Kışı zor 

geç�receğ�m�z� b�l�yor, zam yağmuru 
da bekl�yorduk ama böyles� daha 
önce h�ç yaşanmamıştı. Gerekl� 
önlemler�n b�r an önce alınması, 
doğru adımların atılması ve 
ekonom�m�z�n b�r an önce düzlüğe 
çıkması lazım. Mutfak yangın yer�… 
İnsanlar çok mağdur, geç�m 
derd�nde. Bu böyle devam edemez” 
d�ye konuştu. CHP Başkanı Tuğrul 
Abanoz yayında ayrıca, vatandaşlar 
tarafından kend�s�ne �let�len konular 
hakkındak� görüşler�n� de 
değerlend�rd�.



EĞİTİM-İŞ Düzce Şube Başkanı Gülten Gökpınar
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Sarayın TBMM'ye gönderd�ğ� ve kom�syona 
�necek olan “Öğretmenl�k Meslek Kanun 
Tekl�fi” muhtemelen b�rkaç ekleme çıkarmayla 

kabul ed�lecek. Kabul ed�lmes� öğretmenler�n b�r 
kanuna kavuştuğu anlamına gelmeyecek. Bu öyle b�r 
meslek kanunu k� �lg�l� olduğu mesleğ�n statüsünü, 
ekonom�k, sosyal hak ve yükümlülükler�n� yan� 
öğretmenl�ğ�n tar�fin� başka kanunlara bırakıyor.

13 maddeden �baret kanun taslağının sözleşmel� 
öğretmenl�ğ� kalıcı hale get�ren maddes� �le 3600 ek 
gösterge ç�zelges� har�c�ndek� maddeler� aynı cümlelerle 
zaten 1739 Sayılı M�ll� Eğ�t�m Temel Kanunu'nda 
mevcut. 1739'un 43 ve 45. maddes�n�n paragraflarını 
sayısallaştırıp kanun d�ye göndermek hem Mecl�se hem 
öğretmenlere yapılmış büyük b�r saygısızlıktır. O 
nedenle şu olmalı, bu olmamalı, kanun öyle değ�l böyle 
yazılmalı g�b� taslağa saygınlık kazandıracak 
eleşt�r�lerden kaçınmak gerek�r.

İkt�dar, öğretmenl�k mesleğ�n� stajyer öğretmen, 
öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olarak dört 
kar�yer basamağına ayıran 2005 düzenlemes�ne �şlerl�k 
kazandırmayı amaçlıyor. Asıl amaç bu; bunu kazanım 
olarak görenler� b�r kez daha uyarmak �ster�z: Özell�kle 
öğretmenler�n aynı �ş�, aynı araç ve yöntemlerle aynı 
amaca ulaşmak �ç�n yapanlar arasında üstünlük 
sıralaması yapılmayacağını b�lmes� gerek�r. Aynı 
müfredat ve yöntemlerle �şlenen ve öğrenc� başarısı 
merkez� sınavla ölçülen her hang� b�r ders� aynı yaş ve 
sınıf sev�yes�ne veren öğretmenlerden her b�r�n�n 
stajyer, düz öğretmen, uzman öğretmen, başöğretmen 
olmasının amacın gerçekleşmes�ne katkısı ne olab�l�r?

D�yel�m k� kar�yer basamaklarının her b�r�, ona sah�p 
olan k�ş�n�n meslek� yeterl�l�ğ�n� tam ve doğru olarak 
�fade ed�yor olsun; bu durumda başöğretmen� 
uzmandan, uzmanı düz öğretmenden, düz öğretmen� 
stajyerden daha yetk�n saymak kaçınılmazdır. Her b�r 
kar�yer basamağı öğretmen�n yetk�nl�k dereces�ne 
karşılık gel�yorsa düz öğretmen�n ders�ne g�rd�ğ� 3/A 
şubes�, başöğretmenden ders alan 3/B şubes�ne göre 
dezavantajlı sayılmaz mı? Ya da uzman b�yoloj� 
öğretmen�n sınıfı düz b�yoloj� öğretmen�n sınıfına göre 
avantajlı olmayacak mı?

Anayasalar, her yurttaşın kamu h�zmet�nden eş�t 
yararlanmasından söz eder. B�z�m Anayasa'da da var 
böyle maddeler. “Devlet organları ve �dare makamları 
bütün �şlemler�nde eş�tl�k �lkes�ne uygun olarak hareket 
etmek zorundadırlar” der Anayasa'nın 10. maddes�. 
Kar�yer basamaklarından b�r�n� d�ğer�nden üstün 
görürsen�z, sadece Anayasa'ya değ�l temel �nsan 
haklarından eş�tl�k �lkes�ne de uygun davranmamış 
olursunuz. Yok, eğer kar�yer basamakları öğretmenler 
arasındak� n�tel�k farkının karşılığı değ�l d�yorsanız, 
kar�yer basamakları uygulamasını kaldırıldığı raftan 
neden �nd�r�yorsunuz?

Uzmanlık gerekt�ren b�lg� ve becer� kazandırma �ş� 
yüksek öğren�mde gerçekleş�r. K�mse ün�vers�tede 
neden akadem�k kadro ve unvanlar var demez. Çünkü 
uzmanlık alanı ve uzmanlık dereces� ün�vers�ten�n �cat 
ed�p verd�ğ� ve aynı zamanda oradan ed�n�len b�r 
statüdür. Temel eğ�t�m�n amacı �se öğrenc�y� 
uzmanlaştırmak değ�l, aks�ne onları ortaklaşacakları 
değerler etrafında b�rleşt�rmek ve doğru b�lg� ed�nme 
yollarını göstermekt�r. İş�, farklılıkları yurttaşlık g�b� tek 
b�r kar�yer etrafında b�rleşt�rmek olan eğ�t�mc�ler� (nasıl 
yapıldığı, yapılacağı malum) sınavla kar�yer 
basamaklarına ayırmak eğ�t�m�n bu evrensel amacıyla 
da çel�şmekted�r. B�rey� �şbölümüne hazırlamayan temel 
eğ�t�m�n kadrosunu akadem�k (veya tekn�k) unvanlara 
ayırmak, temel eğ�t�m�n bütünlüğüne vurulacak en 
büyük darbed�r.

Öğretmenl�k 
Meslek Kanun
Tekl�fi

Ünal Özmen

Eğ�t�m-İş seslend�: Zam, kr�z, yoksulluk: Tüken�yoruz

BU BÖYLE GİTMEZ!

AKP �kt�darı ekonom�k kr�z�n 
yükünü tamamen emekç�ler�n 
sırtına yıkan, gel�r adalets�zl�ğ�n� 

der�nleşt�ren ve yoksullaşmayı artıran 
pol�t�kalar yürütmeye devam etmekted�r. 

Ağustos 2021'de yandaş send�kayla 
�mzalanan sözde toplu sözleşme �le kamu 
emekç�ler�n�n ve emekl�ler�n geleceğ�ne el 
konulmuş, adeta sefalete mahkum 
ed�lm�şt�r.  

