ALANLARDA MÜCADELE EDİYOR

Türk ye ağır b r ekonom k ve s yasal kr z n
ç nden geçmekted r. Yakın ya da orta
vadede bu kr z n b r çözülmes mümkündür.
H ç şüphe yok k bu çıkışın anahtarı şç
sınıfının yan gen ş emekç kes mler n
el nded r. Artan huzursuzluk bunun
puçlarını vermekted r. Kolekt f eylem, b z
duygusu, öyle güçlüdür b r duygudur k ,
önünde ne varsa s l p süpürür. Türk ye'de
şç sınıfının öneml b r mücadele b r k m
var. Mesele bu mücadele b r k m n kalıcı,
örgütsel l şk lere dönüştüreb lmekted r.
Mesele şç sınıfının eylem n kalıcı
örgütlenmelere dönüştüreb lmek, onları
s yasallaştırab lmekt r. Bu nedenle b rl k
temel nde şek llenen eylemler şç sınıfının
b l nc nde dönüşüm ç n öneml fırsatlar
sunmaktadır. Tam da bu noktada
demokrat k, k tle ve sınıf send kacılığı
temel nde, gücünü şyerler ndek
kom telerden ve kend örgülü gücünden alan
send kaların rolü kadar, şç le bu t p
send kalar arasındak bağları güçlend ren,
send kaları ele geç rmey değ l, şç y
s yasallaştırmayı amaçlayan, send kaların
demokrat kleşt r lmes mücadeles veren sol
yapıların varlığı öneml d r. Pek çok sektörde
de demokrat k b r send kacılık hareket n n
nşası temel b r meseled r.

Günü; şs zl ğ yle, pahalılığıyla,
yoksulluğuyla, eş ts zl ğ yle,
adalets zl ğ yle bu anayasalı düzen
ç nde yaşıyoruz.
Temel gıda maddeler ve
petrol/akaryakıt ﬁyatlarındak hızlı
yüksel ş n en yoksul, en
savunmasız kes mler vurduğu se
çok açık. Çünkü bu nsanlar, d ğer
kes mlere nazaran, yoksulluk
sınırının altında, hatta b rçoğu
açlık sınırında elde ett kler
st krarsız gel rler nden çok daha
yüksek payı temel gıdaya,
ulaştırmaya, ısınma ve aydınlatma
g b enerj ye harcıyorlar.
Beslenmeden barınmaya,
düşünceden düşündüğünü
açıklama ve yaymaya, kültürden
eğ t me, çevreden sağlığa, s yasal
faal yetten örgütlenmeye, doğadan
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B z sağlık ve sosyal h zmet
emekç ler , artık en temel
nsan hakkımız olan yaşam
hakkımızı dah koruyamayan
sağlık pol t kacılarına, ac l
sorunlarımızın çözümü ç n
derhal harekete geçmeler n
yoksa sağlık s stem n n
onarılamaz yaralar alacağını
uyarı grevler m zle defalarca
hatırlattık

ekonom ye kadar tüm hak ve
özgürlüklerle b rl kte var olacak
b reysel ve toplumsal yaşam hakkı,
hukukun ve devlet n güvences
yer ne baskısı ve denet m altına
g r yor. Sömürenler n yaşam hakkı
ç n sömürülenler n yaşam hakkı
feda ed l yor.
İnsanın nsanı sömürmes ne yol
açacak, emekç halkı
yoksullaştıracak h çb r ş, şlem,
eylem ve düzenlemen n haklı
neden olmaz. Sömürünün haklı
neden olmaz.
Haklı neden, tüm hakların önünde
olan b reysel ve toplumsal yaşam
hakkının, sömürüsüz yaşamın
savunulmasıdır; eş tleşt r lm ş ve
özgürleşt r lm ş yaşam ç n
d renmekt r.
Yoksulluğun, eş ts zl ğ n,
adalets zl ğ n, özgürlük
yoksunluğunun d nsel ger c l k ve
ırkçılıkla nasıl bulamaç yapılarak
halkın suskunluğa, şükretmeye,
kulluğa alıştırıldığını… Hak

B z sağlık ve sosyal h zmet emekç ler , artık en temel nsan hakkımız olan yaşam hakkımızı
dah koruyamayan s yas lere, ac l sorunlarımızın çözümü ç n derhal harekete geçmeler n
yoksa sağlık h zmet n sürdürülemeyeceğ n , halkımızın sağlığa er ş m n n daha da ç nden
çıkılmaz duruma geleceğ n daha önce yaptığımız ve 2 gündür sürdürdüğümüz uyarı
grevler m zle defalarca hatırlattık. B zler d nlemek, çözüm üretmek yer ne Sağlık Bakanlığı
Yönet m H zmetler Genel Müdürlüğü, 25.02.2022 tar hl b r görüş yazısıyla sağlık
emekç ler n n haklı talepler n ve mücadeles n bastırma, sınırlandırma çabasına g rm ş,
gözdağı vermeye çalışmıştır. En son craat olarak hek mler n emeğ n , n tel ğ n , değer n ve
kamusal sağlık h zmetler n h çe sayan “g d yorsa g ts nler” söylem yle adeta sarsıldık ama
şaşırmadık. İşte, send kal hakları, nsan hak ve hürr yetler n yok sayan bu yönet m anlayışı
tam da sorunlarımızın esas neden d r ve Tıp Bayramı da bu nedenle de bayram olarak
kutlanamamaktadır.

mücadeleler ç n d ren şler n
yasaklarla, baskı ve ş ddetle
bastırıldığını… Terör zme karşı
savaş stratej ler n n amacından
saptırıldığını… B r kez daha
gördük:
Ekonom k, sosyal ve ﬁz k
plansızlığın topluma a t ve var olan
kaynakların ulusal ve uluslararası
p yasaya tesl m yet yle halkın
zorunlu ht yaçlarının
karşılanamadığını… Kaşıkla
ver len ücretler n kepçeyle
alındığını… Emekç ler n ucuz,
esnek, güvences z şgücü batağına,
şs zl k ve yoksulluk batağına
t ld ğ n … Toplumu sess zl kle,
suskunlukla, kabulcülükle yönetme
ve sömürme hedeﬂer n … B r kez
daha gördük.
Türk ye halkı AKP'n n tems l ett ğ
kâbustan kurtulmalı, bu yağmanın,
adalets zl ğ n hesabı
sorulab lmel d r

Sayfa 2'de

Kadının ‘Adı’ var
Gülten Gökpınar/ Eği m-İş Düzce Şube Başkanı
AKP, kuşkusuz en büyük darbelerden b r n kadın hakları
konusunda vurmuştur. Kadına nasıl g y neceğ n , nasıl
güleceğ n , ne kadar doğuracağını dayatan, dayatab leceğ n
düşünen z hn yet n yönett ğ 2022 Türk ye's nde karşımıza
çıkan acı tablo şudur:
*-Kadın c nayetler g derek artmış, kat ller n sadece takım
elb se g yd ğ ç n ceza nd r mler alması, bu artışta hatırı
sayılır b r rol oynamıştır. AKP'n n kt dara geld ğ 2002
yılında 66 kadın c nayetlere kurban g tm şken, ardan geçen
20 yılda katled len kadın sayısı 8 b ne dayanmıştır.
*-Kadına ş ddet oranlarında, nsanlığın utançtan boynunu
bükeceğ kadar büyük b r artış yaşanmıştır. Tehd t aldığını,
canından end şe duyduğunu devlet n kolluk kuvvetler ne
b ld ren kadınların b le katled lmes , umursamazlığın acı
göstergeler olmuştur.
*-Kadınların uğradığı tac zler ve c nsel saldırılar da
maalesef artık kanıksanır hale gelm şt r. Tecavüzlere b le
"orada ne ş vardı?" d ye yorum yapan karanlık b r güruh
türem şt r. 2022 Türk ye's nde kadınlar, maruz kaldıkları
c nsel saldırıları duyurup, yargıya taşıyacakken b le hedef
olmaktan korkar hale gelm şt r.
*- Kadınları korumak b r yana, onları kend kt darı ç n
tehd t olarak gören s yas kt dar, kadınların her türlü ş ddet
ve ayrımcılıktan korunması, kadınlarla erkekler arasında
eş tl ğ n yaygınlaştırılmasını hedeﬂeyen İstanbul
Sözleşmes ’nden çek lm şt r. (Sayfa 6'da)

YAŞAMAK VE YAŞATMAK İSTİYORUZ

HAKLARIMIZ, EMEĞİMİZ VE SAĞLIK HAKKIMIZ İÇİN SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ OLARAK
ÜRETİMDEN GELEN GÜCÜMÜZLE MART AYINDA MÜCADELEYİ BÜYÜTÜYOR, HİÇBİR YERE GİTMİYORUZ.
14 Mart Tıp Bayramı, 15 Mart Sosyal Hizmet Günüdür. Sosyal Devletlerde Sosyal Hizmetler bir
gereklilik r. Ancak günümüzde hizmet kolumuz kolan sağlık sistemi içinden çıkılamaz, sosyal hizmet
sistemi de sadaka kültürüne dönüşmüştür. Dünya genelinde yaşanan COVİD- 19 pandemisinin
yara ğı kriz Ülkemizde sosyal ve ekonomik hakların hızla budanmasını gündeme ge rmiş, muazzam
bir yoksulluk ve yoksunluk ortaya çıkmaya başlamış r. Temel ih yaçların karşılanması adına uzayan
kuyruklar, artan in harlar ve her alanda artan şiddet bunun en önemli göstergeleridir.

Pandem n n başından ber “Yaşamak ve yaşatmak
st yoruz” d yenler n mücadele haftasıdır 14 Mart.
En temel nsan hakkı olan “sağlık hakkı” ç n halkın
sağlığı, emeğ m n hakkı d yenler n haftasıdır 14 Mart.
Pandem önces nde olduğu g b Tıp Bayramının 103.
Yıldönümünde de;
Sağlık h zmet n n metalaştırılarak alınıp satılan b r mala
dönüştürülmes ne, hastaya müşter den lmes ne ve sağlık
bütçes n n özel sermayeye akıtılmasına,
Sağlık kurumlarının ş rketleşmes ne, halkın sağlığının paraya
tahv l ed lmes ne,
Performans -güvences zl k- ş ddet kıskacı le faturanın
kend ler ne kes lmes ne
Uzun çalışma saatler , ş yükü, mobb ng ve angarya g b
modern kölel k çalışma koşullarına syan edenler n, karşı
duranların mücadele haftasıdır 14 Mart.
Önleneb l r b r hastalık neden yle, 553 çalışma arkadaşını
y t ren “yaşam hakkı” yok sayılanların haftasıdır 14 Mart.
Pandem n n başında kahraman lan ed l p alkışlatılan,
sonrasında değers zleşt r lenler n haftasıdır 14 Mart.
Toplu sözleşmelerle mal , sosyal, özlük hakları
y leşt r lmeyen, çalışma koşulları daha da ağırlaştırılan, ş
barışı bozulanların haftasıdır 14 Mart.
Enﬂasyonun, verg n n yükünün altında ezd r len, sadaka g b
zamlara muhtaç ed ld kçe yoksullaşanların; nsanca yaşayacak
meslek r sk n karşılayacak, emekl l ğe yansıyacak yoksulluk
sınırının üstünde temel ücret d ye ş bırakanların, eylem
örgütleyenler n haftasıdır 14 Mart.
36 saat nöbet tuttuktan sonra ev ne g derken araç başında
uyuyakalan Rümeysa Şen' n kutlayamadığı Tıp Bayramıdır 14
Mart.
Mel keve Mustafa g b angaryaya, ps koloj k ş ddete,
değers zleşt rmeye daha fazla dayanamayıp nt hara
sürüklenen hek mler n, hemş reler n, anestez tekn kerler n n
yardım çığlığıdır 14 Mart.
Hasta yakınının saldırılarına karşı b rl kte bar yer oluşturan
ek b n haftasıdır 14 Mart.
Sağlık ek b n n ek p ruhunu, ortak mücadeles n ve
dayanışmasını bozmaya çalışanlara nat, b r olanların, b rl k
olanların haftasıdır 14 Mart.

