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Türkiye'de 1982-2002 arasında 
yaşanan siyasi, sosyal, ekonomik 
gelişmeler sonucu mevcut rejim 
tamamen �kandı. Burjuva düzen 
siyase� ve siyasetçileri inandırıcılığını 
yi�rerek çürüdü. Bunun hem bir 
sonucu hem de nedeni olarak rejimi 
temsil eden düzen par�leri seçmen 
temsilini ve desteğini büyük oranda 
kaybe�. Bu 20 yıllık birikim sonucu 
değişim hemen her kesimin ortak 
ih�yacı ve arzusu olarak belirdi.

1980'de ülkenin belini kıran bir askeri 
darbe marife�yle 1982 Anayasası ile 
başlayan bu dönem, ironik şekilde, 
diktatörlükle yarı-demokrasi 
arasındaki salınımların ardından yine 
bir askeri darbe girişiminin (28 Şubat) 
yankıları ışığında kapandı. 24 Ocak 
kararlarının yol haritasını belirlediği bu 
dönemde, özünde emekçi kesimlere 
ve sosyal haklara dönük bir karşı 
devrim olan neoliberal uygulamalar 
sermaye birikim krizini ve burjuvazinin 

önderlik krizini yine de çözemedi. 
Dönem yolsuzluk, yoksulluk ve 
yasaklar ile karakterize oldu. Darbe ve 
anayasası sonuçta neoliberal İslamcı 
bir par�yi ik�dara taşıdı. AKP'li yıllar 
da bu sayede başladı.

AKP ik�darı al�nda 2002-2022 
arasında yaşananların oluşturduğu 
birikim kendinden önceki 20 yıla 
benzer, askeri darbe girişimi ve 
muh�ra dahil olmak üzere, ama birçok 
şekilde ve alanda onu da aşan yeni bir 
�kanma, çürüme ve değişim ih�yaç ve 
arzusunu gündeme sokmuş durumda. 
Bugün ik�dar bloku dâhil hiç kimse 
Türkiye'nin olduğu haliyle devam 
edebileceğine ne inanıyor ne de bunu 
mümkün görüyor. Çürüme ve çöküş 
engellenemez şekilde bütün bünyeyi 
sardı. Yoksulluk, yolsuzluk, yasaklar 
giderek artan oranda en azından son 
10 yıla damgasını vurmuş durumda. 

Türkiye nereye doğru gidecek? 
Birbirini tekrarlayan dönemlerin bir 
benzeri daha mı tedavüle sokulacak? 
Evet, Cumhur İ�fakı olası 2023 
seçimleri öncesi tansiyonu giderek 
yükseltme eğiliminde. Son birkaç 
ha�ada yaşananlar dahi bunun bir 

kanı�. Gezi Davası'nda verilen 
müebbede varan cezalar, CHP İstanbul 
İl Başkanı Canan Ka�ancıoğlu'na 
verilen mahkûmiyet ve siyaset yasağı, 
hâlihazırda haziran başında İstanbul 
Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 
ilgili görülecek ceza davası ve devam 
eden HDP kapatma davası 
yaşanabilecek olanlara dair oldukça 
güçlü bir fikir de veriyor. 

Yeni seçim kanunuyla il-ilçe seçim 
kurullarının oluşumunun değiş�rilmesi 
de yargı sopası dahil devlet gücünün 
ik�dar tara�ndan seçim sürecinde de 
her şekilde kullanılacağının bir başka 
göstergesi. Bunlar süreci ve sonucu ne 
oranda etkileyebilecek? Çok şey 
söylenebilir. Bütün bunlar mevcut 
ik�darın değişmesi zarure�ni fazlasıyla 
gösteriyor. 

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de 
deniz bi�, kara göründü. Yaşanabilir 
bir gezegenimiz ve geleceğimiz olsun 
is�yorsak Türkiye'nin seçimi emek 
i�fakı olmak zorunda; yoksa parlak 
isimler bulmak değil. Tabii eğer 20 yıl 
sonra yine bunları misliyle konuşmak 
ve yaşamak istemiyorsak.

Durum siyaseti

OLAN DAR GELİRLİYE OLUYOR 
Bundan tam 6 ay önceydi… TÜİK enflasyon rakamını 

yüzde 21 olarak ilan etmişken, yeni bir döviz krizi 

başlarken 'Geçinmek istiyoruz. Artık yeter' diyerek 

meydanlarda yan yana gelmiş ve taleplerimizi yükseltmiştik. 

O günlerde ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı ve Hazine ve Maliye 

Bakanı ise geçinemeyen milyonlara çeşitli vaatlerde 

bulunmuş, 6 ay içerisinde bütün bu zorlukların aşılacağını 

söylemişti. Evet aradan 6 ay geçti. Enflasyon bugün, TÜİK'in 

resmi rakamlarıyla bile yüzde 21'den 73'e dayandı. Gıda 

enflasyonu yüzde 90'ı aştı. Asgari ücretlinin, emeklinin, dar 

gelirlinin gıda enflasyonu ise yüzde 130'a dayandı. Dolar 17 

lirayı aştı.