Bu karanlık ekonom�k tablo karşısında, 
aylardır meydanlarda çağrıda bulunuyoruz. 
“Zam, Kr�z, Yoksulluk; Tüken�yoruz!” 
d�yerek peş peşe yapılan zamları, 
yaşadığımız ekonom�k kr�z ve der�n 
yoksulluğu haykırıp, s�yas� �kt�darı önlemler 
almaya çağırıyoruz.  

Ancak tüm bu çağrılarımıza ve 
talepler�m�ze yanıt ver�lmed�ğ� g�b� her gün 
b�raz daha yoksullaşıyoruz, emeğ�m�z 
ucuzluyor.

İnsan onuruna yaraşır b�r yaşam daha da 
�mkansız hale gelm�şken, AKP �kt�darı 
sadece yandaşların özgür ve refah �ç�nde 
olduğu b�r ülke yaratmıştır. 

Zeng�n� daha zeng�n, emekç�ler� �se daha 
yoksul hale get�ren bu ez�yetten, eğ�t�m 
emekç�ler� de payını en ağır b�ç�mde 
almıştır. Sözde toplu sözleşme 
görüşmeler�nde kamu çalışanlarına reva 
görülen 2 yıllık zamlar yıl b�tmeden er�m�ş, 
enflasyon ve artan verg� d�l�m� �le kamu 
emekç�s�n�n alım gücü yerle b�r ed�lm�şt�r. 
Eğ�t�m emekç�ler�, daha ayın başında ayın 
sonunu kara kara düşünür hale gelm�şt�r. 

Üstel�k bu tablo daha da ağırlaşıyor. TÜİK 
ezbere b�ld�ğ�m�z yalanları söyleyedursun, 
Konfederasyonumuz B�rleş�k Kamu-İş'�n 
Aralık ayı araştırmasına göre; dört k�ş�l�k 
b�r a�len�n �nsan onuruna yaraşır b�r şek�lde 
yaşayab�lmes� �ç�n yapması gereken zorunlu 
harcamaları gösteren yoksulluk sınırı 13 b�n 
598 l�raya, açlık sınırı �se 4 b�n 652 l�raya 
yükselm�şt�r. 1 yılda tüket�lmes� zorunlu 
olan tüm gıda maddeler�ne yüzde 100'ü 
aşan oranlarda zam gelm�şt�r. Gıda 
dışındak� �ht�yaçlar �ç�n yapılması gereken 
harcama �se 2 b�n 6 l�ra artmıştır. 

Pek� bu şartlar altında fedakarca çalışan 
yaşamaya çalışan b�z eğ�t�m emekç�ler�n�n 

payına ne düşüyor:

-T�yatrodan �baret olan toplu sözleşme 
görüşmeler�nden gelen traj�kom�k ücret 
zamları ve peş� sıra gelen sefalet.

-L�yakats�zce atanmış yönet�c�ler�n 
hads�zl�kler�; azar, keyfi d�s�pl�n 
cezaları, mobb�ng, sürgünler…

-Kadrolu, sözleşmel�, ücretl� adı altında 
kategor�ze ed�lerek, ayrıştırılarak 
sömürülme.

-İş güvencem�z� ortadan kaldıracak, 
öğretmenler odasını b�r kez daha 
bölecek olduğu halde b�ze müjde g�b� 
sunulmaya çalışan Öğretmenl�k Meslek 
Kanunu.

-Ger�c�leşt�r�lm�ş, p�yasacılaştırılmış 
b�r eğ�t�m s�stem�. 

Bu böyle g�tmez, g�demez! Bugün 
b�z�m hal�m�z� görmezden gelenlere, 
�syanımıza kulağını kapatanlara karşı 
üret�mden gelen gücümüzü 
kullanacağız! 

-İnsanca yaşamak �ç�n tüm eğ�t�m 
emekç�ler�n�n maaşlarına yüzde yüz 
zam �st�yoruz!

-S�stemat�k ve hads�z saldırılar 
altındak� meslek onurumuza tekrar 
kavuşmak �st�yoruz!

-Tüm eğ�t�m emekç�ler� �ç�n kadrolu, 
güvencel� çalışma ve �nsanca çalışma 
şartları �st�yoruz!

-N�tel�kl� eğ�t�m�n sürdürülmes�nde en 
öneml� paydaşlar arasında olan �dar�, 
yardımcı ve tekn�k personeller�n 
talepler�n�n yer�ne get�r�lmes�n�, 
Öğret�m Yılına Hazırlık Ödeneğ�n�n 
ayrım gözet�lmeks�z�n eğ�t�m 
çalışanlarının tümüne ödenmes�n� 
�st�yoruz. 

-Eğ�t�m çalışanlarının görev 
tanımlarının yapılmasını, angarya 
çalışmaya son ver�lmes�n� �st�yoruz.

-Ün�vers�teler�m�zde b�l�msel, �dar� ve 
mal� özerkl�k �st�yoruz. 

-Ün�vers�teler�m�zde akadem�k ve �dar� 
kadrolar arasındak� kesk�n ç�zg�ler�n 
azaltılmasını, görevde yükselme 
koşullarının l�yakat s�stem�ne göre 
yapılmasını, akadem�k teşv�k 

ödeneğ�n�n akadem�k alanların 
şartları göz önünde bulundurularak 
yen�den düzenlenmes�n�, 
akadem�syenler� gerçekten teşv�k 
edecek oranlarda olmasını 
�st�yoruz. 

-Atatürk'ün b�ze emanet ett�ğ� yen� 
nes�ller �ç�n la�k, b�l�msel, ad�l ve 
kamusal b�r eğ�t�m �st�yoruz!

Ve şüphen�z olmasın k� alacağız! 
Bu yoksulluk, bu sömürü artık 
yeter! Gün umutsuzluğa kapılma, 
kend�n� çares�z ve güçsüz h�ssetme 
günü değ�ld�r. Gün dayanışma 
günüdür, mücadele günüdür. 
Üreten emekç�ler�z, ses�m�z, 
sözümüz var. Hep b�rl�kte 
güçlüyüz.

B�z eğ�t�m emekç�ler�, bugünün 
gerçekl�ğ�n� TÖS'ten TÖB-
DER'den Köy Enst�tüler�nden 
devraldığımız tar�hsel m�rasla 
yoğuracağız. Nazım'ın ded�ğ� g�b� 
ağır eller�m�z� toprağa basıp 
doğrulacağız. Bugün burada 
bulunan ve �ş bırakma eylem�m�ze 
destek olan tüm eğ�t�m 
emekç�ler�n� de selamlıyoruz. 
Mücadelem�z� tüm haklarımızı 
elde edene kadar, eğ�t�m 
emekç�ler�ne �nsan onuruna yaraşır 
b�r yaşam sağlayana kadar 
sürdüreceğ�z, haklarımızı söke 
söke alacağız!
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Öğretmenl�k Meslek Kanunu
Tasarısı Ger� Çek�lmel� 

Fevz� İpek/ Düzce Eğ�t�m Sen İl Tems�lc�s� 

Meslek Kanununu kabul etmem�z 
mümkün değ�ld�r. 