Önce nsan, sonra sağlık emekç s olan, emeğ n n hakkını
alamayan, ş ddet n her türlüsüne maruz kalan, 24 saat yüreğ
ağzında, yükü sırtında, l yakatı k dudak arasında, güvenl ğ
takd r lah ye havale 112'c n n haftasıdır 14 Mart.
Atama bekleyen yüzb nlerce sağlık meslek mensubu varken
atama yapmayan, mevcut çalışanları Yönet c ler n ş yükü ve
angaryayla tükett ğ , ülke dışına göç ett rd ğ sağlık
emekç ler n n haftasıdır 14 Mart.
İﬂasın eş ğ ne get r len ün vers te hastaneler nde borç
batağından çıkmak ç n, hakları olan Cov d-19 ek ödemeler n
b le borç ödemek ç n kullanan yönet c lere karşı, meslek et ğ ,
b l msel, özerk n tel kl eğ t m ç n mücadele edenler n
haftasıdır 14 Mart.
Nöbete g derken bırakacak yer olmayan çocuklarını
komşusuna emanet ed p, nöbet ertes nde çıkan yangında
onların yanmış bedenler n n kokusunu s neye çeken sağlık
emekç s Fatma hemş re ve eş n n d nmeyen evlat acısıdır 14
Mart.
B z sağlık ve sosyal h zmet emekç ler , artık en temel nsan
hakkımız olan yaşam hakkımızı dah koruyamayan sağlık
pol t kacılarına, ac l sorunlarımızın çözümü ç n derhal
harekete geçmeler n yoksa sağlık s stem n n onarılamaz
yaralar alacağını uyarı grevler m zle defalarca hatırlattık.
B zler d nlemek, çözüm üretmek yer ne Sağlık Bakanlığı
Yönet m H zmetler Genel Müdürlüğü,25.02.2022 tar hl b r
görüş yazısıyla sağlık emekç ler n n haklı talepler n ve
mücadeles n bastırma, sınırlandırma çabasına g rm ş, gözdağı
vermeye çalışmıştır.En son craat olarak hek mler n emeğ n ,
n tel ğ n , değer n ve kamusal sağlık h zmetler n h çe sayan
“g d yorsa g ts nler”söylem yle adeta sarsıldık ama
şaşırmadık. İşte, send kal hakları, nsan hak ve hürr yetler n
yok sayan bu yönet m anlayışı tam da sorunlarımızın esas
neden d r ve Tıp Bayramı da bu nedenle de bayram olarak
kutlanamamaktadır.14 Mart Sağlık Haftasını,“Bayram” olarak
kutlayab lmek ç n bu yıl 14-15 Mart “Grev” haftamızdır.

Cemal Yılmaz/ SES Düzce İl Tems lc s
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Sağlık emekçilerin
talepleri nelerdir?
*- Ş ddets z ve güvenl b r çalışma ortamı ç n
yen ve etk l “Sağlıkta Ş ddet Yasası”
çıkarılsın, mobb ng ve baskılar son bulsun.
*- Performans, ek ödeme değ l, nsanca
yaşamaya yetecek, yoksulluk sınırı üzer nde
emekl l ğe yansıyacak temel ücret sağlansın.
*- Eğ t m durumu gözet lerek 3600'den 7200
kadar kademel ek gösterge uygulansın.
*- F l h zmet süres (yıpranma payı) sağlık
h zmetler nde çalışan tüm emekç lere yıllık
90 gün üzer nden tam olarak uygulansın.
*- Tüm Sağlık ve Sosyal H zmet emekç s ne
kadrolu güvencel personel st hdamı yapılsın.
Taşeron çalışma ortadan kaldırılsın.
*- Toplumsal sağlık ç n güçlü ve etk n b r nc
basamak sağlık h zmet ç n A le Hek ml ğ
s stem daha şler duruma get r ls n. Ceza
yönetmel ğ kaldırılsın.
*- Özgür ve b l msel çalışma ortamı ç n
meslek örgütler üzer ndek baskılara son
ver ls n.
*- L yakats z atamalara, t p sözleşme
dayatmalarına, tıp ve sağlık b l mler
eğ t mler n n tel ks zleşt ren, altyapısı uygun
olmayan tıp fakülteler n n, eczacılık
fakülteler n n, d ş hek ml ğ fakülteler n n,
hemş rel k fakülteler n n, sağlık b l mler
fakülteler n n ve sağlık meslek
yüksekokullarının açılmalarına son ver ls n.
*- Cov d-19 ş kazası ve meslek hastalığı
olarak kabul ed ls n.
*- Haklarında kes nleşm ş yargı karar
bulunmayan hraç sağlık ve sosyal h zmet
emekç ler derhal göreve başlatılsın.
*- Sağlık h zmet ç n öded ğ m z verg ler,
katkı katılım payları ve lave ücretler
kaldırılsın
*- Sağlık ve sosyal h zmetler n
planlanmasından sunulmasına kadar
emekç ler, halkımız, yerel yönet mler,
muhtarlıklar, örgütlü s v l toplum kuruluşları
ve s yas part ler süreçlere dâh l olsun.
*- Şeh r hastaneler ne, özel hastanelere
aktarılan teşv k ve bütçeler kamu sağlık
kurumlarına aktarılsın.
*- Her şyer ne kreş açılsın, sağlık emekç ler
çocukları le şler arasında terc h yapmak
zorunda kalmasın.
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Dolu g b
İşs zl k
Yağıyor
B r öncek yazımda kap tal st
s stem n tekelleşme sürec nde
küçük esnafın, b lerek nasıl
b t r ld ğ ne değ nm şt m. Bu yazımda aynı
amaçla, ' steyerek ve b lerek' M llet n
efend s olan köylüyü, ç ftç y ve üret c y
nasıl ve neden b t r yorlar buna
değ neceğ m.
Bundan 20 sene önce kend kend ne yeten
yed ülkeden b r y z d ye övünürdük,
topraklarımız çok ver ml , güneş m z ve
suyumuz da bol ve üret rd k, tarıma dayalı
üret m n de sanay s n gel şt r rd k ve
dışarıdan thal almazdık. Ş md ne oldu
b ze üretem yoruz, ürett ğ m zde, üret c
kazanamıyor ve üret mden kopuyor.
Asıl olan köylüyü ç ftç y yaşadığı yerde
st hdam etmekt r, b zler yönetenler n

Vaatler n ye
güven
verm yor
Murat Sevinç
İnsanın ç nde renkler var; en y s b r
gün kötülük yapab l r, en dürüstü yalan
söyleyeb l r, kötü b ld ğ m zden y l k
görür, açık sözlüsünün çten pazarlığına
tanık olab l r z. Hang eğ l m n ne zaman
ağır basacağı, herhalde koşullarımıza,
karşımıza çıkan fırsatlara,
öğrend kler m ze bağlı b raz ve olağan
dışı durumlarda ver len tepk ler, hem
karşımızdak hem de kend m z hakkında
daha doğru ﬁk r sah b olmamızı sağlar.
B r başka dey şle, her şey yolundayken
' y ve güven telk n eden b r '
olmak/görünmek daha kolay.
Eğer s yas yaşam ve örgütlenmelerden
söz ed yorsak, part ler bakımından 'her
şey n yolunda olduğu' dönem, daha
z yade muhalefet saﬂarında geç r len
yıllardır. Muhalefet, hele k Türk ye g b
b r ülkede kolay değ l kuşkusuz, ancak
y ne de eleşt r makamı eleşt r len
olmaktan daha konforlu. Bolca vaatte
bulunmanın önünde b r engel yok,
Ankara'ya den z gel r, uzaya otoyol
yapılır. Çünkü genell kle güven lmez b r
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Asıl olan köylüyü ç ftç y yaşadığı yerde st hdam etmekt r, b zler yönetenler n görev
bu olmalıdır. İnsanları yaşadığı yerde mutlu ve huzurlu b r şek lde yaşamalarını
sağlamaktır. Bugün her şey yurt dışından thal ed yoruz. Aklınıza ne gel rse buğday,
arpa, soya, fasulye, nohut, et, canlı hayvan, tütün ve mamuller olan s gara,
şeker,p r nç, g b bütün tarım ürünler n dışarıdan thal ed yoruz

görev bu olmalıdır. İnsanları yaşadığı
yerde mutlu ve huzurlu b r şek lde
yaşamalarını sağlamaktır. Bugün her şey
yurt dışından thal ed yoruz. Aklınıza ne
gel rse buğday, arpa, soya, fasulye, nohut,
et, canlı hayvan, tütün ve mamuller olan
s gara, şeker,p r nç, g b bütün tarım
ürünler n dışarıdan thal ed yoruz.
Esk den tekel m z vardı 500 b n a le Türk
tütünü ekerd s gara fabr kalarımız vardı.
Şeker fabr kalarımız vardı kend
şeker m z üret rd k, 300 b n ç ftç şeker
pancarı üret rd . Et/balık kurumumuz
vardı, hayvancılık yapan ç ftç ler m z n
etler n halka daha uygun ﬁyata ulaşmasını
sağlardı. Süt enst tüsü kurumu vardı, halk
süte ve süt ürünler ne rahat ve uygun
ﬁyatla ulaşırdı. Hem üreten ç ftç
kazanıyordu, yaşadığı yerde st hdam
ed l yordu hem halk kazanıyordu uygun
ﬁyatlarla bes n ne ulaşıyordu.
Ş md bu kuruluşların yer nde ne var?
Tekel tasﬁye ett k, s gara fabr kalarını
kapattık, yer ne Amer kan ç ftç s n n
ürett ğ tütünden ve Amer kan s gara
tekeller n ürett ğ s garaları halkımıza
ç r yoruz. Elbette s gara sağlığa zararlı
ç lmemes gerek yor ancak bu ülken n b r
gerçeğ . Şeker fabr kalarını kapattık, şeker
kurumunu tasﬁye ett k, yer ne Amer ka'nın
Carg ll ﬁrmasının mısır şurubundan
yapılmış tatlandırıcıyı kullanıyoruz. Dünya
sağlık örgütünün %2 den fazla
kullanılması yasak ve sağlığa çok zararlı