Tam da Maliye Bakanı'nın söylediği gibi; dar 
gelirliler, ücretiyle geçinenler, yani bu ülkenin en 
az 4'te 3'ü ağır bir biçimde yoksullaştı. Ve bunlar 6 

ayda oldu. Tam da Maliye Bakanı'nın kendisinin de 
kabul ettiği gibi bir avuç zengin, bir avuç sermayedar 
kasasını doldurdu. Gerçekten de Maliye Bakanı'nın 
söylediği gibi sermayedarlar, patronlar çeşitli 
teşviklerle, ucuz kredilerle, bir sürü kolaylıkla 
karlarına kar kattılar.Kur Korumalı Mevduat diye bir 
şey icat ettiler ve bu sistemle bankaların, adı 
konmamış bütün faiz borçlarını devlet üstlendi. Yani 
biz üstlendik. Zenginler paradan para kazandı, 
bankalar kârına kâr kattı ama biz daha fazla 
yoksullaştık.

Bu yaşadıklarımızı bilerek ve isteyerek yapıyorlar. 
Tam 6 ay önce bizler 'Geçinmek istiyoruz' diyerek 
taleplerimizi yükseltirken; iktidarın gayet bilinçli 

politikalar izlediğini söylemiştik. Türk Lirası'nı 
değersizleştirerek emeğimizi ucuzlattıklarını, 
ücretlerimizi bilerek ve isteyerek baskı altına aldıklarını 
savunmuştuk. Fakirden alıp zengine veren bir düzen 
kurmaya çalıştıklarını söylemiştik. Bu ekonomik modelin 
felaket getireceğini söylemiştik. Onlar ise 6 ay sonra 
bolluk ve refah günlerinin başlayacağını iddia etmişti. 
Maalesef ki kim doğru söyledi, kim halkı kandırdı, tarih 
kısa bir sürede gösterdi. Küçük bir kesim dışında bugün bu 
topraklarda adeta bir yaşama savaşı veren herkes, o 6 ay 
öncesini bile mumla arar duruma geldik.

Hani çok övünüyorlar ya, 'Türkiye şu kadar 
büyüdü, bu kadar büyüdü…' En son 2022 yılının ilk 
çeyrek rakamlarını açıkladılar. Türkiye ekonomisi 

yüzde 7.3 büyümüş. Evet büyüdü. Türkiye ekonomisi 
büyüdü. Biz çalıştık, biz ürettik, işçiler, emekçiler 
olarak biz çalıştık, biz ürettik, Türkiye büyüdü ama biz 
bu büyümeden payımızı almadık. Emeğin Milli Gelir'den 
aldığı pay son 2 yılda yüzde 39'dan yüzde 31'e 
düştü.Yapmaya çalıştıkları şey belli. Enflasyonla, 
pahalılıkla mücadele edeceklerine; rakamlarla 
mücadele ediyorlar. Ama hiç kimsenin inanmadığı bir 
enflasyon rakamı açıklayarak bizleri çok daha düşük 
ücretlere mahkum etmek istiyorlar. Bu, milyonların 
ekmeğine sofrasındaki lokmasına el uzatmaktır. Bunun 
adı hırsızlıktır. Yoksuldan alıp, zengine vermektir
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YALAN YASAYA BEYAZ GÖREVDEYİZ
Tüm toplumu yakan en önemli 

sorunlardan biri de sağlık alanında 

yaşanan krizdir. Pandemide bilimden 

uzak yaklaşımlar, sağlık hizmetlerinin 

ertelenmesi ve sağlıksızlık üreten bu sağlık 

sistemi toplumun sağlığa erişiminde çok 

ciddi sorunlar yarattı. Evlerde oluşan sanal 

kuyruklar, aylarca sonrasına alınabilen 

randevular, gittikçe artan kalemlerle 

cepten ödemeler, kamusal sağlık 

hizmetlerini tüketen düzenlemeler ile özel 

hastanelere teşvik, sağlıkta eşitsizlik tüm 

topluma “artık yeter” dedirtmiştir.

2021 Aralık ayında hekim, diş hekimi ile emekli hekim ve diş 
hekimlerinin özlük haklarına yönelik düzenlemenin kapsamının dar 
olduğuna yönelik eleş�riler üzerine daha kapsamlı bir yasa tasarısı 
çıkaracağız gerekçesiyle geri çekilmiş�. Al� aydır beklediğimiz 
düzenleme 07.06.2022 tarihinde TBMM sağlık komisyonuna 
yeniden ge�rildi.

Ancak 6 ay boyunca beklediğimiz yasa tasarısı bir önceki yasa 
tasarısından bile daha geri durumdadır. Sendikamız yasa tasarısını 
hızlıca incelemiş, görüşlerini TBMM'de grubu bulunan siyasi 
par�ler ile yasanın kapsamının genişle�lmesi için çalışmalara 
başlamış�r.  