Eğ�t�m Sen, yıllardır sadece öğretmenler�n 
değ�l, eğ�t�m kurumlarında çalışan tüm 
eğ�t�m ve b�l�m emekç�ler�n�n çalışma ve 
yaşam koşullarının �y�leşt�r�lmes� 
gerekt�ğ�n� savunmaktadır. N�tel�kl� eğ�t�m 
�ç�n öğretmenler kadar emeğ� olan �dar� ve 
tekn�k personel, yardımcı h�zmetl�ler sınıfı 
ve 4-B statüsünde çalışan eğ�t�m 
emekç�ler�n�n hakları ve talepler� de 
d�kkate alınmalıdır. Öğretmenler �ç�n 
düşünülen �y�leşt�rmeler, tüm eğ�t�m ve 
b�l�m emekç�s� arkadaşlarımızın çalışma 
ve yaşam koşullarının �y�leşt�r�lmes� �le 
b�rl�kte ele alınmalıdır. 

S�yas� �kt�dar, TBMM'ye sunduğu 
Öğretmenl�k Meslek Kanunu Tasarısı'nı 
derhal ger� çekmel�d�r. B�r meslek kanunu 
hazırlanacaksa “Öğretmenler�n Statüsü 
Tavs�ye Kararı” temel alınmalı, sadece 
öğretmenler�n değ�l tüm eğ�t�m 
emekç�ler�n hakları ve talepler� güvence 
altına alınmalıdır. Bu doğrultuda 
çalışmalar yürütmek üzere eğ�t�m alanında 
örgütlü tüm send�kaları b�rl�kte hareket 
etmeye çağırıyoruz.

sadece 'sağlık ve can güvenl�ğ�' 
durumunda tay�n hakkı tanınmış, yıllardır 
c�dd� b�r sorun olarak devam eden eş 
durumu tay�n hakkı ver�lmem�şt�r. 

HAKLARIMIZI VE TALEPLERİMİZİ 
İÇERMEYEN ÖĞRETMENLİK 
MESLEK KANUNU TASARISI 
DERHAL GERİ ÇEKİLMELİDİR

S�yas� �kt�dar eğer b�r meslek kanunu 
yapmakta sam�m� �se yapması gereken tek 
şey öğretmenl�k mesleğ� açısından 
uluslararası düzeyde kabul gören en 
öneml� belge olan “Öğretmenler�n 
Statüsüne İl�şk�n Tavs�ye Kararı”na uygun 
b�r düzenleme yapmalıdır. ILO ve 
UNESCO ortak belges� olarak 5 Ek�m 
1966 yılında kabul ed�len ve Türk�ye 
tarafından da onaylanan tavs�ye kararı 
öğretmenler�n toplumsal statüsüne yönel�k 
olarak bugüne kadar atılmış en öneml� ve 
kapsamlı adımdır.

Öğretmenler�n sadece okul �ç�nde değ�l, 
toplum �ç�nde de yer�ne get�rd�kler� 
görev�n taşıdığı önem�, uluslararası 
düzeyde belgeleyen, öğretmenler�n tüm 
sorunlarını ele alan ve durumlarını tüm 
ayrıntıları �le düzenleyen b�r met�nd�r. Bu 
met�n d�kkate alınmadan hazırlanan b�r 

S�yas� �kt�dar, öğretmenler arasında halen 
var olan  sözleşmel�, kadrolu, ücretl� 
öğretmen ayrımlarına yen�ler� eklemekle 
kalmamakta, eğ�t�m s�stem�n�n rekabetç� 
ve eley�c� yapısını daha da pek�şt�recek 
adımlar atmaktadır. Öğretmenl�k zaten b�r 
uzmanlık mesleğ�d�r. Bu temel gerçeğ� yok 
sayarak öğretmenler� kar�yer 
basamaklarına göre bölmek, farklı ücret 
pol�t�kaları üzer�nden ayrıştırmak 
öğretmenler arasındak� �l�şk�ler�n ve 
meslek� dayanışmanın bozulmasına neden 
olacaktır. Yapay olarak oluşturulan farklı 
statü ve unvanlar, zaman �ç�nde g�derek 
bel�rg�nleşen sınıfsal ayrışmalara, 
okullarda katı ve h�yerarş�k çalışma 
�l�şk�ler�n�n oluşmasına yol açacaktır

İkt�dar, eğ�t�m s�stem�n� ve öğrenc�ler� 
mecbur bıraktığı sınav merkezl� eğ�t�m 
uygulamasına öğretmenler� de katmak 
�stemekted�r. Aynı �ş� yapan, sınıfında, 
branşında aynı eğ�t�m �çer�ğ�n� anlatan, 
benzer öğret�m yöntem ve tekn�kler�n� 
uygulayan ve öğrenc�ler� benzer süreçlerle 
değerlend�ren öğretmenler� farklı statü ve 
maaş uygulaması üzer�nden bölmeye ve 
ayrıştırmaya yol açacak böyles� b�r 
düzenlemey� kabul etmem�z mümkün 
değ�ld�r. 

Ayrıca kar�yer basamaklarını 'kademe 
�lerleme cezası almamış olmaya' 
bağlamak, eğ�t�m emekç�ler�n� send�kal 
örgütlenmeden uzak tutmaya, yanlış 
uygulama ve tutumlara �t�raz etmemeye 
yönel�k tehl�kel� b�r adımdır.

Öğretmenl�k Meslek Kanunu gündeme 
geld�ğ�nde Cumhurbaşkanı'nın 'kadrolu ve 
sözleşmel� öğretmenler arasındak� ayrımı 
kaldırıyoruz' �fades�ne rağmen bu yönde 
b�r düzenleme yapılmamıştır. Mevcut 
tekl�fte sözleşmel� kadrolu ayrımı 
kalkmadığı g�b�, sözleşmel� öğretmenlere 

M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı (MEB), 
bugüne kadar eğ�t�m s�stem�nde 
yaşanan her sorunda olduğu g�b�, 

eğ�t�m emekç�ler�n�n ekonom�k, sosyal, 
meslek� ve özlük sorunlarına tamamen 
p�yasacı ve rekabetç� b�r mantıkla 
yaklaşmıştır. Bu yaklaşımın son örneğ�, 
muhataplarının b�lg�s� dışında, kapalı 
kapılar ardında hazırlanan ve 31 Aralık 
2021'de TBMM'ye sunulan Öğretmenl�k 
Meslek Kanunu Tasarısı bugün TBMM 
M�ll� Eğ�t�m Kültür Gençl�k ve Spor 
Kom�syonu'nda  görüşülmeye başlamıştır. 