ﬁgür s yasetç ve ahal n n onlara yönel k
sevg ve lg s , es rgemed ğ
tezahüratıyla çten çe h ssett ğ
güvens zl k, s yasetç yle kurduğu
l şk de ç çe geç yor.
O vaatkâr part lerden bazısı kt dar ya da
kt dar ortağı olur günün b r nde ve b r
yandan muhalefetteyken sah p olmadığı
kamu gücüne kavuşurken, d ğer yandan
o âna dek görmezden geld ğ zorluk ve
sınırlarla da yüz yüze kalır. Vaatler n n
b r kısmı zaten boştur, fakat b r kısmı
sam m yetle d le get r lm ş olmasına
karşın şu ya da bu gerekçeyle yaşama
geç r lemez. Yöneten part ler n
muhalefetteyken sunduğu vaatlerle
kt dar yıllarında yaptıkları
gerçekleşt rd kler arasındak açı hayl
gen ş. Dolayısıyla, görünen o k
hâl hazırda b rb r ne de güvenmeyen
nsanlardan oluşan toplumun,
s yasetç lere güven duymamasının
nedenler n anlamak mümkün.
S yasetç vaatler n n nandırıcılığı
sorunuyla toplumdak yaygın
güvens zl ğ n sonuçları b r arada
düşünüldüğünde, ülkede herhang b r
sözün neden hak ett ğ heyecana neden
olmadığını anlamak b raz daha
kolaylaşab l r.
Şu sıralar, altı muhalefet part s n n
güçlend r lm ş parlamenter s stem
öner s n n toplumda heyecan yaratıp
yaratmadığı konuşuluyor. Herhalde
olumlu b r etk yapmıştır, ancak
beklenen tezahüratı almadığı da b r

ded ğ ,fazla kullanımının kanser yaptığı
kes nleşm ş olan b r ürün. Ülkem zde de
bakanlar kurulu kararıyla yanlış
hatırlamıyorsam %20 oranında
kullanımına z n ver l yor. Bütün şekerl
çecekler, ç kolatalar, gofretler aklınıza
gelen bütün tatlandırılmış y yecekler, daha
ucuz d ye Amer ka'nın Carg ll ﬁrmasının
ürett ğ mısır şurubundan yapılıyor.Türk
şeker kurumunu tasﬁye ed p, şeker
fabr kalarını kapatıp, Carg ll ﬁrmasına
'Pazar' açmanın neden n sorgulamamız
gerek r. İnsanlarımızı, en öneml s
çocuklarımızı zeh rl yoruz. Arkasından
kanser vakaları, hastalıklar artıyor. Y ne
çok uluslu laç tekeller n el ne düşüyoruz.
El n oğlu b r taşla üç beş kuş b rden
vuruyor.

şehre göç ed yor” ded . Tekelc sermayeye
ucuz ş gücü, sermayen n arayıp
bulamadığı fırsat. Yalnız bunlar mı, son
y rm yılda çok büyük göç aldık. Iraklı,
Sur yel , Afganlı, Afr kalı, kayıtlısı
kayıtsızı yaklaşık on m lyon k ş ! Bu
nsanlar nerede ve onlara k m bakıyor?
Devlet tarafından bu göçmenlere harcanan
para ne kadar? Sanırım açıklanmıştı değ l
m ? 50 m lyar dolar!

Büyük önder Mutafa Kemal Atatürk ne
dem ş, “Savaş alanlarında kazanılan
zaferler, ekonom k zaferlerle
taçlanmadıkça bağımsızlıktan söz
ed lemez.” Bundan yaklaşık yüz sene önce
ne de güzel söylem ş. Cumhur yet n lk
yıllarında bu fabr kalar kurulurken bu
amaçla kurulmuş. Gelel m esas sorumuza,
ç ftç l ğ b t r rsen, tarıma dayalı sanay y
b t r rsen, ç ftç l kle uğraşanlar,
fabr kalarında çalışan şç ler bulundukları
yerde geç m n sağlayamıyorlarsa nereye
g d yor? İş bulmak ç n büyük şeh rler n
varoşlarına gel yorlar. Z raat odası genel
başkanının tesp t ,“yılda yaklaşık b r
m lyon köylü ve ç ftç üret mden kopup

Ben nanıyorum k bütün bunlar tek
merkezden yazılan, b z m g b ülkelere
dayatılan reçetelerd r. Topraktan koparılan
ç ftç y toprağa ger döndürecek ve
üret me yönel k yatırımlar yapmaz sek bu
sıkıntılardan kurtulmamız mümkün değ l.
Sorgulamamız gereken, b z yönetenler n
kend ç ftç s ne m yoksa b r avuç çok
uluslu ş rketlere m h zmet ett ğ d r.

gerçek. Ben, alanım olduğu ve b r şeyler
yazacağım ç n metn okudum, eğer
yazmıyor olsaydım, okumazdım. Üstel k
parlamenter s steme geç lmes nden
yanayım ve part ler n b r araya gelmes n
önems yorum, buna karşın,
heyecanlanmıyorum. İş bu olmayan b r ,
örneğ n b r fırıncı ya da banka memuru,
neden ve nasıl heyecan duysun.
Öncel kle, halk yorgun, muhal f yurttaş
daha da yorgun. Yaklaşık sek z-dokuz
yıldır, olağan, huzurlu tek b r gün
geç rmed k. Rej m değ ş kl ğ , darbe
g r ş m , ardından yaşanan KHK kıyımı
ve d ğer saçmalıklar, halkın
azımsanmayacak b r kes m n n
yurttaşlıktan ﬁ len atılmış olması, her
Allah'ın günü maruz kalınan hakaret,
aşağılama ve yalan, dünyayı es r alan
salgın, ekonom n n hal , faturalar, doğa
ve şeh rler n başına gelenler vs… Taş
olsa çatlar bunca başa gelene!
Tahm n etmek zor olmasa gerek, her
nsan kend s ne, yaşamına temas eden
vaatlerle lg len r. Hele k toplum olma
vasfının bu denl tartışmalı olduğu,
'd ğer n ' umursayanların çoğunluğu
oluşturmadığı b r ülkede, herkes,
ş tt ğ n n öncel kle ne şe yarayacağına
ve yaşamında ne değ şt receğ ne bakar.
S yasetç lere güvens zl k, vaatte
bulunanların kullandığı term noloj ,
vaded len her neyse onun b r şeyler
dönüştürme ht mal g b unsurlar, daha
çok burada devreye g r yor şte.
B r şeyler n y yönde değ şme ht mal

B r de b z m kend ülkes nde ş bulamayan
evlatlarımız var, kayıtlara göre 8 m lyon!
Bunlar ş arayanlar. B r de umudunu kes p
artık aramayanlar var. İşs z sayısı
göçmenler ve yurttaşların toplamı 20-25
m lyonu buluyor. Bu çok c dd b r rakam.
B r an ülkem zde göçmenler n olmadığını
düşünel m ve sorgulayalım.

ve o değ ş m gerçekleşt rmeye aday
olan s yasetç lere yönel k güven, moral
vereb l r d nleyene. Bakın, 'konuşma'
d yoruz, 'd nleme' d yoruz hep yazar
ç zerken. Her konuşma duyuluyor mudur
s zce, her vaat d nlemeye değer
bulunuyor mudur? Yanıt 'hayır' se,
neden? Bu konularla yoğun b ç mde
lg len p yazan ve konuşan kes m,
m lyonların da lg lend ğ yanılgısına
kapılab l yor zaman zaman. Oysa
Ankara B lkent'tek o otelde 'tar h '
başlığıyla duyurulan toplantının, fatura
ve pahalılıkla boğuşan çoğu yurttaş ç n
b r şey fade etmed ğ n varsayab l r z.
Bu, yalnızca medyaya sah p olmamakla
değ l, söylenen n k tlelere ne anlattığıyla
da lg l b r sorun.
S yasetç lere haklı olarak güven
duyulmayan b r toprakta, met nlerdek
soyut kavramların her b r m z n
yaşamını y ya da kötü yönde
etk leyeb leceğ nasıl anlatılmalı, ne
yapılmalı, hang yöntemler denenmel ,
kolay yanıtları yok bu soruların.
S yasetç ler bunu yapab l r m , artık ne
yapacağını şaşırmış yurttaşa güven
vereb l r m , 'güven' ve 'sam m yet' g b
duygular ne ç n gerekl d r, şart mıdır,
ülke ve m lyonlarca nsan bu haldeyken
hâlâ tt fakın şekl şema l üzer ne
tartışma yürütmeye çabalayan s yaset
esnafını sarımsaklayıp da mı saklamalı,
sonrak yazının konusu olsun…
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DÜZCE

DEMOKRASİ Bloğu

‘O’ GELİYOR!
Hakça paylaşım, kardeşçe yaşam,
birlikte zenginlik için... Geliyoruz!
Birlikte üretip, birlikte büyüdüğümüz
güçlü Türkiye hayalimiz için... Geliyoruz!
Sanayi bacaları sönmesin, Düzce
istihdamda rekora koşsun diye... Geliyoruz!

Özcan Dağıstanlı/
CHP Düzce Merkez İlçe Başkanı
B l yorum, hep m z sıkıntılıyız,
dertl y z... B l yorum, hep m z
bunaldık... B l yorum, hep m z
değ l yağmur, dolu g b yağan zam’lardan
bezd k.
Sokağa çıkıyoruz, halk dertl . Esnaf dertl ,
ç ftç , şç , memur, emekl ; genc , yaşlısı,
kadını, erkeğ herkes dertl . Bu ülken n
ekonom s n sırtlayan tüm üret c kes m
umutsuz.
Türk ye tar h nde h ç bu kadar kr z
yaşamamıştı. H ç bu kadar bel rs zl k
ç nde kalmamıştı. H ç bu kadar kötü
yönet lmem şt .
Lak n, çares z değ l z.
Ş md Türk ye’de TAN vakt !
Gün doğuyor, UMUT yeşer yor!