Yine sendikamız ve Konfederasyonumuz KESK MYK üyeleri ile 
birlikte hem sağlık komisyonunda hem de plan ve bütçe 
komisyonunda yapılan görüşmelere ka�lmış olup sınırlı konuşma 
zamanına rağmen ayrın�lı olarak görüşlerimiz aktarılmış ve meclis 
tutanaklarına geçirilmiş�r. 

Ancak bizlerin, işkolumuzdaki diğer emek ve meslek örgütlerinin ve 
muhalefet vekillerinin i�razlarına rağmen yasa taslağı iki 
komisyonda da olduğu gibi kabul edilmiş�r. TBMM genel kurulunda 
görüşülecek yasa taslağının taleplerimiz doğrultusunda 
yasalaşmasını is�yoruz. 

İk�dar bloğunun yetkili ve yandaş sendikalar ile TİS süreçlerinde 
yap�kları anlaşmalar; sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini sefalete 
ve açlık sınırında ücretlere mahkum etmiş�r. Bu yasa tasarısı hem 
ik�dar bloğu tara�ndan hem de bu sendikalar tara�ndan bizlere 
kazanım olarak sunulmaktadır. Fakat kazanım olarak lanse edenler 
aslında sağlık sisteminin içinde olduğu krizinde sorumlularıdır. 

Yasa tasarısı daha önce ge�rilen yasa tasarısından geri durumdadır 
diyoruz. Çünkü Aralıkta geri çekilen yasada Hekimlerde Emekliliğe 
yansıyacak tutarlar şu anda görüşülen tutarların iki ka� iken 
görüşülmekte olan yasa ile düşürülmüş ve hekim dışı personel yine 
kapsam dışı bırakılmış�r. 

TBMM sağlık komisyonuna ge�rilen yasa tasarısını incelediğimizde 
daha önce eleş�rdiğimiz gibi işkolumuzdaki çalışanların birçoğunu 
kapsamadığı görülmektedir.

*- Sabit ek ödemlerde her hangi bir ar�ş yaşanmadığı gibi sabit 
ödemelerin emekliliğe yansı�lmasına yönelik bir düzenleme 
bulunmamaktadır. Yıllardır savunduğumuz yoksulluk sınırı üzerinde 
emekliliğe yansıyacak temel ücret talebimiz görmezden gelinmiş�r. 
Performansa dayalı angarya çalışmayı dayatan ek ödeme 
uygulamasında ısrar edilmek�r.

*- 5258 s. Aile hekimliği kanunu md 3/9'da; aile hekimlerine 
çalışma sırasında yine kriterlere göre ödeme yapılacağı, yani bir 
nevi performans ödemesi yapılacağı düzenlemesinde düzenleme 
yapıldı. ASM'leri işletme, hekimleri işveren haline ge�ren 
poli�kalardan, hekimleri cari harcamalar ile uğraşan muhasebeci 
olmaktan kurtaracak, sağlık personelleri için kadrosuz güvencesiz 
çalışmayı sonlandıracak bir düzenleme yapılmamış�r. ASM'lerde 
uygulanan ceza yönetmeliği uygulamasını ortadan kaldıracak bir 
düzenleme bulunmamaktadır. 

*- Sağlığın da bir bileşeni olan ve aynı işkolu kapsamında yer alan 
sosyal hizmetlerde çalışan personelin (sağlık hizmetleri sını� sayılan 
personel dahil) her hangi bir düzenleme yapılmamaktadır.

*- Üniversite hastanelerinde çalışan personelin tayin hakkı 
verilmemesinden tutun, şidde�n önlenmesi, sözleşmeli parçalı 
is�hdam modellerinin kaldırılmasına kadar çok yakıcı sorunlarımıza 
yönelik düzenlemeler bu yasa tasarısında bulunmamaktadır.

İk�dar bloğuna, muhalefet par�lerine bir kez daha 
sesleniyoruz. Yasa tasarısının kapsamının 
genişle�lmesi için önerilerimiz şunlardır:  

*- Yasa tasarısında sabit ek ödemeleri emekliliğe 
yansıyacak ve temel ücre�mizi yoksulluk sınırı üzerine 
çıkaracak tek kalemde maaş uygulamasına uygun bir 
şekilde düzenleyin. Yoksulluk sınırı üzerinde temel 
maaş belirlenmesinden sonra eği�m durumu, yapılan 
işin riski, çalışma yılı vb kriterler ile maaş 
düzenlenmesi yapılmalıdır. 

*- Angarya çalışma, fazla mesai baskısında bizleri 
bırakacak performans ödeme sistemini yükseltmesini 
değil kaldırılmasını is�yoruz. Performans demek daha 
fazla işlem yaparak kamuya daha fazla yük demek. 
Performans demek angarya köle gibi çalışmak demek. 
Performans demek daha fazla hata yapıp malprak�s ile 
karşı karşıya kalmak demek. 