Kanun tasarısı gerek hazırlanış b�ç�m�, 
gerekse sınırlı �çer�ğ� açısından b�r meslek 
kanunu olmaktan çok uzaktır. Öğretmenl�k 
mesleğ� g�b� 18 m�lyon öğrenc�n�n eğ�t�m 
hakkını ve MEB de 960 b�n, özel 
okullarda 160 b�n� aşkın öğretmen�n 
mesleğ�n�, çalışma koşullarını, ekonom�k 
ve özlük haklarını 13 maddel�k b�r kanun 
metn� �le düzenlemek mümkün 
değ�ld�r.Meslek kanunu olan d�ğer 
mesleklere (Doktorluk, Mühend�sl�k ve 
M�marlık, Avukatlık, Eczacılık) 
bakıldığında kamu-özel ayrımı yapmadan 
o mesleğ� �cra eden herkes�n �lg�l� meslek 
kanunu kapsamında olduğu görülmekted�r.

Tasarı, mevcut hal�yle b�r Meslek Kanunu 
n�tel�ğ� taşımadığı g�b�, sadece b�r�nc� 
derecedek� öğretmenlere ver�lecek olan 
3600 ek gösterge başta olmak üzere, 
ekonom�k düzenlemelerle �lg�l� maddeler�n 
15 Ocak 2023 tar�h�nden sonra yürürlüğe 
g�recek olması, çalışmanın seç�me yönel�k 
olduğunu açıkça göstermekted�r

Adaylığın kaldırılmasının kom�syonuna 
devred�lmes�, öğretmenler�n adaylığının 
kaldırılmasında bugünlerde yoğun olarak 
tartışılan mülakat-torp�l uygulaması 
üzer�nden yaygın b�r ayrımcılığın 
yaşanab�leceğ� �şaret�n� vermekted�r.

Öğretmenler�n merakla bekled�ğ� 
Öğretmenl�k Meslek tekl�fin�n 12 
maddeden oluşacağını söyleyen ve 
�çer�ğ�ne yönel�k b�lg� veren �kt�dar 
tems�lc�ler� tekl�fin yürürlük tar�h�n�n 
2023 olarak düzenlend�ğ�n� �fade ett�ler.

Açıklamalarının ardından gözler 
eğ�t�mc�lere çevr�ld�. AKP'n�n 
Öğretmenl�k Meslek Kanunu'nu 
değerlend�ren eğ�t�mc�ler, kanun 
tekl�fin�n mevcut hal�yle yasalaşması 
durumunda sorunların çözülmeyeceğ�n� 
d�le get�rd�. Yürürlük tar�h�n�n 2023 yılı 
olarak bel�rlenmes�n�n, “AKP seç�mler 
önces�nde kanunu koz olarak 
kullanacak” �dd�asını kuvvetlend�rd�ğ� 
kaydeden eğ�t�mc�ler, “Öğretmenl�k 
mesleğ� k�msen�n oyuncağı değ�ld�r” 
d�ye konuştu. Eğ�t�mc� Özgür 
Bozdoğan, öğretmenl�k mesleğ�n�n 
sorunlarının ac�l olduğunu 

vurgulayarak, “Kanunun yürürlük 
tar�h�n�n 2023 olarak bel�rlenmes�, 
�kt�darın sorunları çözmek n�yet� 
olmadığını göster�yor” �fades�n� 
kullandı. Türk�ye'de 300 b�n 
öğretmen�n görev yaptığına d�kkat� 
çeken Bozdoğan, “Bu kadar �nsanın 
sorunu 12 madde �le çözülemez. Hedef, 
öğretmenl�ğ� b�r �ht�sas mesleğ� 
olmaktan çıkartır. Meslek Kanunu, 
öğretmenler�n ve eğ�t�m send�kalarının 
da dah�l olduğu b�r sürec�n ardından 
bel�rlenmel�” �fadeler�n� kullandı. 
Eğ�t�m Uzmanı Al� Taştan �se “Dağ 
fare doğurdu” sözler�yle kanun 
tekl�fin�n etk�s�zl�ğ�ne d�kkat� çekt�. 
Taşta, öğretmenler�n sorunlarının 
çözümü �ç�n 2023'ün beklenmes�n�n 
doğru olmadığının altını ç�zerek şunları 
kaydett�: “Türk S�lahlı Kuvvetler� 
Personel Kanunu 210, Hak�mler ve 
Savcılar Kanunu 124 maddeden 

oluşmaktadır. 12 maddel�k b�r tekl�f 
öğretmenler�n sorunlarını çözmeyecekt�r. 
Öğretmenler�n yet�şt�r�lmes�, atanması, 
�st�hdamı, görevde yükselmes�, yer 
değ�şt�rmeler� ve temel özlük haklarının 
yer almadığı sadece 2006 yılında yapılan 
öğretmenl�k mesleğ�n�n 
basamaklandırılmasının yer aldığı ve 
bununda yen� b�r lütuf g�b� sunulduğu b�r 

kanun tekl�fi h�çb�r sorunu çözmeyecek yen� 
sorunların ortaya çıkmasına neden olacaktır. 
Bu uygulama öğretmenler arasındak� çalışma 
barışını bozacaktır. Tüm öğretmenler�n 
uzman olduğu kabul ed�lerek özlük 
haklarından yararlanması gerekmekted�r.”

Öğretmenl�k mesleğ� 
k�msen�n oyuncağı değ�ld�r



TÜİK y�ne halkı şaşırtmadı, 
son �k� günde gelen zam 
oranları ortadayken TÜFE 

Aralık enflasyonunu 13,58, YİÜFE 
19,08, yıllık bazda TÜFE 36,08, 
YİÜFE 79,89 olarak açıklandı. Aynı 
gün Erdoğan öğle saatler�nde yaptığı 
konuşmada 2021 yılında �hracatın 
%32,9 arttığını söyleyerek 225 
m�lyar 368 m�lyon dolar �hracat 
gerçekleşt�r�ld�ğ�n� b�ld�rd�. Türk 
ekonom�s�n�n yatırım, �st�hdam, 
üret�m, �hracat ve car� fazlası yoluyla 
büyümes�ne �şaret ederek bu 
büyümey� tar�h� b�r başarı olarak 
tanımladı ve başarının g�zl� 
kahramanlarına, emekç�lere teşekkür 
ett�.

Erdoğan'ın teşekkür ett�ğ� �şç� ve 
emekç�ler�n payına yen� yılı �ğneden 
�pl�ğe gelen zamlarla karşılamak 
düştü. Aralık ayında 4,250 TL olarak 
bel�rlenen asgar� ücret, daha 
çalışanların ceb�ne g�rmeden er�d�. 
Halk, yen� yıla zamlarla uyandı. 
Elektr�kten, doğalgaza, akaryakıttan, 
ulaşıma, köprü geç�şler�, ÖTV, MTV, 
verg�, ceza ve harç bedeller� başta 
olmak üzere tüket�m mallarına ve 
h�zmetlere gelen zamlar net�ces�nde 
halkın yoksulluğu katlandı. Son 
zamlar %35'lerden %50'lere kadar 
gen�şled�.

Kab�ne toplantısı sonrası açıklama 
yapan Erdoğan, h�ç sıkılmadan, kamu 
emekç�ler�ne %28, toplam artış 
oranını %30,5'e çıkardıklarını 
açıkladı. Emekl�n�n sefalet� 
ortadayken en düşük emekl� maaşı 
2,500 TL olarak müjde n�yet�ne 
açıklandı!