18 Mart Cuma günü UMUT geliyor

18 Mart Cuma günü UMUT’un adı olan
CHP Genel Başkanımız Kemal
Kılıçdaroğlu gel yor.

DEMOKRASİ Bloğu
CHP Hiç kimseyi ötekileştirmez
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CHP’Lİ VEKİLLER AKÇAKOCA’DA

HALKIN NABZINI TUTTULAR
Necmi Gürgen
CHP Gölyaka
İlçe Başkanı

B r süre önce Düzce'ye gelen CHP M lletvek ller , bölgey
gezerken, halkın sorunlarını d nled ler. Elbet tüm bunlar rapor
hal ne get r lerek değerlend r lecek. Ancak, önces nde hemen
bel rtmem gerek yorsa, CHP M lletvek ller halk arasında
dolaşırken, Türk ye'de CHP le b l nen başarılı yerel yönet m
anlayışından öneml örnekler verd ler. Çünkü, yerelde halkın
sorunlarını çözecek lk yetk l merc yerel yönet mler,
beled yelerd r.
Yerel yönet mler vatandaşa en yakın, demokrat k h zmet
kurumlarıdır. Halkın karar alma süreçler ne doğrudan katılımına
olanak sağlayan yerel yönet mler, demokras m z n
vazgeç lemez, yer doldurulamaz unsurlarıdır. Bu bağlamda;
devlet n vatandaşa en yakın el olan yerel yönet mler n, yetk ve
ﬁnansal kaynak açısından güçlend r lmes , b lhassa
demokras n n güçlend r lmes anlamına gelecekt r. Bu nedenle,
ülkem zdek yerel yönet m pol t kalarının da dünyadak en y
sev yelere çıkarılması, s yaset kurumunun öneml b r
sorumluluğudur.
Türk ye, yönet m yetk ler n n dar b r grubun el nde toplandığı,
kuvvetler ayrılığı lkes n n tahr p ed ld ğ , TBMM'n n etk s n n
ortadan kaldırıldığı b r otor terleşme sürec nden geç yor. 20 yılın
sonunda ülkey b r sorunlar yumağına çev ren kt dar;
demokras n n ve halka h zmet n en öneml unsurlarından b r
olan yerel yönet mler n de alanını daraltıyor. Bunu yaparken de
maalesef yanlı ve part zan b r anlayışla hareket ed yor,
toplumsal kutuplaşmayı der nleşt recek adımlar atıyor.
37. Olağan Kurultayımızda kabul ett ğ m z İk nc Yüzyıla Çağrı
Beyannamem zde yen b r merkez-yerel denges kurulacağının
sözünü verd k. Ş md bu madden n gereğ olarak çalışmaya
başladık. İkt darımızda uygulayacağımız yerel yönet m
pol t kalarını somut olarak bel rlemek ç n part m z n Yerel
Yönet mler Pol t kası Belges 'n hazırlıyoruz. Çalışmamızı
katılımcı b r anlayışla ortak aklı gözeterek gerçekleşt r yoruz.
Halkın Beled yec l ğ nde, h ç k mse ötek leşt r lmez. Beled ye
Başkanı belde halkına eş t h zmet götürür. Yoksul mahallelere
poz t f ayrımcılık yapılır. 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.

18 Mart tar h nde Düzce’ye gelecek olan CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu’nun z yaret önces nde CHP M lletvek ller
Akçakoca’da STK’ları z yaret ett ler.
CHP Tokat m lletvek l m z Kad m Durmaz ve Trabzon
m lletvek l m z Ahmet Kaya Akçakoca İlçe başkanımız Tuğrul
Abanoz önderl ğ nde Akçakoca'da sahaya nd . Bu kapsamda
Akçakoca Z raat Odası, T caret ve Sanay Odası, Dem r ve Maden
Sanatkarlar Esnaf Odası, Esnaf Ve Sanatkarlar Odası, şoförler odası,
Esnaf Kefalet Kooperat ﬁ, Muhtarlar Derneğ ve Taşıyıcılar
kooperat ﬁn z yaret ederek genel başkanın katılacağı Düzce
programına b zzat davet gerçekleşt rd ler.
Daha önce Genel Başkan Yardımcımız Malatya M lletvek l m z Vel
Ağbaba le başlattığımız esnaf z yaretler m ze bugün de İlçem ze
gelen Trabzon M lletvek l m z sn. Ahmet Kaya ve Tokat
M lletvek l m z sn. Kad m Durmaz le oda z yaretler le devam ett k.
İlçe Başkanımız ve yönet m kurulu le Beled ye mecl s üyeler m z n
de eşl k ett ğ z yaret m z T caret ve Sanay Odası, Z raat Odası,
Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Dem r ve Maden Sanatkarlar Odası,
Şoförler ve Otomob lc ler Odası, Taşıyıcılar kooperat ﬁ, Muhtarlar
derneğ ve Esnaf Kefalet Odası le gerçekleşt .

Tuğrul Abanoz

TÜRKİYE’NİN
YAĞ
İHTİYACI
KARŞILANIR
CHP Akçakoca İlçe Başkanı Tuğrul
Abanoz, TMO depolarındak
fındıkla lg l açıklama yaptı.
Abanoz konu hakkında şu b lg ler
verd : “ Malum TMO nun
depolarında 120 b n ton fındık var
ve bu fındığı 39 TL p yasaya satma
kararı aldı.
Yalnız talep gelmed ğ söylen yor.
İnandırıcı değ l.. TMO el ndek 120
b n ton fındığı, F skob rl k le
anlaşma yapıp, yağlığa ayırsa
yaklaşık 60 b n ton yağ ve fındık
ezmes elde ed l r ve bu şek lde
p yasaya sürülür se hem Türk ye'n n
yağ ht yacı karşılanır, döv z
el m zde kalır, hemde fındık katma
değerl şek lde şlen p p yasaya
sürülür.
Fındık ﬁyatları artar hem üret c ,
hem ülke olarak kazanırız.”

Ankara le İstanbul'un tam ortasında yemyeş l doğası, yaylaları, göller , ormanları, şelaleler , sah p olduğu daha n ce
güzell kler le GÖLYAKA bugün nasıl olmalıydı?
Yerel halkın katılımını d kkate alarak doğal ve kültürel çek c l kler n koruyan tüketmekten çok çeş tl değerler
keşfetmeye dayalı çevresel ve kültürel anlayışı koruma ve kıymet b l rl ğ güçlend ren, doğal hayatın şaşırtıcı
çeş tl l ğ nden zevk almak steyen yerl yabancı tur stler n d kkat n çekecek Eko-tur zm alt yapısı gel şm ş b r bölge
olmalıydı.
Gölyaka bugün doğa b s kletc l ğ , dağ, yayla gez s kuş gözlemc l ğ yamaç paraşütü, pa ntball turnuvaları, zorb ng ve
benzer doğa sporlarının rahat yapılab ld ğ alt yapı problem olmayan tanınmış b r bölge olmalıydı.
Gölyaka sah b olduğu bu yetenekler n doğru kullanab lseyd bugün Gölyaka halkının sosyo ekonom k yapısı çok farklı
b r yerde olab l rd , bu yetenekler n kullanılamamış olmasının sebeb Gölyaka'ya ş md ye kadar tur zm b len v zyon
sah b çevrec b r yerel yönet m n h ç gelemem ş olmasındandır.

Kadının ‘Adı’ var
(1'inci sayfadan devam)
Ş ddete uğrayan kadınlar ç n başvuru ve sığınma evler n n
sayısının artırılması, ücrets z danışmanlık, ps koloj k ve tıbb
destek ve yasal yardımın yapılması, c ns yet ayrımcı
pol t kalar, yasalar ve uygulamaların kaldırılması gerek rken
İstanbul Sözleşmes 'nden çek len kt dar, kadınların daha fazla
ş ddete maruz kalmasına ve katled lmes ne ön ayak olmuştur.
- "Kadının yer ev d r" d yen, onun dünyaya gelme amacının
sadece çocuk doğurup yemek p ş rmek olduğunu sanan
çağdışı z hn yet, kadınların adeta hapsed ld kler evlerdek
emekler n de değers zleşt rmeye çalışmaktadır.
-Kadınlar sadece a le ç nde değ l ş yer nde de sömürüye,
adalets zl ğe ve ölümlere kurban g tmekted r.
Sadece 2021 yılında adına kader ded kler , fıtrat ded kler
sömürü düzen nde en az 165 kadın emekç ş c nayetler nde
hayatını kaybetm şt r.
Ekonom k kr z en çok kadınları etk lem ş, Kadın st hdamı
yüzde 13,8 c varında azalmıştır. Son 1 yılda kadın şs zl ğ 164
b n artarken, 10 m lyondan fazla kadın ev şler neden yle
kend ekonom k bağımsızlıklarından dışlanmış, pandem
sürec nde de çalışan kadınların sömürüsü hem ev şler nde
hem ş hayatında olmak üzere k kat artmıştır.
Kadınlar ş hayatında da sürekl ayrımcılığa maruz kalmış,
aynı ş yapmalarına rağmen kadınlar erkeklerden yüzde 31,4
daha az gel r elde etm şt r.
Ücretlerde toplumsal c ns yet eş ts zl ğ artarken, 2006 yılında
yüzde 12 olan eş ts zl k 2021'de yüzde 21'e yükselm şt r.
Kısacası AKP kt darında kadınlar çalışma hayatında daha
fazla sömürülmüş, daha fazla baskıya maruz kalmıştır.
Böyles b r çağdışılık ancak eğ t m ve devlet n doğru
pol t kalar üretmes yle son bulacakken, hem eğ t m hem de
devlet pol t kaları bu hapsed lmey , bu görünmezl ğ
körükleyecek şek lde d zayn ed lm şt r.
- Kadın-Erkek ayrımcılığının en kes n çözümü olan eğ t m de
ne yazık k AKP kt darında bu problem n kanıksatılma
laboratuvarı yapılmıştır. Kız çocuklarının okuma oranı hala
stenen sev yeye gelmem şt r. Bugün kız çocukları 4+4+4
eğ t m s stem yle b rl kte örgün eğ t m dışına t lm ş ve çocuk
gel n, çocuk şç sayısında artış yaşanmıştır. TÜİK' n
ver ler ne göre 15-19 yaşları arasında bulunan her dört kız
çocuğundan b r ne okulda ne de şte bulunmaktadır. Ancak bu
rakamlar buz dağının görünen kısmıdır.
Okula g tmes gereken yaşta kız çocuklarının hala gel n
yapıldığı ülkem zde, ders k taplarına dah kadının toplumdak
rolünün evden baret olduğuna l şk n çağdışı safsatalar
g rm şt r.
Eğ t m-İş olarak vurguluyoruz: Kadın-erkek eş tl ğ , sadece
kadınların sorunu değ l, uygarlaşmada b r eş kt r. Kız
çocuklarının okumalarına ayrıca önem veren, onları sosyal
hayata katan, onlara dünya ülkeler n n b rçoğundan önce
seçme ve seç lme hakkı vererek eş t b reyler olduğunu lan
eden Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarının kurduğu
Cumhur yete yakışmayan tabloyu değ şt rmek, Cumhur yet
devr mler n rotası kabul eden her yurttaşın görev d r.
Bu nedenle ac len:
-İstanbul Sözleşmes ve 6284 sayılı kanun etk n b r b ç mde
uygulanmalı,
-Kamu kurumları ve yerel yönet mler tarafından kreş, gündüz
bakım ev , hasta ve yaşlı bakım evler g b merkezler açılarak
tüm kadın ve erkekler n ücrets z yararlanab leceğ b r hak
olarak tanımlanmalı,
-Kamu-özel ayrımı olmaksızın, zorunlu h zmet ve üret m
alanında çalışan ebeveynlere dönüşümlü ve eş t olarak ücretl
z n ver lmel ,
-Kadınlar ç n tam zamanlı ve güvencel st hdam olanakları
yaratılmalı,
-Kız çocuklarının okullaşma oranını artıracak önlemler
alınmalı,
B z nanıyoruz k gerçek b r demokras , kadın erkek eş tl ğ
sağlanmadan gerçekleşemez. Kadınların hayatın her alanında
ve erkeklerle eş t haklara sah p olduğu, her türlü ş ddet n
ortadan kalktığı, kadın c nayetler n n son bulduğu, çocuk yaşta
evl l kler n ve çocuk st smarının olmadığı b r dünya ç n
mücadeley sürdüreceğ z!
Yeryüzüne barışı, çağdaşlığı, ncel ğ ve sayısız güzell ğ
kadınların get receğ ne nanıyoruz.
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ÖĞRETMEN OKULLARININ
KURULUŞUNUN
174. YILINI KUTLUYORUZ
Sayfa Haberler EĞİTİM-İŞ Düzce Şube Başkanı Gülten Gökpınar