*- Sağlık iş kolundaki tüm emekçiler nasıl ekip olarak 
çalışıyorsa düzenlemede ekip anlayışına uygun tümünü 
kapsamalıdır. 

*- Sağlığın da bir bileşeni olan ve aynı işkolu olan 
sosyal hizmet emekçilerinin tümünü de kapsayacak bir 
şekilde yasa taslağında düzenleme yapılmalıdır.

*- ASM'lerde ceza yönetmeliğine son verilmelidir. 
ASM'lerde çalışan personelin tamamı bu yasadan 
yararlandırılmalıdır. Hekimleri işveren konumuna 
düşüren cari harcamalar (kira, elektrik, su, doğalgaz 
vb) ile uğraşmak zorunda bırakan uygulama 
sonlandırılmalıdır. Koruyucu sağlık hizmetlerin 
öncelendiği birinci basamak sağlık sistemi 
gerçekleşinceye kadar ASM'lerin tüm masrafları kamu 
bütçesinden hekimleri işin içine dahil etmeden 
karşılanmalıdır. Hekim dışı diğer sağlık emekçileri de 
kadrolu güvenceli is�hdam modeli ile çalış�rılmalıdır. 
ASM'lerde çalışanların temel ücretleri yoksulluk sınırı 
üzerine çıkarılmalıdır. 

Tüm toplumu yakan en önemli sorunlardan biri de 
sağlık alanında yaşanan krizdir. Pandemide bilimden 
uzak yaklaşımlar, sağlık hizmetlerinin ertelenmesi ve 
sağlıksızlık üreten bu sağlık sistemi toplumun sağlığa 
erişiminde çok ciddi sorunlar yara�. Evlerde oluşan 
sanal kuyruklar, aylarca sonrasına alınabilen 
randevular, gi�kçe artan kalemlerle cepten ödemeler, 
kamusal sağlık hizmetlerini tüketen düzenlemeler ile 
özel hastanelere teşvik, sağlıkta eşitsizlik tüm topluma 
“ar�k yeter” dedirtmiş�r.

Toplumun bu sağlık krizinde yaşadığı sorunlar, bizleri; 
şifa vermek için, sağlıklı bir toplum için bu meslekleri 

seçenleri, sürekli bir sağlıksızlık dayatan, bununla 
beslenen sistemin içinde yetememe hissi ve tükenmişlik 
ile karşı karşıya bırakmış�r. Koruyan değil hastalık üreten 
bu sistem daha fazla hasta, daha fazla hastalık ile kar 
etmeyi hedeflerken, bizlere de mesleki tatminsizlik, 
daha yoğun geçen çalışma saatleri, daha uzun mesailer, 
daha büyük duygusal yük olarak yansımaktadır. 

Yıllarca yürü�üğümüz mücadele özellikle de son bir 
yıldır yapılan iş bırakmalar, iş yeri önü ve alan eylemleri, 
beyaz buluşmalar, beyaz mi�ngler sonrası ik�dar bu 
yasal düzenlemeyi yapmak zorunda kalmış�r. Bizlerin 
görüşlerini dinlemeden, değer vermeden düzenleme 
hazırlıyorsunuz. Ancak yasal düzenleme yetersizdir. 
Üstelik her seferinde iş barışını bozan ve kimseyi 
memnun etmeyen düzenlemeler ge�rerek 
mo�vasyonumuzu ve moralimizi daha fazla 
bozmaktasınız.

Vazgeçin diyoruz. Taleplerimize kulaklarınızı ve 
gözlerinizi kapatmayın diyoruz. Sağlık ve sosyal hizme� 
üretenler olarak örgütlü yapılarımızla görüşün ve birlikte 
düzenlemeyi hazırlayalım diyoruz. Başka bir sağlık ve 
sosyal hizmet mümkün diyoruz.    İşkolumuzdaki tüm 
emek ve meslek örgütlerine gelin birlikte değiş�relim ve 
haklarımızı birlikte kazanalım diyoruz. 15.06.2022