Sonra neym�ş efend�m, yoksulu 
enflasyona ezd�rmem�şlerm�ş! El 
�nsaf Erdoğan, man�pülasyonun bu 
kadarına pes artık. Buyurun, 2500 
TL'ye b�r ay s�z geç�n�n bakalım!

Bu zam dalgası ve yüksek enflasyon 
karşısında emekç�ler�n TİS 
sözleşmeler� güncellenmel� ve 
ücretlere ek zam yapılmalıdır. 
Özell�kle metal �şç�ler� bugünden 
sözleşme taslaklarının yen�lenmes� 
�ç�n mücadeley� yükseltmel�d�r.

Öte yandan m�lyonlar sefalet ücret�ne 
mahkûm ed�l�rken, b�r avuç sermaye 
sınıfına y�ne teşv�kler kıyaklar yağdı.  
Bu g�d�şatı değ�şt�reb�l�r�z, b�r avuç 
asalaklar topluluğunu ve onların 
s�yas� erk�n� sırtımızda taşımak 
zorunda değ�l�z. Zam yağmuruyla 
gelen kara kışı mücadelem�zle bahara 
çev�reb�l�r, kazanab�l�r�z. Ş�md� �şç� 
ve emekç�ler �ç�n, tüm halk kes�mler� 
�ç�n b�rleşme, ses�n� yükseltme, 
gücünü artırma ve mücadele 
zamanıdır. Sermaye düzen�n� ve tek 
adam yönet�m�n�n saldırılarını 
durdurmanın başka yolu yoktur. Aks� 
halde enflasyon üç hanel� rakamlara 
tırmanacak, ülke daha çok yıkıma 
sürüklenecekt�r.

Talih Özcan/CHP Üyesi

Birol Aksu/SMMM
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Gelen zamlar 
ger� alınsın
ücretlere ek
zam ver�ls�n

Sebahatt�n Dursun

Düzce EMEK Part�s� İl Başkanı

2021 yılı kötü geçt�. COVID, 
yangınlar, seller, savaşlar, zorunlu 
göçler, açlık, kıtlık, eş�ts�zl�k, 

adalets�zl�k ve daha neler, ne yen� türden 
felaketler… Bu arada k�m b�l�r, k�mler 
k�mler�n veya neler�n peş�nde ve ne �ç�n 
pervane oldu.

Mevcut �kt�darın mal�yet�, ülkeye ve halka 
her geçen gün ağır b�r fatura olarak 
yansımaktadır. Sadece peş� sıra gelen zamlar 
değ�l, geleceğ� �potek altına alınan b�r toplum 
olarak, ne bugüne, ne yarına ne de uzak 
geleceğe umutla bakab�l�yoruz. İstenc� 
kalmamış gen�ş b�r k�tle olarak bütün 
gel�şmeler� seyred�yoruz.

Ancak altan alta b�r�ken öfke, karamsarlık ve 
end�şe �le �ç�nden çıkılmaz b�r duygu kr�z�n� 
de b�rl�kte yaşıyoruz. Ekonom�k, sosyoloj�k, 
�deoloj�k ve ps�koloj�k yarılmalar zor 
zamanları daha da der�nleşt�rmekted�r.

İkt�darın yıllardır uygulamakta olduğu, 
üret�me, yatırıma, �st�hdama dayanmayan, 
�thalata dayalı, zeng�n�n her geçen gün daha 
zeng�n fak�r�n daha fak�r olduğu tüket�m 
ekonom�s�n�n bedel�, halk tarafından 

öden�yor/ödenecekt�r.

İkt�darın s�yas� manevraları, güç odaklı ve 
kaba ş�ddet �malı tehd�tler� �nsanları �y�ce 
ürkütüyor. Haksız tutukluluk ve göz altılara 
toplum korkutuluyor.  Artık korku ve end�şe 
s�yaset� de yetmed�; topluma doğrudan 
umutsuzluk aşılanıyor. 

Artık gündem her hafta veya her gün değ�l, 
saat veya dak�ka başı değ�ş�yor. D�kkatler 
oradan oraya, b�r çözümsüz sorundan 
d�ğer�ne, odaksız dağılıyor. Her köşe bucakta 
somut madd� sıkıntıların üstüne pan�k havası 
ve aşırı güvens�zl�k kol gez�yor.

Bu m�llet, Cumhur�yet'�n yüzüncü yılına 
ayrışmaları ger�de bırakarak, huzur, adalet ve 
refah �ç�nde g�rmey� hak etm�yor mu? Her 
kes�mden zulmed�len on b�nlerce �nsan var. 
Unutmak mümkün değ�l, s�neye çekmek çok 
zor.

Ne var k� b�z Cumhur�yet� �l�kler�ne kadar 

h�sseden ve buna göre yaşayan b�r toplumuz. 
Karanlığa h�çb�r zaman kabullenmey�z. 
Kend� engeller�m�z� y�ne en sağlıklı b�ç�mde 
kend�m�z kaldırab�leceğ�m�z �nancı �le yola 
devam. Geleceğ� b�l�nçl� olarak daha �y� ve 
güzel kurgulayab�leceğ�m�z umudu �le 
devam. B�rl�kte yazıp, okumaya, düşünmeye, 
yapmaya ve her yen� anı “yen�den değ�l, 
yepyen�” yaşamaya da devam.

Demokrat�k ülkelerde s�yas� part�ler, halk 
�rades�n�n yönet�me aktarılması bağlamında 
demokrat�kleşmen�n k�l�t taşları olarak 
görülmekted�r. S�yas� part�ler�n bulunmadığı 
ya da �şlevs�zleşt�ğ� ülkelerde demokras�den 
söz ed�lemeyeceğ� gerçeğ� de bunu doğrular 
n�tel�kted�r. Bunun �ç�n s�yaset�m�z� daha 
etk�n, halkla bütünleşerek, onlarla b�rl�kte 
hareket ederek gel�şt�rmek zorundayız. 

HALKIN ARASINDA 
OLMALIYIZ

Ş�md�lerde ülkede yoksulluk ve 
açlık korkusu kol gez�yor. İşs�zl�k 
korkusu �l�klere �şl�yor; en temel 
gıda ürünler� ya ateş pahasına ya da 

bulunamıyor. Malların yabancılara satışı ve 
b�rçok sektörde üret�m düşüşler� devam 
ed�yor. Zamansız can kayıplarının b�r türlü 
sonu gelm�yor.

Türk�ye Cumhur�yet tar�h�n�n en büyük 
ekonom�k, s�yasal, toplumsal, hukuksal 
kr�z�n� yaşıyor. Bütün kurumlarıyla çöken 
b�r yapı, büyük b�r enkaz var. B�r de bu 
enkazın �ç�nde yaşamaya çalışan, g�tt�kçe 
yoksullaşan �nsanlar.