16 Mart tar h t barıyla Öğretmen Okullarının
kuruluşunun 174. yıldönümünü kutluyoruz. İlk kez
bugünkü anlamda çağdaş öğretmen yet şt rmek ç n
16 Mart 1848'de "Darülmuall m n" adında öğretmen okulu
açılmıştır. Bu tar h, öğretmen okullarının lk kuruluş tar h
olarak kabul ed lmekte ve bugüne kadar her yılın 16 Mart
tar h öğretmen okullarının kuruluş yıldönümü olarak
kutlanmaktadır.
Cumhur yet n kuruluş dönem nde de eğ t me ve öğretmen
yet şt rme konularına ayrıca önem ver lm ş, TBMM'n n
açılışından b r ay sonra, M ll Eğ t m Bakanlığı
kurulmuştur. Cumhur yet m z n kurucusu Ulu Önder
Atatürk “Öğretmenler yen nes l s z n eser n z olacaktır”
derken Türk nsanının eğ t m nde en öneml görev
öğretmenlere yüklem şt r. Daha sonra 1940 yılında
Türk ye'de n tel kl öğretmen yet şt rme alanında devr m
n tel ğ taşıyan Köy Enst tüler kurulmuştur. Köy
Enst tüler , neredeyse tüm Anadolu'nun okulsuz ve
öğretmens z olduğu gerçeğ göz önüne alınarak lkokul
mezunu zek köy çocuklarının bu okullarda yet şt r ld kten
sonra yen den köylere g derek öğretmen olarak çalışmaları
düşünces yle kurulmuştur.
1973 yılında çıkarılan M ll Eğ t m Temel Kanunu gereğ ,
öğretmenler n yükseköğret mde yet şt r lmeler adına l se
deng lk öğretmen okulları 1974 yılında kapatılıp k yıllık
eğ t m enst tüler ne dönüştürülmüştür. 1982 yılında
yürürlüğe g ren 41 Sayılı Kanun Hükmündek Kararname
le k yıllık eğ t m enst tüler eğ t m yüksek okuluna
dönüştürülerek eğ t m fakülteler ne bağlanmıştır. 1989
yılından t baren eğ t m yüksek okullarının süres dört yıla
çıkarılmış ve bazıları eğ t m fakülteler yle b rleşt r lerek
bu kurumlar "Sınıf Öğretmenl ğ Bölümüne"
dönüştürülmüştür.
B r ülken n geleceğ n n m marı, öğretmenlerd r. B r
ülken n kalkınmasında, n tel kl nsan gücünün
yet şt r lmes nde, toplumdak huzur ve sosyal barışın
sağlanmasında, b reyler n sosyalleşmes ve toplumsal
hayata hazırlanmasında, toplumun kültür ve değerler n n
genç kuşaklara aktarılmasında öğretmenler n rolü
büyüktür. Yen nes ller n n tel ğ de h ç kuşkusuz onu
yet şt ren öğretmenler n n tel ğ le özdeş olacaktır.
174 yıllık öğretmen yet şt rme tar h m z ve Cumhur yet
tar h m z boyunca Köy Enst tüler 'nden başlayarak
öğretmen yet şt rme konusunda öneml adımlar atılmasına
karşın günümüzde hem öğretmen yet şt rme s stem nde,
hem de yet şt r len öğretmenler n st hdamında c dd
sıkıntılar yaşanmaktadır.
Eğ t m fakülteler ne yeterl öğret m üyes n n
sağlanamaması, fakültelere ht yaçtan fazla öğrenc
alınması, öğret m üyes başına düşen öğrenc sayısının en
çok eğ t m fakülteler nde olması, öğretmen yet şt rme

projes n n başarılı b r şek lde yürütüleb lmes n n
önündek en büyük engel oluşturmaktadır. Bugün
yapılacak ş, Köy Enst tüler 'n n felsefes le çağdaş
özerk ün vers ten n olanaklarını buluşturmak,
ün vers tede y öğretmen yet şt rme modeller
yaratmaktır. Bunun ç n lk adım, üç büyük lde b rer
“Eğ t m Ün vers tes ” kurmaktır. Bu ün vers teler,
yakınlarındak eğ t m fakülteler n burada toplayarak
yen b r mler oluşturmalıdır. Teknoloj ve ekonom
ün vers teler n n, enst tüler n n kurulab ld ğ ülkem zde,
çok değ ş k branşlarda öğretmen yet şt ren bölüm ve
dallardan oluşan “Eğ t m Ün vers tes ” de kurulab l r.
Öğretmen yet şt rme s stem nde yaşanan bu sıkıntıların
yanı sıra bugün yet şm ş öğretmenler n başta atanmama
olmak üzere onlarca kron k sorunu bulunmaktadır.
Yıllarca öğretmen olmak ç n okuyan, bu alanda eğ t m
alan meslektaşlarımızın onca öğretmen açığına rağmen
atanmaması ve son olarak kadrolu öğretmen alımının
durdurularak sözleşmel öğretmen s stem n n get r lmes
bugün eğ t m s stem n n en öneml sorunlarından
b r s d r.
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk "Öğretmenler,
s z n başarınız Cumhur yet n başarısı olacaktır",
"Ulusları kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerd r."
sözler le öğretmenl k mesleğ n n önem n vurgulamış,
öğretmenler n ağır b r sorumluluğu olduğunu fade
etm şt r. Öğretmen n bu sorumluluğu yer ne
get reb lmes ç n öğretmenl k mesleğ n n hak ett ğ
saygınlığa b r an önce kavuşturulması, bunun ç n de
öncel kle n tel kl öğretmen yet şt rme pol t kalarının
hayata geç r lmes gerekmekted r.
Öğretmen Okullarının kuruluşunun 174. yıl dönümünü
kutluyor, öğretmen yet şt rmedek köklü tar h m z n
hakkını verecek b r s stem n kurulması ç n
mücadelem z sürdüreceğ m z n altını ç z yoruz.

Bir ülkenin geleceğinin mimarı, öğretmenlerdir.
Bir ülkenin kalkınmasında, nitelikli insan
gücünün ye ş rilmesinde, toplumdaki huzur ve
sosyal barışın sağlanmasında, bireylerin
sosyalleşmesi ve toplumsal hayata
hazırlanmasında, toplumun kültür ve
değerlerinin genç kuşaklara aktarılmasında
öğretmenlerin rolü büyüktür. Yeni nesillerin
niteliği de hiç kuşkusuz onu ye ş ren
öğretmenlerin niteliği ile özdeş olacak r.

HAZİNE BAKANLIĞINA
EĞİTİM ÇALIŞANLARININ
GECİKEN ÖDEMELERİNİ SORDUK
M ll Eğ t m Bakanlığı'na bağlı okul ve kurumlarda çalışan 4/B'l sözleşmel personel n 2,5 puanlık refah payı
hesaplamalarının 03.03.2022 tar h t bar yle hala yapılamamış, 2022 Bütçe yılı başından t baren eğ t m çalışanlarının
Ocak sonuna kadar ödenmes gereken 1-14 Ocak arası maaş farkı ödemeler Şubat ayında, öğretmenler m z n Ocak ayı ek
dersler se Şubat ayının k nc haftasında gec kmel olarak ödenerek eğ t m çalışanları aynı şek lde mağdur ed lm şt r.
Haz ne ve Mal ye Bakanlığı'ndan, konuyla lg l eğ t m çalışanlarının mağdur yet n n g der lmes ve kamuoyuna
yaşanılan gec kmelerle lg l gerekl açıklamanın yapılmasını sted k.