Cemal YILMAZ

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası 

Düzce İl Temsilcisi
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üre�min % 80'i Avrupa ülkelerinde olsa biz 
�ndığı ilaç niye�nde yeriz, inanın 
eczanelerde sa�lır. Fındık ihraç ürünümüz, 
ülkemize yılda 2 milyar dolar döviz 
kazandırıyor, bu 2 milyar doların tamamı 
ülkemizde kalıyor, üre�cisi kazanıyor, 
taşıyıcısı kazanıyor, toplayıcısı kazanıyor. 
Fındığı ham madde olarak sa�yoruz, bir de 
işlenerek yani mamul madde olarak 
satarsak daha fazla döviz kazanırız. 1935 
yılında başta Mustafa Kemal Atatürk ve 
dava arkadaşlarının �ndık üre�cisinin 
ürününün daha iyi değerlendirmesi ve 
sorunlarını çözülmesi için Fisko Birlik 
koopera�fini kurmuştu. 1935 yılından 
2003 Yılına kadar eksiğiyle hatalarıyla 
�ndık üre�cisinin malını 
değerlendiriyordu. En azından özel �ndık 
tüccarlarına karşı üre�ciyi koruma görevi 
yapıyordu. Ancak 2003 yılından bu güne 
kadar Fisko Birliği işlevsiz hale ge�rdiler. 
Fisko Birlik açık ürün de alıyor. Bende 
�ndık üre�cisiyim ve her yıl �ndığımı Fisko 
Birliğe veriyorum,parasınıda peşin olarak 
alıyorum. Bütün �ndık üre�cilerine önerim 
ve tavsiyem, kendi birliğimize �ndığımızı 
vererek Fisko Birliği özel tüccarlara karşı 
rekabet yapabilecek seviyeye çıkarmalıyız. 
Ancak hükümet tara�ndan gerekli destek 
verilmediği için �ndık tüccarlarına karşı 
üre�ciyi koruyabilecek alımı yapamıyor, 
alterna�f olamıyor. Kısacası �ndık üre�cisi 
tüccarın ve özellikle yabancı tüccarların 
insa�na terk edildi. Bizi yönetenlerin hem 
ülkemizin kazanması hem �ndık 

 Ülkemizin çok önemli gelir kaynağı 
olan, Karadeniz bölgesinin, yaklaşık 
450 bin ailenin ve yine yaklaşık 3 
buçuk 4 milyon yur�aşımızın geçim 

kaynağı,720 bin hektar ÇKS belgeli 2B'li 
arazileri de katarsak 750 bin hektar alanda 
üre�mi yapılan �ndık ürününün önemini 
ve toplamak için, çoğunlukla doğudan 
gelen �ndık toplama işçisinin 
sorunlarından ve çözüm önerilerinden 
bahsedeceğim. Değerli okurlarım 
Dünyadaki üre�min yaklaşık % 75- 80'inin 
ülkemizde üre�ldiği �ndık ürününe yeterli 
önem verilmiyor. Öncelikle şunu belirtmek 
is�yorum Hamburg'da saksıda �ndık 
ye�şmez ancak �ndığın fiya�nı Hamburg 
borsası belirliyor, bizim ülkemizde neden 
�ndık borsası oluşturulmaz? Petrol üreten 
ülkelerin petrolü neyse bizim ülkemizin 
�ndığı da o olmalı. İnanın Dünyadaki 