Çöken yapının �ç�nde �nsanların hayaller�, 
umutları da var. Bu �nsanlar yakın zamana 
dek hayaller� peş�nde koşarlardı. 
Çocuklarını daha �y� okullarda okutmak, 
ufak maaşlarından arttırdıkları paralarla 
küçük  b�r ev sah�b� olmak,  belk� b�r araba 
sah�b� olmak g�b� hayaller� vardı. Bu 
hayallere artık yer kalmadı.

Ucuz ekmek almak �ç�n soğukta, yağmurda 
kuyruğa g�ren �nsanların hayaller� de yok 
oldu. Tek düşündükler� yarın ne olacak? 
Hayaller� yarım s�m�d�n �ç�ne sıkıştı.

Türk�ye'y� yarım s�m�tle yaşamaya 
çalışanların ülkes� olmaktan çıkarmak �ç�n, 
halkın baş aktör olacağı yen� b�r 
demokras�y� hayal eden b�r z�h�nsel 
dönüşüme gereks�nme var.

Yoksullaşma kend�l�ğ�nden ya da dış 
güçler�n müdahales� sonucu ortaya çıkan b�r 
olgu değ�l. İkt�darın �zled�ğ� pol�t�kaların b�r 
sonucu. İç�ne düştüğümüz kuyunun tek 
sorumlusu var. Türk�ye'y� yöneten tek k�ş�. 
Bütün kararlar tek k�ş� tarafından 

ver�ld�ğ�nden düzelt�lmes� de çok güç.

İkt�darın pol�t�kaları sonucu ortaya çıkan bu 
duruma toplumun tepk�s� ne olmakta? 
Ş�md�l�k büyük b�r sess�zl�k var. İnsanlar b�r 
bel�rs�zl�k ortamında beklemekteler. Bu 
durumun geç�c� olduğuna, b�r şek�lde 
düzeleceğ�ne �nanmaktalar belk� de. Ancak 
bel�rl� b�r süre sonra, durumun g�derek 
kötüleşt�ğ�n� görünce beklemekten 
vazgeçeb�l�rler.

Şurası b�r gerçek k�, haklarından yoksun 
bırakılanlar, yoksullar, �şs�zler, s�yaset�n b�r 
parçası. Bundan böyle Türk�ye'de s�yaset, 
yoksul, �şs�z k�tlelerle b�rl�kte yapılacak. 
Türk�ye'de yen� b�r demokrat�k s�yaset�n 
çıkış noktası da bu. 

Türk�ye, zamanın CHP �kt�darında, 
Cumhur�yet'�n oluşturduğu hukuk devlet�n�n 
ve güçlü kurumsal yapısının b�r sonucu 
olarak, uluslararası düzeyde oluşan �nsan 
haklarının belgelenmes� sürec�ne etk�n 
b�ç�mde katılan ve sayıları yalnızca 48 olan 
ülkelerden b�r�d�r. Eklemekte çok yarar var. 
Aynı Türk�ye, y�ne o hukuksal yapısının b�r 
sonucu olarak 1950 sonrasında, Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmes�-AİHS ve o 
hakların korunmasının organı olan Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemes�-AİHM 
süreçler�nde yer aldı.

Koşullar ne olursa olsun, başta korkudan 

kurtulmak olmak üzere, tüm temel �nsan 
hak ve özgürlükler�ne olab�ld�ğ�nce 
güçlü b�r b�ç�mde sah�p çıkılması 
gerek�yor.

O nedenle demokras� güçler�n�n halka, 
ekonom�k sorunlara çözüm get�rmek 
yanında, gen�ş kapsamlı yen� b�r b�rl�kte 
yaşama, katılımcı ve müzakerec� b�r 
s�yasal projeyle g�tmes� gerekl�. Öneml� 
olan yen� b�r b�rl�ktel�ğ� kuracak, 
kutuplaşmayı, k�ml�kler� aşan yen� b�r 
“b�z” yaratacak b�r s�yaset anlayışını 
halka götürmek.

SİYASETİN
ÇIKIŞ
NOKTASI 

Türkiye, zamanın CHP 

iktidarında, Cumhuriyet'in 

oluşturduğu hukuk 

devletinin ve güçlü kurumsal 

yapısının bir sonucu olarak, 

uluslararası düzeyde oluşan 

insan haklarının 

belgelenmesi sürecine etkin 

biçimde katılan ve sayıları 

yalnızca 48 olan ülkelerden 

biridir. 
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Demokrat güçler ADD’nin kahvaltısında bir araya geldi

ADD BAŞKANI ATAY YILMAZ: 
‘ CUMHURİYETİN DEĞERLERİNE

SAHİP ÇIKMALIYIZ’
Atatürk'ün, Cumhur�yet�n kazandırdığı değerler�; eş�tl�ğ�, adalet�, 
demokras�y� canlı tutmalıyız. Bu, Türk�ye'n�n �ç huzura 
kavuşmasının, dünya ülkeler�yle bozulmuş �l�şk�ler�n� düzelt�p 

yen�den saygın, örnek b�r ülke olmasının tek yoludur. Bu noktadan 
hareketle topu dış güçlere atarak sorumluluktan kaçmanın rahatlatıcı 
yakınmalarına son ver�p �k�nc� Atatürk beklemek g�b� b�r düşe 
kapılmadan, ondan öğrend�kler�n� yüreğ�nde canlandırarak Türk�ye'y� 
hızla y�t�rmekte olduğu çağdaş uygarlığa tekrar ulaştırmak, aydın ve 
duyarlı her Türkün, en çok da Cumhur�yet� emanet ett�ğ� Türk 
gençler�n�n b�reysel sorumluluğu ve en önde gelen görev�d�r

Atatürkçü Düşünce Derneğ� (ADD) Düzce şubes�n�n 
geleneksel kahvaltı etk�nl�ğ� Turan otelde yapıldı. Düzce’dek� 
demokrat�k güçler�n katıldığı kahvaltıya katılım büyük oldu. 
ADD Düzce Şube Başkanı Atay Yılmaz açılış konuşmasında 
b�r araya gelmekten mutluluk duyduğunu bel�rtt�. Türk�ye’n�n 
zorlu koşullardan geçt�ğ�n� bel�rten Atay Yılmaz, ‘Türk�ye 
başta s�yasal ve ekonom�k koşullar olmak üzere c�dd� baskılar 
�ç�nded�r. Adalets�zl�ğe ve haksızlığa karşı çıkmak ancak 
b�rl�kte mücadele �le mümkündür’ ded�. Yılmaz daha sonra şu 
görüşlere yer verd�: “ B�l�nd�ğ� g�b� sınırsal ve ekonom�k 
bağımsızlık, s�yasal kavramlardır. Düşünsel bağımsızlıksa, 
özgür düşüncen�n ışığıyla kazanılan b�r kültürdür. Her �k�s�n�n 
de korunup yaşatılması bu kavramların önem�n� ve değer�n� 
anlayıp �steyen yönet�c�ler ve b�l�nçl� b�r toplum gerekt�r�r. 
Atatürk de egemenl�ğ� gökten yere �nd�rerek duyurduğu 
Cumhur�yet� ancak düşünsel anlamını özümseyen Türk 
halkının sürdüreceğ�n� b�ld�ğ�nden “Hak�m�yet� m�ll�ye öyle b�r 
nurdur k� onun karşısında z�nc�rler er�r, tahtlar yanar, 
mahvolur”  d�yerek ulusa baskıcı b�reysel yönet�me kend� 
egemenl�ğ�yle karşı duracak özgüven� aşılamayı amaçladı.”