Cinsiyetçi eğitim politikalarına karşı
mücadelemizden vazgeçmiyoruz
Toplumsal c ns yet eş ts zl ğ ve ayrımcılığının sokakta,
evde, şte, derste yan yaşamın her alanında; a le, okul,
hukuk, ahlak, d n ve medya tarafından s steml b r şek lde
nşa ed ld ğ ataerk l egemen şley şte, eğ t m s stem bu
eş ts zl kler n sürdürülmes nde öneml b r rol oynamaktadır.
Türk ye'dek eğ t m s stem n n özell kle kadınların ve kız
çocuklarının geleneksel c ns yet roller n meşrulaştıran yapısı,
AKP-MHP kt dar bloğunun muhafazakâr ve ger c c ns yet
anlayışı le b rl kte der nleşmekted r.
Yasal zem nde eğ t mde c ns yet eş tl ğ n düzenleyen hükümler
tanımlanmış, kız ve erkek öğrenc ler yasalar önünde eş t sayılsa da;
eş t olmayan güç dağılımlarının var olduğu b r toplumda ve eğ t m
s stem nde, uygulamada kadın ve erkek eş tl ğ nden söz etmek
mümkün değ ld r. Günümüzde kadınların ve kız çocuklarının
okuma yazma ve okula er ş m oranları geçm ş yıllara göre artış
göstermekted r. Ancak okula er ş m yeterl değ ld r. Kız çocukları
toplumsal yaşamın her alanında c dd boyutlarda ş ddet r sk
altında bulunmakta, c ns yetler neden yle daha fazla ayrımcılığa
maruz kalmakta, karar alma süreçler nde d kkate
alınmamaktadırlar.
Kadınların yaşamda eş t fırsatlara er şmes , c ns yetç kalıp
yargılardan kurtulması ve yasal haklarını kullanab lmes ç n
c ns yetç öğelerden arındırılmış, b lg ve becer ler n gel şt rerek
onları güçlend ren eğ t m pol t kalarına ht yaç vardır. Ancak,
geleneksel kadınlık roller n İslam kurallar le meşrulaştırmaya
çalışan M ll Eğ t m Bakanlığı, eğ t m n en öneml unsuru olan ders
k taplarıyla ve g zl /örtük müfredat le a le yaşamını kutsayan ve
kadını yok sayan pol t kaların sürdürücüsü olmaktadır. Eğ t m
müfredatı eleşt rel düşüncey engelleyerek sorgulamayan b reyler
yet şt rmey hedeﬂemekte, kız çocuklarına ve kadınlara dayatılan
geleneksel yaşam b ç m n yen den üretmekted r. Tekç , ger c ,
c ns yetç müfredat le ayrımcılık der nleşmekte, c nsel yönel m
farklılıkları da yok sayılmaktadır. Karma eğ t me yönel k
müdahaleler, eğ t m n d nselleşmes ve çocukların geleneksel rol
kalıpları le yet şt r lmes ne yönel k pol t kalar ş ddet n ve c nsel
st smarın da önünü açmaktadır.
Yaşamın doğal akışına ters, ger c , ayrıştırıcı ve c ns yetç
pol t kaların son örnekler nden b r Ankara'da yaşandı. Mamak
İlçe M ll Eğ t m Müdürlüğü ve Mamak Beled yes n n b rl kte
organ ze ett ğ Ilgaz kayak merkez gez s ne kız ve erkek
öğrenc ler n farklı günlerde ayrı gruplar hal nde götürüleceğ
ortaya çıktı. Artık sıklıkla karşılaştığımız bu tür uygulamalar,
s yasal kt darın uzun süred r la k, b l msel ve karma eğ t me
yönel k yürütmekte olduğu saldırı pol t kaların somut b rer
sonucudur. Bu tarz ayrıştırıcı uygulamalar 1739 sayılı M ll Eğ t m
Temel Kanunu'na ve Anayasa'ya göre suçtur ve kabul ed lemez.
Bu bağlamda, Eğ t m Sen olarak ders k taplarından okulda kurulan
sosyal l şk lere ve öğrenc lere ben mset len toplumsal rollere dek
uzanan eş ts zl k b ç mler n n farkına varılmasını ve bunlarla
mücadele etmey sürdürüyor, toplumsal c ns yet eş tl ğ n send kal
mücadelen n temel başlıklarından b r olarak görüyoruz. Bu
perspekt ﬂe, başlatmış olduğumuz toplumsal c ns yet eş tl ğ
eğ t m yaşamsaldır kampanyası kapsamında 8 Mart Kadınların
B rl k Mücadele ve Dayanışma Gününde b r ders saat nde
toplumsal c ns yet eş tl ğ ders şl yoruz.
Send kamız 8 Mart'ta, kız ve erkek çocuklarının oynadığı
oyuncakların dah nasıl farklılaştığını öğrenc lerde b l nce
çıkartacak, atasözler n n dah kadına yönel k ş ddet besled ğ n
anlatacak etk nl kler planlanmaktadır. Bu etk nl kler kapsamında
sınıfta öyküler anlatılması, kadın ve erkekle l şk lend r len
semboller n tartıştırılması, c ns yet kalıpları le lg l öğrenc lerde
sorgulayan b r yaklaşım gel şt r lmes hedeﬂenmekted r. B r ders
saat n kapsayacak bu etk nl kler farklı yaş gruplarına göre
planlanmıştır.
B zler Eğ t m SEN 'l öğretmenler olarak çocukların eğ t m
sırasında kullanılan her türlü materyal n toplumsal c ns yet eş tl ğ
açısından ncelenmes n , ayrımcı öğelerden arındırılmasını talep
ed yoruz
Geçm şten bugüne mücadele ett ğ m z talepler b r kez daha fade
ed yor, M ll Eğ t m Bakanlığı ve Yükseköğret m Kurulu'nu
talepler m z n karşılanması ç n etk n pol t ka üretmeye
çağırıyoruz.

Eğ t m Sen Akçakoca Tems lc l ğ
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ZAMLAR GERİ ALINSIN
ÖZELLEŞTİRMELER İPTAL EDİLSİN

Sayfa haberleri / Fevzi İpek/ Eği m Sen Düzce İl Temsilcisi
Her yen güne yen b r zam
haber yle uyanıyoruz. Asgar
ücrete, maaşlarımıza ve
emekl lere yapılan göstermel k
artışlar daha cepler m ze
g rmeden er y p, buharlaştı.
Toplumun gen ş kes mler n n
temel harcama kalemler olan
k ra, ulaşım, doğalgaz, elektr k
ve gıda ürünler nde yapılan fah ş
zamlar geç nmem z , ay sonunu
get rmem z mkânsız hale
get rd .
Resm ver lere göre 2022 Ocak
ayı t bar le tüket c enﬂasyonu
yıllık %48,69, gıda enﬂasyonu
yıllık yüzde 56, ulaştırma
enﬂasyonu se yüzde 69
artmıştır.
Yılbaşı akşamı elektr ğe %50 le
%127 arasında, ortalama %80
oranlı tar h b r zam yapılmıştır.
Doğalgaza se %25 zam
yapılmıştır. Kış koşullarında
artan tüket m, elektr k ve
doğalgaza yapılan yüksek
zamların etk s n daha artırmış,
faturalar k ye, üçe katlanmıştır.
Otomat ğe bağlanan akaryakıt
zamları rekor üzer ne rekor
kırmaktadır.
Enerj alanında yaşanan artışlar
suya atılan b r taşın oluşturduğu
halkalar g b ulaşımdan gıda
ürünler ne, meyve ve sebzeden
temel tüket m maddeler ne kadar
her alana yansımaktadır.
Bugün, b r avuç mutlu azınlık
dışında kalan başta dar gel rl ler
ve ücretl kes mler olmak üzere
m lyonlarca nsan enerj
ﬁyatlarındak bu devasa artış
sonucunda ısınma le beslenme
arasında seç m yapmaya
zorlanmaktadır. M lyonlar artan
gıda ﬁyatları yüzünden yeter nce
beslenemed ğ g b sert geçen kış
koşullarında yeter nce
ısınamadığı halde nerdeyse k ra
g derler ne ulaşan elektr k ve
doğalgaz faturaları le baş
etmeye çalışmaktadır.
Elektr k, doğalgaz, toplu ulaşım
alanında yaşanan zamlara karşın
kamu emekç ler ve emekl ler
olarak b z m maaşlarımızda
Ocak ayından t baren,
önümüzdek altı ay ç n yapılan
artış sadece %7,5'ta kalmıştır.

Son y rm yıldır hayata
geç r len halkın değ l, b r avuç
mutlu azınlığın çıkarlarını
temel alan özelleşt rme
soygunu se ülkem z n her
alanda dışarıya bağımlılığını
artırarak ç ne sürüklend ğ
bataklığı daha fazla
büyümüştür.
Türk ye'de enerj alanı,
bağımlılığın ve özelleşt rme
soygunun en der n yaşandığı
alan olarak öne çıkmaktadır.
Tüm bunlar 21 dağıtım ş rket
ve sayısı k el n parmaklarını
geçmeyen enerj ş rket n n
çıkarının 84 m lyonun
çıkarının üzer nde
tutulmasının, yıllardır süren
özelleşt rme talanının
sonucudur.
Enerj alanındak
özelleşt rmeler sonucunda
devlet n elektr k üret m ndek
payı hızla azalmış, sadece son
20 yıl ç nde %60'tan %20'ye
düşmüştür. Devlet n elektr k
dağıtım payı ç ndek düşüşü
se çok daha can alıcıdır. 20 yıl
önce elektr k dağıtımının
tamamı yan %100'ü devlet
tarafından yapılıyorken bugün
devlet n elektr k dağıtımındak
payı sıfırlanmış, elekt r k
dağıtımının tamamı özel
sektöre devred lm şt r.
Enerj de yaşanan özelleşt rme
ve zam fırtınasının tek
sorumlusu mevcut s yas
kt dardır
Türk ye'dek elektr k enerj s
ﬁyatlarının artışında elbette k
küresel çaptak artışların etk s
vardır. Ancak kt darın 1
Euro'nun 16 TL'ye dayandığı
koşullarda alım gücünü yok
sayarak “Avrupa'da en ucuz
elektr ğ b z ver yoruz”
açıklamasının gerçeğ
yansıtmadığı açıktır.
Kamunun 1 l raya ürett ğ
elektr ğe b z 7 l ra ödüyoruz.
Bunun adı katmerl soygundur.
Ve bu soygunun ardında enerj
alanındak özel ş rketler
kurtarma operasyonu
yatmaktadır.
Oysa yapılan çalışmalar; enerj

üret m ve dağıtımını kamulaştırıp verg
adalets zl ğ yaratan KDV de devre dışı
bırakıldığında hem halkın hem de
t caret ve sanay kuruluşlarının
faturalarını yarı yarıya düşürmen n
mümkün olduğunu spatlamaktadır.
GEÇİNEMİYORUZ! ARTIK YETER!
Yaşanan bu durumun sorumlusu s yas
kt dar olup sürdürülen emek düşmanı
pol t kalarıdır. Kend yandaşlarının
kasaları daha fazla dolsun, çıkar
çevreler n n çarkları dönsün d ye halk
yoksullaştırılıyor, sefalet ve açlık
büyüyor.
Artık mızrak çuvala sığmıyor, bıçak
kem ğe dayandı. Ülken n dört b r
yanında yurttaşlar evler ne ve
şyerler ne gelen yüksek faturaları
yakıp “geç nem yoruz” d ye sokağa
çıkıyor,
Ülken n Dört B r Yanından aşağıdak
talepler haykırıyor!
-Tüm Tüket m Maddeler ne Gelen
Zamlar Ger Alınsın!
-Enerj Üret m ve Dağıtım Ş rketler
Kamulaştırılsın!
-Şeﬀaf Ve Hesap Vereb l r Kamu
Yönet m Hayata Geç r ls n!
-Ulaşım, Su G b Temel Kamu
H zmetler Üzer ndek Ağır Mal yetler
Oluşturan Elektr k ve Akaryakıttan,
ÖTV ve KDV Sıfırlansın!
-Temel Tüket m Maddeler ndek KDV
Tamamen Kaldırılsın!
-Kamu Özel İş b rl ğ Projeler , Döv z
Garant l İhaleler Sonlandırılsın!
B rb r nden ve dayanışmasından güç
alan emekç ler ve halk, baharın
müjdec s olan d ren şler , umudu
yen den yeşerten mücadele
b rl ktel kler n çoğaltarak aydınlık
yarınlara yürüyor.
Zamların ger alınması ç n, kr z
yaratanların, yıllardır sefasını
sürenler n artık cefasını da çekmes ç n
herkes bu ortak mücadeleye omuz
vermeye yan yana gelmeye davet
ed yoruz.