üre�cisinin kazanması için ulusal bir �ndık 
poli�kası oluşturması lazım. Ancak 
bugünkü ik�dar bir avuç tüccarın 
kazanması için ne gerekiyorsa onu yapıyor. 
Ülkemizde �ndığın fiya� ne zaman ar�yor 
ve gerçek değerinde sa�lıyor? Yıllık üre�m, 
rekolte çok düşük olduğunda Avrupa'daki 
tüccarların taahhütlerini yerine 
ge�rebilmeleri için �ndık rekabete girince, 
piyasadaki gerçek değerini buluyor. Fındık 
üre�cilerinin dikka�ni çekmek is�yorum, 
bu sene �ndık rekoltesi düşük ve bu 
yüzden �ndık gerçek değerinde sa�lacak. 
Rekolte açıklama görevi Tarım Bakanlığı'na 
ai�r. Tarım Bakanlığı �ndık üre�cisini 
doğru bilgilendirmek adına rekolteyi doğru 
açıklamak zorundadır. Tarım Bakanlığı 
görevini yapmadığında rekolte açıklamak 
tüccara kalıyor. Tüccarın açıkladığı rekolte 
de gerçeği yansıtmıyor ve yüksek rekolte 
açıklanıyor. Bu da �ndığın fiya�nı 
düşürüyor. Fisko Birlik faal iken 4-5 dolara 
�ndık sa�ğımızı ha�rlıyorum, bizi 
yönetenler ülkemizi ve üre�ciyi düşünse 
ulusal �ndık poli�kası uygular. Ulusal 
�ndık poli�kası uygulansa her sene hem 
ülkemiz hem üre�cimiz kazanır. Gelelim 
�ndığı toplayan �ndık işçisinin sorunlarına. 
Yukarıda bahse�ğim gibi çoğunlukla doğu 
ve güney doğudan �ndık toplamak için 
gelen işçiler çok zor koşullarda 
çalış�rılıyor, çadırlarda kalıyorlar. 21. 
Yüzyılda ülkemizde halen kayıt dışı işçi 
çalış�rılıyor. Yalnız �ndık işçisi değil, kayısı, 
pamuk, narenciye toplayan, kısacası 
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,Bizim bölgemizde fındık işçisi sosyal güvencesi olmadan 
çalıştırılması aynı zamanda barınma koşullarının iyi 
olmaması, beni bir sendikacı olarakson derece rahatsız 
ediyor. Yalnız doğudan gelen mi, hayır aynı zamanda yerli 
fındık işçilerinin de belki barınma sorunu yok ama 
onlarda sigortasız ve kayıt dışı çalıştırılıyor
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mevsimlik işçilerin tamamı kayıt dışı 
çalışıyor. Bizim bölgemizde �ndık işçisi 
sosyal güvencesi olmadan çalış�rılması 
aynı zamanda barınma koşullarının iyi 
olmaması, beni bir sendikacı olarak son 
derece rahatsız ediyor. Yalnız doğudan 
gelen mi, hayır aynı zamanda yerli �ndık 
işçilerinin de belki barınma sorunu yok 
ama onlarda sigortasız ve kayıt dışı 
çalış�rılıyor. Özellikle doğudan gelenlerin 
çok önemli bir sorunları daha var. Fındık 
işçilerini toplayıp �ndık toplamaya ge�ren 
dayı başları var, her bir işçinin günlük 
kazandığı paradan işçinin eline geçmeden 
% 10 kesin� yapıyor. Yüzlerce işçide varın 
hesabı siz yapın. Esas parayı dayı başı 
kazanıyor. Ayrıca birde çavuş var,oda 
çalışmadan üre�ciden iki yevmiye alır bu 
da büyük sıkın�. Sigortasız işçi çalış�rmak 
hem suç hem kul hakkıdır, vebali büyük. 
Bu koşullarda mevsimlik işçi çalış�rmak 
ülkemize yakışmıyor. Sorgulamamız 
gereken nokta bizi yönetenler bu durumu 
bilmiyorlar mı? Biliyorlarsa neden bir 
çözüm üretmezler? Çözüm çok basit, 
önemli olan çalışana ve insana değer 
vermek. Fındık bölgelerinde ilçelerde 
kaymakamlıklar ve belediyeler bir araya 
gelerek öncelikle barınma sorununu insan 
onuruna yakışacak bir şekilde çözecekler. 
Çalışma bakanlığı mevsimlik işçilerin 
günlüğünü belirleyecek, her �ndık üre�cisi 
çalış�rdığı işçilerin sigortasını isterse peşin 
isterse hasat sonu borçlanmak kaydıyla 
ödeyecek. Bunun takibi kaymakamlıklarda 
oluşturulacak bir birim ile yapılır. Hangi 
üre�ci kaç işçi almış, kaç gün çalış�rmış ve 
ne kadar ücret ödemiş, kayıtlar tutulur ve 
daha sonra takibi yapılır. Çok zor değil, 
istense yapılır. Ama tabii ki yapılması için 
çalışana ve insana değer veren 
yöne�cilerin olması gerekir. Yeter ar�k, 
mevsimlik işçilerin bu sorunlarını çözelim 
ve ülkemizi bu ayıptan kurtaralım!

Ülkemiz emek mücadelesinde 
önemli bir yeri olan, Türkiye işçi 
sını�nın sendikal hak ve 
özgürlüklerini elde etmek için 
başla�ğı büyük direnişin üzerinden 
52 yıl geç�. 15-16 Haziran 1970 
tarihi, işçilerin, sendikalarını seçme 
özgürlüğü için sınıf dayanışmasını 
ortaya koyduğu; direniş, mücadele 
ve dayanışma ruhunu taçlandırdığı 
tarih�r.

52 yıl önce bugün büyük bir 
kararlılıkla sahip çıkılan haklar, ne 
yazık ki, 12 Eylül faşist darbesinin 
karanlığında gasp edildi. Bugün, 
hala 12 Eylülcülerin hazırladığı 
yasakçı sendikal yasalarla, çalışma 
haya�nda büyük bir ayıp 
sürdürülmeye devam ediliyor.

Türkiye, dünyada, sendikal hakların 
en yoğun biçimde ihlal edildiği 
ülkeler arasındadır. Demokrasinin 

en önemli ölçütü, emekçilerin 
hakları için özgürce 
örgütlenebilmeleri, kendi 
geleceklerine ait kararları 
alabilmeleridir. Sendikasız 
demokrasi; grevsiz ve toplu 
sözleşmesiz sendika olmaz.

Yapılması gereken İLO koşullarına 
uygun, an� demokra�k 
maddelerden arınmış, çalışanların 
demokra�k, meşru eylem ve 
etkinliklerini engellemeyen, 
içerisinde “grev ve toplu sözleşme” 
olan bir sendika yasasının 
çıkarılmasıdır. Ancak, AKP ik�darının 
böyle bir niye� söz konusu değildir.

Türkiye'de AKP'nin ik�darda olduğu 
20 yıl emekçiler açısından en büyük 
hak kayıplarının yaşandığı dönem 
olarak tarihe geçmiş�r. Ülkenin en 
değerli ve stratejik kaynakları 
özelleş�rmeler yoluyla uluslararası 
ve yerli sermayeye peşkeş 
çekilmiş�r. Esnek ve güvencesiz 
çalışma, taşeronlaş�rma 
uygulamaları hızla yaygınlaşıp, 
kitlesel işten çıkarmalar sürerken, 
düşük ücret ve maaş ar�şlarının 
daya�ldığı, emeğe yönelik 
saldırıların çok yönlü olarak hayata 
geçirildiği bir süreç yaşanmış�r.