Türk M�llet� ne Atatürk'ten vazgeçeb�l�r ne de O'nun 
devr�m arkadaşlarıyla b�rl�kte kurduğu Cumhur�yet'ten. 
Tam bağımsız, �nsan haklarına dayalı, demokrat�k, la�k, 
sosyal b�r hukuk devlet� olan Türk�ye Cumhur�yet� 
Atatürk'ün önderl�ğ�nde, emperyal�zme karşı kazanılan 
Bağımsızlık Savaşı ve sonrasında hızla başarılan 
Aydınlanma Devr�m� �le kurulmuştur.

Mustafa Kemal Atatürk tek dünya l�der�d�r. Doğumunun 
yüzüncü yılında, yüz ell� �k� üyen�n �mzaladığı UNESCO 
belges�ndek� tanımıyla: “ Atatürk uluslar arası anlayış, 
�şb�rl�ğ�, barış yolunda çaba gösterm�ş üstün k�ş�, 
olağanüstü devr�mler gerçekleşt�rm�ş b�r devr�mc�, 
sömürgec�l�k ve yayılmacılığa karşı savaşan �lk önder, 
�nsan haklarına saygılı, dünya barışının öncüsü, bütün 
yaşamı boyunca �nsanlar arasında renk, d�l, d�n, ırk ayrımı 
gözetmeyen, eş� olmayan devlet adamı, Türk�ye 
Cumhur�yet�'n�n kurucusudur. “

Türk�ye Cumhur�yet�'n�n kuruluş felsefes�, “Tam 
Bağımsızlık” �lkes� temel�nde, O'nun düşünce ve eylemler� 
olan Kemal�zm'd�r. Kemal�zm, yasamada kayıtsız koşulsuz 
halkın egemenl�ğ�ne dayalı Parlamenter Cumhur�yet�, onun 
denet�m�ndek� yürütmey�, tam bağımsız yargıyı 
vazgeç�lmez b�r temel olarak alır. B�l�m �nsanı Ahmet Taner 
Kışlalı'nın tanımıyla: “ Kemal�zm, ne Atatürk'ün 
bekç�l�ğ�d�r ne de 1920 koşullarında yapılmış olanların 
toplamıdır. Kemal�zm, demokrat�k toplumcu öze sah�p, 
sürekl� devr�mc�l�k �lkes�ne dayalı, b�r çağdaşlaşma 
�deoloj�s�d�r. Kemal�zm, geçm�ş�n bekç�l�ğ� değ�l geleceğ�n 
öncülüğüdür.”

Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk M�llet�'ne gösterd�ğ� hedef; 
akıl, b�l�m ve teknoloj�n�n en son �lkeler�ne dayanan 
çağdaş, her alanda kalkınmış, uygar b�r Türk�ye 
yaratmaktır.

Atatürk yaşamdan ve aramızdan ayrılırken sadece manev� 
m�ras bırakmıştır. Atatürk d�yordu k�: “ Ben manev� m�ras 
olarak h�çb�r ayet, h�çb�r dogma, h�çb�r donmuş ve 
kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Ben�m manev� m�rasım 
akıl ve b�l�md�r.

Benden sonrak�ler, b�z�m aşmak zorunda olduğumuz çet�n 
köklü zorluklar karşısında belk� amaçlara tamamen 
eremed�ğ�m�z�, akıl ve b�l�m� kılavuz ed�nd�ğ�m�z� tasd�k 
edeceklerd�r.

Zaman süratle �lerl�yor. M�lletler�n, toplumların, k�ş�ler�n 
mutluluk ve mutsuzluk anlayışları b�le değ�ş�yor. Böyle b�r 
dünyada asla değ�şmeyecek hükümler get�rd�ğ�n� �dd�a 
etmek, aklın ve b�l�m�n gel�şmes�n� �nkar etmek olur. 
Ben�m Türk M�llet� �ç�n yapmak �sted�kler�m ve başarmaya 
çalıştıklarım ortadadır.

Benden sonra, ben� ben�msemek �steyenler, bu temel eksen 
üzer�nde akıl ve b�l�m�n kılavuzluğunu kabul ederlerse, 
ben�m manev� m�rasçılarım olurlar. “

Atatürk, “ Türk bağımsızlığını ve Türk Cumhur�yet�'n� 
sonsuza kadar korumayı ve savunmayı” Türk Gençl�ğ�'ne 
bırakmıştır. Türk Gençl�ğ� ve Türk M�llet� de O'nun 
kend�s�ne bıraktığı Türk�ye Cumhur�yet�'n� sonsuza kadar 
yaşatacak b�l�nçte, güçte, kararlıktadır. B gün Türk�ye'y� 
bölmey�, b�r d�n devlet�ne dönüştürmey� amaç ed�nm�ş 
emperyal�zm ve yerl� �şb�rl�kç�ler� bu yüzden Atatürk'ü de 
Kemal�zm'� de aşamamaktadır.

Atatürk d�yordu k�: “ Yet�şecek çocuklarımız ve 
gençler�m�ze, görecekler� tahs�l�n hududu ne olursa olsun, 
en evvel ve her şeyden evvel Türk�ye'n�n bağımsızlığına, 
kend� benl�ğ�ne ve m�ll� emeller�ne düşman olan unsurlarla 
mücadele etmek lüzumu öğret�lmel�d�r. M�lletler arası 
dünya durumuna göre böyle b�r mücadelen�n gerekt�rd�ğ� 
manev� unsurlarla donanımlı olmayan k�ş�lere ve bu g�b� 
k�ş�lerden meydana gelen toplumlara hayat ve bağımsızlık 
yoktur. “

Ne yazık k� Atatürk'ün yaşamdan ve aramızdan ayrılışından 

sonra, ülke yönet�m�ne gelen s�yasal �kt�darlar Atatürk 

�lkeler�n�, devr�mler�n� ve manev� m�rasını yeter�nce 

sah�plenemem�şlerd�r. Bu süreçte Cumhur�yet'�n temel 

değerler�nden ödünler ver�lm�ş, ekonom�den m�ll� eğ�t�me 

kadar her alanda Kemal�st pol�t�kalar dışlanmış, ülke kötü 

yönet�lm�ş ve Karşıdevr�me yol açılmıştır. Son S�yasal 

İslam görüşündek� �kt�darlar dönem�nde �se rej�m 

değ�şt�r�lm�şt�r. 16 N�san Halk Oylamasıyla Anayasa 

değ�ş�kl�ğ�ne g�d�lm�ş, 24 Haz�ran 2018 seç�mler� sonunda 

Parlamenter Rej�m'den “Part�l� Cumhurbaşkanı Hükümet 

S�stem�” adı konulan Başkanlık S�stem�'ne geç�lm�şt�r. Ama 

yen� rej�m�n yürürlüğe g�rmes�yle b�rl�kte yen�den 

Parlamenter S�stem'e dönüş kavgasının başladığı da 

görülmekted�r. B�l�nmel�d�r k� Türk M�llet�'n�n tam 

bağımsızlık ve çağdaşlaşma yolundak� yürüyüşü devam 

edecekt�r.