Bugün
gelinen nokta!
Eğer siyasetçi kimliği taşıyorsanız,
siyaset yap ğınız ülkenin
sorunlarına vakıf olmanız
gerekiyor. Bunun için de halkın içinde
olmanız gerekiyor. Bu ülkenin siyase ni
halk belirliyorsa, o halkın sorunlarını
tespit etmek ve beklen lerini karşılamak
çıkış noktanız olmalıdır.
Ben bir siyasetçiyim. Halkın sorunlarına
ve ülkemin sorunlarına duyarlı olduğum
için siyasetçiyim. Bu halkın içinde onların
sorunları aynı zamanda benim de
sorunumsa bunu da birlikte
çözümlemeliyiz. Siyasetçinin ana görevi
de bu olmalıdır.
Ben insanların içindeyim; camideyim,
kahvedeyim, dost meclislerindeyim, ev
sohbetlerindeyim. Onları dinliyorum.
Hemen ORTAK noktayı belirtmem
gerekiyor. Herkesin tek bir derdi var;
gündelik hayatlarının, yaşamlarının
zorlaşması, geleceklerinden endişe
etmeleridir. Buna neden olan şey ise
insanların sır na yüklenen, onları
bezdiren HAYAT PAHALILIĞI. Akaryakıtla
başlayan, doğalgaz ve elektrikle başlayan
zamlar; iğneden ipliğe her şeye yansıdı.
Yıllık enﬂasyon yüzde 120'yi geç . Kira,
ulaşım, elektrik, doğalgaz ve eği mden
sağlığa alınan her türlü hizmet
kaleminde fahiş zamlar söz konusu. Gıda
ﬁyatları ise adeta günlük olarak

değişiyor. Neden diye sorulduğunda
cevap hep aynı: “Maliye ar !” Ancak
maliyet ar diye otoma k artabilen
ﬁyatlar, söz konusu ücretler olduğunda
aynı sonucu doğurmuyor! Odağına
kârlarını alanlar için emekçinin artan
yaşam “maliye ” bir şey ifade etmiyor!
Artan ﬁyatlar ne cesinde vatandaş daha
ucuz ürün bulduğunda veya ürüne zam
gelmeden ucuz ﬁya an alabilmek için
kuyruklara giriyor. 2019 yılında patates
ve soğan ﬁyatlarında yaşanan aşırı
yükselmeden sonra ik dar pansuman bir
çözüm üre p, depolardan devlet gücünü
kullanarak tedarik e ği patates ve
soğanları “tanzim sa ş” adıyla ve bazen
çadırda hizmet veren mağazalarda
piyasa ﬁyatlarının al nda sa şa sundu.
Daha sonra bu mekanlarda patates
soğan dışında başka ürünler de sa lmaya
başlandı. Birkaç lira tasarruf edebilmek
için vatandaşlar 2019 kışında uzun
kuyruklar oluşturdular. Ama ik dar bunu
“varlık kuyruğu” olarak pazarlamayı
başardı. Kuyruk bekleyenlerle yapılan
röportajlarda, çok sayıda insan bu
kavramı kullandı ve orada beklemesini

Olumluya
Olumluya
Ölümled k
Kaan Sezyum
bu şekilde mazur ve meşru gösterebildiği
için mutlu oldu.
Halk zam'lardan şikayetçi de esnaf değil
mi, sanayici değil mi! Bu zam
döngüsünün karşısında kimse duramıyor.
Esnaf sa ğı malı yerine aynı ﬁya an
koyamayacağını biliyor. Elektrikten
tasarruf yapmak için ışıklarının bir
kısmını söndürüyor, birçok cihazını
çalış rmıyor. Sanayici işçi çıkarmaya
başladı. Emekçiler giderek artan hayat
pahalılığı karşısında yeterli ücret
alamıyor. Bu nedenle, kendisine
daya lan sefalet ücretleri ile temel
ih yaç ve talepleri göz ardı edilmiş
emekçiler için ücretleri adına mücadele
etme zorunluluğu son aylarda tek
seçenek olarak büyüyor ve yaygınlaşıyor.
Sorunlar bir kartopu gibi yuvarlanmaya
başladı ve bir çığa dönüştü. İnsanlarımız
'ar k yeter' feryatlarını yükseltmeye
başladı. Sonuçta bizler kötü
yöne liyoruz. Bunun ar k tar şılabilir
bir tara kalmadı. Bunun için de ÇARE
aramalıyız. ÇARE'leri düşünmek
zorundayız. Gelin hep birlikte bunu
yapalım.

Birol Aksu/SMMM

K m ş kayet etm yor k !
Etra nıza bak ğınızda yaşadığı
haya an şikayet etmeyen kaldı mı
acaba? İşçi, memur, emekli
memnun mu? Esnaf, sanayici,
ekonomi sektörü içinde ak f üreten
kesim memnun mu?
Esna n patronu Bendevi Palandöken
her gün ZAMLARIN GERİ ALINMASINA
ilişkin açıklamalar yapıyor. Sanayicinin
patronu Rifa Hisarcıklıoğlu her gün
ELEKTRİK, DOĞALGAZ ZAMLARINDAN
şikayetçi. Türkiye tarihinde görülmemiş
bir şekilde KRİZİN içinde.
20 yıllık Akape yöne minden sonra
bugün varılan nokta, ekonomik iﬂas,
temel hak ve özgürlüklerin ayaklar
al na alınması, Cumhuriye n temel
ilkelerinin tahrip edilmesi, ülkemizin dış
dünyada yalnız kalması oldu. Ülkemizde
yaşanan akıl almaz ﬁyat ar şları
nedeniyle son birkaç yıldır vatandaşlar
bazı ürünleri tüke rken zorlanıyor
Kamuoyu yoklamaları, vatandaşların
çoğunluğunun bu ik dardan ümidini
kes ğine işaret ediyor. İnsanımız hak,
hukuk, adalet özlemiyle yaşıyor.
İnsanların yiyecek kuyruğunda birbirini
i p kak ğı bir ülkede “yol, köprü yap k”
propagandasının hiçbir anlamı kalmamış
demek r. Benzine gelen zamdan başı
dönen yur aşın cebinden bir de
geçmediği yolun, köprünün parasını
alan; kaşıkla verdiğini kepçeyle geri
isteyen, krize karşı hiçbir etkisi olmayan
vergi indirimleri dışında bir hamle
yapamayan ik darın toplum nezdindeki
karşılığı “Bundan daha kötüsü ne
olabilir”e dönüşüyor. İk darın siyasi
faturasının kabarıyor, ama o faturanın

öde lme tarihi yine ik darın insa na
bırakılıyor.
Fiyatların bu denli yüksek şekilde ar ğı
bir ortamda, halka söyleyecek sözü,
üretecek çaresi bulunmayan siyasi
ik dar, kendisini ve kitlesini ayakta
tutabilmek için her zaman olduğu gibi
sembollere, kutuplaş rmaya,
inatlaşmaya sığınmaya çalışıyor
Bugün saatli bir bombanın üzerinde
oturuyoruz. Tanık olduğumuz yoksunluk
ve yoksulluk hali yeni toplumsal krizler
üretmeye aday. Ekonomik kriz, geçinme
sorunu, geleceksizlik korkusu… Bunların
hiçbir birbirinden bağımsız sorunlar
değil ve hepsinin arka planında
kapitalizm ve kötü yöne m bulunuyor.
Geniş kitlelerin hayata bakışını
değiş ren yoksulluk (ve yoksulluğa
umutsuzluk katan eşitsizlik) bir yapısal
şiddet unsuru. Bir şiddet biçimi olarak
yoksulluk ruhsal durumu zorlayıcı.
Dahası toplumsal statüdeki değişiklikler,
bilhassa aşağıya doğru sürükleniş
kendini toparlamayı, kendini
toparlamak için gereken umudu
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azaltarak, ha a yok ederek, özellikle
çocukların geleceğe bakışlarını
karartarak etkiliyor.
Umutsuzlar, bazen o kadar
umutsuzlar ki, hiçbir şeyin içinde
olduklarından daha kötü
olmayacağını düşünüyor ve her
durumda kendilerini çok iyi şeylerin
beklediğine inanmaya başlıyorlar.
Umutsuzluğun ge rdiği iyimserlik
gerçekçi ve bir gelecek hayaline
dayalı değil. Bir yere götürmüyor.
Tüm bunlar ve ar k kendi haline
bırakılmış küresel salgının etkileri
hepimizi umutsuzluğa sürüklese de
çaresiz değiliz. Çünkü Türkiye gibi
büyük ve dinamik bir ülkenin
yaşanan tüm sorunları aşma gücü de
becerisi de kaynağı da var. Yeter ki
bunları harekete geçirebilecek,
doğru şekilde yönlendirecek bir
yöne m oluşsun. Böyle bir
yöne min oluşması için gösterilecek
ortak çaba sonuç alıcı olacak,
derinleşen yoksulluğun kaderimiz
olmadığı görülecek r.

Şaka olsa güleriz de şakanın
içinde olunca işler değişiyor.
Bizim Neba Bakan mesela. Az
önce haberi geldi. Gözlerinin içi
gülen, içi parıldayan, aileden zengin
olduğu için ekonomiden anladığını
söyleyen bakanımız Londra'da
yabancı ya rımcılara Türkiye'deki
enﬂasyonun yabancıların kültürel
olarak anlayamayacağı sebepten
yükseldiğini söylemiş... Vay anam vay
2... Yani İngiliz'e 'Siz anlamazsınız,
bizim kültürümüzde enﬂasyonun yeri
çok farklı' mı dedi acaba? Enﬂasyon
gibi bilimsel bir veriyi nasıl kültürel
davranış değişiklikleri gibi sübjek f
bir kavrama bağladığını tam
bilemiyorum ama bu bakana dikkat
diyorum. Diğerlerinden çok daha
farklı. Terlemiyor, sürekli gülüyor,
olumlu bir enerjisi var. Enerjiyle,
kuantumla, astrolojiyle ﬁlan ilgilense
kesin aşırı lüks resortlarda, 'Enerji
içimizde bi şey yapmanız gerekmiyor,
egzersize de gerek yok, sadece içiniz
gülsün. Kendi varlığınızı gülerek
bulacaksınız, siz güldüğünüzde dünya
da gülür' gibisinden derin sözlerle
milyonları peşine takardı. Şimdi ise
peşine tak ğı milyonlar bakandan
pek hoşlanmıyor. İnsanlar ar k
faturalara isyan için sokaklara
dökülüyor. Hayat pahalılığı bundan
önce gördüğünüz tüm hayat
pahalılıklarını tokatlıyor, açlık
sınırında yaşamak için bile cebinizde
binlerce lira olması gerekiyor. Ülke
olumlaya olumlaya ölümlemeye
başladı. İnsanların haya a
beklen leri ar k sadece haya a
kalabilmek, çoluğunu çocuğunu aç
bırakmamak ve üşümemek.
Öyle bir ülke düşünün ki elektrik
kullanmak lüks sayılsın. İşte bizim
memleke e aynan o şekil. Kışın
mesela üşümemek çok büyük bir
lüks. Hayır Kanada gibi, Norveç gibi
soğuğun harman olduğu bir kuşakta
da değiliz. Ama Türkiye'de ar k
üşümeyen birey zengin bireydir. Ya
da Cem Yılmaz'ın da dediği gibi ya
hırsızdır ya deli. Cem'i bile isyan
e ren, bu kadar net konuşturan
karanlık tüm halkın üzerinde adeta
geleceklerini karartan bir iş bulutu
gibi geziniyor. Herkes güneşin
açmasını, bulutların ve kötü kokuların
dağılmasını bekliyor. O esnada bin
küsur odalı saraylara göre ise her şey
çok güzel. Ya ben sarayda otursam,
benim için de her şey çok güzel
olurdu bu arada, şimdi kimsenin
hakkını yemeyelim. Kendi hizme me
ait birkaç uçağım olsa ben de hiçbir
zaman yolda kalmazdım. Kendi
faturalarımı kendim ödemesem, ben
de gül gibi yaşardım... Bir de bu dev
sarayın bahçesi var. Sarayın
bahçesinin bir gün umarım bir
belgeseli çekilir.
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Atatürkçü Düşünce Derneği Düzce Şubesi’nin Zeytinlik alanlarının maden arama alanlarına dönüştürülmesine
karşı basın açıklamasıdır