Uluslararası Sendikalar 

Konfederasyonu (ITUC) tara�ndan 
hazırlanan Küresel Haklar Endeksi 
raporuna göre 2021 yılında emekçi 
hakları (grev hakkı, sendika kurma 
veya sendikaya üye olma hakkı, 
sendikal etkinlikler, temel hak ve 
özgürlükler, ifade özgürlüğü ve 
toplan� hakkı)  açısından en kötü 10 
ülke Bangladeş, Belarus, Brezilya, 
Filipinler, Honduras, Mısır, 
Kolombiya, Myanmar, Türkiye ve 
Zimbabve olmuştur. 

Raporda, Türkiye'de hüküme�n 
temel özgürlüklerin yanı sıra 
emekçilerin hak ve özgürlükleri 
üzerindeki ciddi kısıtlamalarına 
devam e�ği; sendika protestolarına 
polis müdahalesi yapıldığı ve 
sendika yöne�cilerinin keyfi olarak 
tutuklandığı belir�lmiş�r. 

Bu tablo içinde gelir eşitsizliği 
artarken, ortalama ücretler asgari 
ücret düzeyine yaklaşmaya 
başlamış, ağır vergi yükü 
emekçilerin gelirlerini aşındırmış�r. 
Bunlara kamusal hakların giderek 
paralı hale gelmesi eklenince 
emekçilerin geçim şartları 
olağanüstü zorlaşmış, sa�n alma 
gücü düşmüş ve yoksullaşma 
artmış�r. Bu sürecin doğal bir 
sonucu olarak emekçiler finansal 
araçlar yoluyla daha fazla 

borçlandırılmış�r. 

Emekçiler verimlilik ve milli gelir 
ar�şından payını alamamaktadır. Bu 
nedenle de gelir dağılımı ülkemizde 
oldukça bozuktur. Nüfusun en düşük 
gelir grubunu oluşturan yüzde 20'lik 
diliminin milli gelirden aldığı pay 
yüzde 6'dır. Buna karşın nüfusun en 
yüksek yüzde 20'lik grubunun milli 
gelirden aldığı pay ise yüzde 
46.7'dir.

   Kamu emekçilerinin iş 
güvencesinin elinden alınmak 
istenmesi, taşeronlaş�rmanın, 
esnek ve güvencesiz çalışmanın 
yaygınlaşması, işçi ve emekçilerin 
çalışma ve yaşam koşullarının 
giderek ağırlaşmasına yönelik yasal 
düzenlemeler ve a�lan fiili adımlar 
sürmektedir.

Ar�k emekçilerin hak gasplarına 
tahammülleri kalmamış�r. Bugün 
yaşadığımız bu sürece karşı 
durmanın yolu ise dün olduğu gibi 
birlikte, omuz omuza mücadele 
etmekten geçmektedir.

Eği�m-İş olarak, haklarımıza, iş 
güvencemize ve geleceğimize 
yönelen her türlü saldırıya karşı, 15-
16 Haziran direnişinin ruhuyla 
mücadelemizi sürdüreceğiz.                        

Yoksulluğa ve 
sefalete karşı
omuz omuza

Eği�m- İş
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CHP Düzce Merkez İlçe Başkanı Özcan Dağıstanlı 
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun Düzce ziyareti
 sırasında her toplantıda ve esnaf gezisinde yanında oldu
 ve bilgi aktardı

DAĞISTANLI; “Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu her 
toplantı öncesinde herkese şu mesajı verdi: ‘ Bana her şeyi 
sorabilirsiniz, her şeyi anlatabilirsiniz. Ben de sizlere en 
samimi şekilde anlatacağım’ dedi. Özellikle Düzce Kamyon 
ve Tır Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifindeki toplantısında 
şoförler tüm sorunlarını aktardılar. Kooperatif Başkanı Orhan 
Yılmaz bu sorunlara ilişkin dosya sundu. Esnaflar 
yaşadıklarını ekonomik sorunları dile getirdiler.

Türkiye’nin Dert Haritası çıkarıldı

DÜZCE’NİN SORUNLARI
TEK TEK SIRALANDI 

CHP Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş 
İlgezdi  81 ilin dertlerini bir araya getirdi. 

CHP'li Akkuş İlgezdi, “Türkiye'nin sorunlarının 
yok sayılmaması için bunların il il tespit 
edilmesi ve kayıtlara geçmesi gerekiyordu. 
Mevcut iktidar gittikleri her ilde şöyle duble yol 
yaptık böyle kara yolu yaptık, vatandaşın 
kafasına çay fırlattık derken ülkenin asıl 
problemlerini kaçırıyor. Bu kitabı başta AKP 
Genel Merkezi almalı ve tüm il teşkilatlarına 
yollamalıdır. Çünkü görmek istemedikleri 
gerçekleri okuyacaklar. Gerçeklerden ancak 
sandığa kadar kaçabilirler.”