Cumhuriye�n kuruluş
felsefesi ‘tam
bağımsızlık�r’

Güngör Berk
ADD Danışma Kurulu Üyesi
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Ülkedek� ekonom�k kr�z�, açlığı, 
yoksulluğu ve enflasyonu yok sayan 
AKP �kt�darına seslen�yoruz: 2021 
yılı ekonom�k kr�z�n doruğa ulaştığı 

ve yıkıcı etk�ler�n�n en c�dd� şek�lde 
h�ssed�ld�ğ� yıl olarak ger�de kalmıştır. 
İşç�, memur ve emekl�ler�n yıllık zam 
oranları, büyük ölçüde çarpıtılan rakamlara 
göre bel�rlenm�şt�r.   

Kamu emekç�ler�ne ağustos ayında 
�mzalanan toplu sözleşme �le 2022 yılı �ç�n 
yüzde 5+7 zam ver�lm�şt�. Ancak bu kom�k 
ve yüzdel�k kölel�k oranları kabul etmed�k 
ve her fırsatta her platformda d�le get�rd�k.  
Temel tüket�m ürünler�ne peş peşe gelen 
zamlarla halkın satın alma gücü daha önce 

h�ç olmadığı kadar düşmüştür. Döv�z 
kurundak� an� artışlar Türk l�rasını pula 
çev�rm�ş vatandaşın gel�r�n� hızla 
er�tm�şt�r.

B�rleş�k Kamu-İş Ar-Ge b�r�m� Kamu-Ar 
halkın enflasyonu araştırmasında aralıkta 
%22, yıllık �se 78,4 oranında artış 
olduğunu açıklamıştır.  
Konfederasyonumuza göre �lk 6 ayda 
%51.8  + %5 toplu sözleşme oranıyla 
b�rl�kte toplamda % 56.8 oranında zam 
yapılması gerekmekted�r. Ancak TÜİK 
açıkladığı rakama göre enflasyon,  aralık 
2021'de yüzde 13,58 artarken, yıllık bazda 
�se yüzde 36,08 oldu. Hükümet gerçekç� 
enflasyonu değ�l man�pülasyonlu rakamları 
baz almıştır. Rakamlarla oynadıkları 
yetmem�ş g�b� gövde göster� şek�lde 
sunulan % 2,5'luk ek zam utançtır. 

Ekonom�k kr�z, artan hayat pahalılığı ve 
yüksek enflasyon kamu emekç�ler�n� c�dd� 
şek�lde etk�lem�şt�r. BOTAŞ, doğalgaz 
�ç�n; mesken tar�fes�ne yüzde 25, sanay� 
tar�fes�ne yüzde 50, elektr�k üret�m amaçlı 
santrallara yüzde 15 zam yaptı.  Verg� ve 
harçlar �le b�rçok ürüne yüzde 36'nın 
üstünde zam yapılmıştır.  2021'�n son 
ayında başlayan ve yılın �lk günü z�rve 
noktasına çıkan zamlar Türk�ye'de 
enflasyonun kron�k hale geld�ğ�n� 
göstermekted�r.

Memur ve memur emekl�s�ne sözde yüzde 
30.5 oranında zam yapılmıştır. SGK ve 
Bağ-Kur emekl�s�ne 25.48 zam yapılmıştır. 
Ancak memurlar, sözleşmel�ler, geç�c� 
personel ve memur emekl�ler�, SGK ve 
Bağ-Kur emekl�s�ne gelen sözde zamları 

hükümet yaptığı zamlarla ger� almıştır. 

Kamu emekç�ler�n�n ve emekl�ler�n�n 2022 
ocak maaşı cebe g�rmeden er�m�şt�r. AKP 
�kt�darının yaptığı zamlar neden�yle 
emekç�ler; temel bes�n maddeler�n� dah� 
karşılayamaz duruma get�r�lm�şt�r. Buğday 
ülkes�nde ekmek lüks olmuş emekç�ler 
halk ekmekler� kuyruklarına g�rmek 
zorunda kalmıştır. 

Bebek mamalarına z�nc�r vurulmuş şeker 
ve yağ satışına sınırlama get�r�lm�şt�r. 
Hükümet, enflasyon �le değ�l enflasyon 
sepet�yle mücadele ederek enflasyon 
rakamlarını olduğundan farklı 
çıkarmaktadır. Resm� olarak açıklanan 
enflasyon �le emekç�ler�n enflasyonu 
arasında çok c�dd� b�r uçurum vardır. 

Ülkem�z�n yaşadığı der�n ekonom�k kr�z 
sonucunda ortaya çıkan aşırı zamlar, 
pahalılık, döv�z kurlarındak� artış ve 
yoksulluk emekç�ler�n artık tükenmes�ne 
neden olmuştur. Sözde toplu sözleşme 
görüşmeler�nde kamu çalışanlarına reva 
görülen 2 yıllık zamlar ocak ayı b�tmeden 
çoktan er�m�şt�r.

İkt�dar ve yandaş konfederasyonların 
ortaklığı �le �mzalanan TİS gelecek uzun 
yıllar boyunca kamu emekç�ler�n�n 
nezd�nde satış sözleşmes� olarak 
kalacaktır.  Kamu emekç�ler�n� enflasyona 
karşı ezd�renler göstermel�k zamlarla 
sonuç alamayacaktır.  Esas mesele b�z 
kamu emekç�ler�ne dayatılan sefalet 
ücret�d�r. Özelleşt�rmeler� savunanlar ve 
babalar g�b� satarım d�yenler elbet de 
hesap verecekt�r.  Elektr�k, doğalgaz, 
köprü, hastane, otoyollar kamulaştırılsın. 
Zamlar ger� alınsın. Toplu sözleşme masası 
yen�den kurulsun.  Emekç�ler �ç�n verg� 
d�l�m� % 10'da sab�tlens�n.  B�rleş�k Kamu-
İş Konfederasyonu olarak  kamu 
emekç�ler�n� ve yurttaşları açlığa, sefalete 
mahkûm eden enflasyon oranını ve zamları 
kabul etm�yoruz.

Birleşik Kamu-İş bildiri yayınladı

ZAMLAR GERİ ALINSIN 

Ülkem�z�n yaşadığı der�n 
ekonom�k kr�z sonucunda 
ortaya çıkan aşırı zamlar, 
pahalılık, döv�z 
kurlarındak� artış ve 
yoksulluk emekç�ler�n 
artık tükenmes�ne neden 
olmuştur