‘BU BİR DOĞA,
KÜLTÜR KATLİAMIDIR
Yok edilmesine
izin vermeyeceğiz

01.03.2022 Tarihli
ResmiGazetede yayınlanan
yönetmelikle zeytin ağacı
cinayetini önüacilmiş oldu
üzücüdür vahimdir yanlışlığını
söylüyoruz kalbimizden gelen ses
ile haykırıyoruz.Yürürlüğe girenBu
yönetmelik değişikliği “Zeytinlik
sahaları içinde ve bu sahalara en
az 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası hariç,
zeytinliklerin vegatatif ve generatif gelişmesine mani olacak
kimyevî atık bırakan, toz ve duman çıkaran tesis yapılamaz
ve işletilemez.” diyen 3753 sayılı “Zeytinciliğin Islahı ve
Yabanilerin Aşılattırılması Hakkında Kanun”a aykırıdır.
Bu bir doğa katliamıdır, kültür katliamıdır, Anadolu
katliamıdır. Atalarımızdan emanet aldığımız, savaş ile kan ile
kahramanlıklarla kazanılan yurt yapılan bu topraklar,
çocuklarımıza borçlu olduğumuz yaşam alanlarıdır.Yok
edilmesine izin vermeyeceğiz.
Değişiklik “Ülkenin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere
yürütülen madencilik faaliyetlerinin tapuda zeytinlik olarak
kayıtlı olan alanlara denk gelmesi ve faaliyetlerin başka
alanlarda yürütülmesinin mümkün olmaması durumunda,
madencilik faaliyetini yürütecek kişinin faaliyetinin
bitiminde sahayı rehabilite ederek eski haline getireceğini
taahhüt etmesi şartıyla, Genel Müdürlük tarafından
belirlenen çalışma takvimi içerisinde zeytin sahasının
madencilik faaliyeti yürütülecek kısmının inşa edilmesine
KAMU YARARI dikkate alınarak Bakanlıkça izin verilmesi” ne
olanak sağlamaktadır.

18 MART KUTLU OLSUN
Vatan toprağı için
gösterilen cesaretin,
umudun, özgürlük ve
bağımsızlık inancının en
yüce göstergesidir
Çanakkale... Emperyalizme
karşı verilen mücadelenin
en yalın halidir Çanakkale

Atay Yılmaz/ ADD Düzce Şube Başkanı

Büyük Şair Nazım'ın dediği gibi yani…
“yani, öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı,
yetmişinde bile, mesela, zeytin dikeceksin,
hem de öyle çocuklara falan kalır diye
değil,
ölmekten korktuğun halde ölüme
inanmadığın için,
yaşamak yani ağır bastığından.”
Atatürkçü Düşünce Derneği Düzce Şubesi
olarak doğamızı, ormanlarımızı, akarsularımızı
ve zeytinliklerimizi korumak için halkımızla
birlikte kendimize olan güvenimizle iptidai ve
medeni cesaretimizle mücadele edeceğimizi,
kamuoyuna duyuruyoruz. Düzce Halkına
saygılarımızla.

Vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı söz konusu
olduğunda Türk Milleti'nin neleri
başarabileceğinin en destansı ve şanlı örneğini
gösteren, Türk ve dünya tarihine adını altın
harﬂerle nakşettiren milletimizin, en büyük
fedakârlık ve kahramanlık destanlarından biri
olan, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107. yılını
kutlamanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz.
Çanakkale Zaferi, vatanımızın ve milletimizin
bağımsızlığının ebedi varlığını sürdürmesi için
atalarımızın canı ve kanı pahasına mücadele
verdiği, bayrağımızın daima göklerde
dalgalanması için birçok şehit verdimiz Türk
milletinin en büyük destanıdır.
Vatan toprağı için gösterilen cesaretin, umudun,
özgürlük ve bağımsızlık inancının en yüce
göstergesidir Çanakkale, Emperyalizme karşı

verilen mücadelenin en yalın halidir Çanakkale.
Bu topraklara ilk defa ayak basanları, ilelebet bağrına
basan yerdir Çanakkale.
Bugün bu topraklar üzerinde kimsenin boyunduruğu
altında olmaksızın özgürce yaşayabiliyorsak, hiç
şüphesiz ki bunu atalarımızın bağımsızlığımız için verdiği
bu büyük mücadeleye borçluyuz.
Her geçen yıl önemi giderek artan bu anlamlı günde;
demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu,
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü; özgür ve bağımsız bir
vatan için canlarını veren tüm şehitlerimizi rahmet,
gazilerimizi minnetle anıyor, anıları önünde saygıyla
eğiliyorum.
“Çanakkale'nin geçilmesine” dur diyerek, tarihin akışını
ve dünyayı değiştiren deniz zaferimizin 107. Yıl dönümü
hepimize kutlu olsun ve BARIŞ KÜLTÜRÜMÜZ OLSUN.
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BAKAN YAZDI O DA CEVAPLADI
Değerl çalışma
arkadaşım Cemal
YILMAZ
En çten selam ve
saygılarımı sunuyorum.
Uzun zamandır s zlerle
ya b r konuşma veya
doğrudan tarafınıza
ulaşacak b r mektupla,
g derek önem kazanan konularımızı gözden geç rme ht yacı
ç ndeyd m. Buna b raz geç fırsat bulab ld ğ m ç n anlayışınızı st rham
ed yorum.
Modern sağlık h zmet , çok detaylı ve büyük b r organ ze güç
gerekt r yor. Türk ye'de olduğu g b , gen ş anlamıyla nsan odaklı b r
sağlık s stem nde söz konusu organ ze güç s stem n kalb d r. Böyles
b r s stemde meslek formasyonlar farklı, her b r profesyonelse kend
konumunda ş yle b r c kt r. Müz kten örnek versek yanlış olur mu? B r
orkestrada aslında trompetler pek öneml değ l deneb l r, p yano önem
bakımında örneğ n kemanlarla mukayese ed leb l r m ? Herkes ve her
şey öneml değ lse bütün önem n y t rmeye başlar.
Değerl çalışma arkadaşım, Sağlık h zmetler çatısı altında b rleşen 39
meslek grubu olarak b zler de tıpkı böyle b r orkestrayız. Bazen b r m z
b r anın kahramanıyız, çoğunlukla da b rb r n tamamlayan özell klerle
hep b rl kte kahramanız. B l m nsanlarının buluşlarını yüzlerce
araştırmacı eşl ğ nde yaptığı günümüzde aks n düşünen olab l r m ?
Hep m z n çeş tl sıkıntılar yaşadığı, pandem yorgunluğunun devam
ett ğ bu dönemde, öyle sanıyorum k z h nlerde bel rs zl kler oluştu.
Salgına karşı eşs z b r mücadele veren nsanlar, toplumun yen ve en
gözde kahramanları, önem bakımından b rb r n mukayese etmeye
başladı. Kend m ze yaptığımız bu haksızlığı artık düzeltmel y z. Hek m
ağabey n z, kardeş n z ve bağlı olduğunuz bakan olarak bu meslek
grupları ç nde ayrımcılığa, b rb r n önems z göstermeye müsaade
etmemek ben m görev md r. Bu görev hep m z üstlenmel y z.
Şunu bel rtmeden geçmek stem yorum: Pandem , yaygın mücadele
steyen b r hastalığın sonuçları dışında, bütün toplumları, sosyal
ps koloj ler ve ekonom ler başta olmak üzere, b rçok yönden sarstı.
Bu dönemde, sağlık meslekler grubu olarak, güçlenen, toplumların
hayranlığını ve saygısını kazanan kes m b zler olduk. Saygınlık
dayanışma ç nde yüksel r, bu saygınlığı yükseltel m.
14 Marta b rkaç gün kaldı. 14 Mart Tıp Bayramı s zler n de bayramıdır.
Bayramlar, ben msey p kutlayanı çoğaldıkça güzelleş r. Hep m z n
bayramı ş md den kutlu olsun.
Mesleğ n zde ve görev yaptığınız kurumda her b r n ze mutluluklar
d l yorum. Selam ve sevg ler mle
Aşağıdak ma l adres n doğrudan bana yazmanızı gerekt reb lecek
durumlar ç n oluşturdum. dr.fahrett nkoca.sahsen@gma l.com

Destek verin

Cemal Yılmaz/ SES İl Temsilcisi

Yazdığınız için çok
teşekkür ederim ama
çok geç kalmış bir mesaj

Sayın Bakanım,
Mektubunuz ç n teşekkür ederken çok ama çok geç
kalmış b r mesaj.
Sorunları b ld ğ n z yazıyorsunuz ama 20 yıldır tek
başına kt dar olan s yas tems lc olarak;
-başta sağlık ve sosyal h zmet emekç ler olmak
üzere tüm kamu kurumlarında yasada bel rt lmes ne
rağmen kreş taleb n ,
-a le sağlığı merkez çalışanlarının en nsan hakkı
olan doğum,süt zn g b z nler nde maaş
kes lmemes n ,
-astsubaylara yıllar önce ver len ek gösterge
hakkını vermen z,
-tüm Sağlık meslekler n n değerl olduğunu göster r
meslek yönetmel ğ n (son çıkan yönetmel kte
sağlık memurları yok sayılmış) çıkarmanız,
-sağlıkta uygulanab l r etk n ş ddet yasasını
çıkarmanız,
- nsan hayatı le uğraşan sağlık mesleğ nde
performans s stem n kaldırmanın,
-sevk s stem n hayata geç rmen z,
- ş sağlığı ve güvenl ğ kapsamında tüm Sağlık
Kurumlarında çalışma başlamanız,
-tehl kel şlerden olan sağlık mesleğ ç n ger ye
dönük ﬁ l h zmet hakkı vermen z,

-pandem dönem nde 3 ay değ l süreç boyunca
sağlık personel ne seyyanen ödeme yapmanız,
-cov d ve d ğer bulaşıcı hastalıkları meslek
hastalığı ve ş kazası kapsamında
değerlend rmen z
-halkımızın ücrets z,n tel kl ulaşılab l r Sağlık
hakkına er ş m n ve laç tem n nde gerekl
önlemler almanız gerek rd .
Sağlık ve Sosyal h zmet emekç ler ve halkımız
bunları bekl yor.
Saygıyla y çalışmalar d ler m

5 aylık abone ücre
50 lira
A la Gösterişli
Halk Bankası
TR96 0001 2009 3270 0001 0245 56
Bülten sayfalarında yer almak isteyen
par , sendika ve stk’lar için aylık
abone bedeli ise 100 TL.’dir

daha güçlü olalım

GSM: 0532 476 28 01
a lla.gosterisli@hotmail.com