Düzce’nin sorunları 

 14.289 kayıtlı işsiz bulunması *-  İşsizlik 

ödeneğine başvuran 7.888 kişi olması *-  En çok 

göç alan illerden olması *-  Eğitim bakımından 

ülkenin en geri kalmış illerinden olması *-  

Uyuşturucu kullanımının gençler arasında 

yaygınlaşması *-  İlin gelir kapısı olan fındığa 

bağlı sanayinin gelişmemesi *-  İhracat ve 

ithalat altyapısının bulunmaması *-  Mevsimlik 

işçilerin barınma, sağlık ve eğitim sorunları *- 

Kamuya ait park ve bahçelerin imara açılması *- 

Yeşil alanların rant için betonlaştırılması *- 

Şehir içi ulaşımın pahalı olması ve otopark 

sorunu *- İçme suyu ücretinin yüksek olması *-  

İl dışından sağlıksız hayvan girişinin 

denetlenmemesi *- Ruhsatsız kurulan çok sayıda 

sanayi işletmesinin oluşu *-  Hava kirliliği *- Köy 

yollarının yetersiz oluşu *- Meslek içi eğitim 

yetersizliği *- Kültür ve turizm olanaklarının 

yetersiz ve eksik olması *-  Devlet hastanesinin 

yetersiz olması *- Tarım ve hayvancılığın teşvik 

edilmemesi *- İş kazalarında 25. sırada yer 

alması

DÜZCE LİDERİNİ AĞIRLADI 

Özcan Dağıstanlı
CHP Düzce Merkez İlçe Başkanı 

DÜZCELİ BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ
Cumhuriyet Halk Partisi Düzce Merkez İlçe Başkanı Özcan Dağıstanlı 
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun Düzce ziyaretini değerlendirdi. 
Genel Başkanın 25 Mayıs tarihinde tüm gününü Düzce’de geçirdiğini 
vurgulayan Dağıstanlı bu konuda şu görüşlere yer verdi: “ Genel 

Başkanımızın Düzce ziyareti dolu dolu geçti. İlk program Düzce Kamyon ve 
Tır Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifindeki toplantı ile başladı. Ardından 
Merkez cami yanında bulunan esnaflar gezildi. Kültür merkezinde de STK 
Temsilcileri, Kadın ve Gençlik Kolları ile toplantılar yapıldı.”

Hiç kimse ‘yoksulluk yok’ diyemez
“Yoksulluk” kavramının kamuoyundaki anlamı 
konusunda bir eksikliğin olduğunu, hatta yanlış 
anlamların yaygın olduğunu gördük. Öyle ya, 

ülkenin en yetkili makamında bulunan bir kimse (veya 
kimseler) “yoksulluğun” günümüzde ne anlama geldiğini 
tam olarak bilmeden bu sorunla mücadele edebilirler 
mi? Bu yanlış “yoksulluk” algısı sadece 
Cumhurbaşkanına özgü bir eksiklik değil. Sanırım 
toplumumuzun genelinde hâkim bir algı. Tabi bu 
konuları akademik düzeyde tartışanlar “yoksulluğu” çok 
daha geniş bir pencereden ele alırlar ve buna bağlı 
olarak politika önerilerinde bulunurlar. Siyasilerin 
yoksulluk hakkındaki düşüncelerinden, 
Cumhurbaşkanı'nın 25 Mayıs 2022 tarihinde yapmış 
olduğu açıklamalarla haberdar olduk.  DEİK'in bir 
toplantısında yaptığı konuşmada Sayın Cumhurbaşkanı, 
“şimdi birileri çıkıp 'aç kaldık' diyor. Ya vicdansızlık 
yapma; ne aç kaldın. Aç kalan falan yok” diyerek, 
yoksulluğu “açlıkla” eş değer bir sorun olarak 

gördüğünü ima etmiştir. Oysa bize göre “yoksulluk” 
sadece karnınızı doyuracak gelire sahip olma veya 
olmama durumu değil. Maddi yoksulluğun ölçümü 
amacıyla TÜİK hane halklarına dokuz soru 
yöneltmektedir. Bu sorular sırasıyla şunlardır: Çamaşır 
makinanız var mı? Renkli televizyonunuz var mı? 
Telefonunuz var mı? Otomobiliniz var mı? Ekonomik 
olarak beklenmedik harcamaları yapabilecek mali 
durumunuz var mı? Evinizden uzakta bir hafta tatil 
masrafı karşılayabilir misiniz? Kira, konut kredisi ve faiz 
borçlarını ödeyebilme kapasiteniz var mı? İki günde bir 
et, tavuk, balık yiyebilecek maddi gücünüz var mı? 
Evinizin ısınma ihtiyacını karşılayabiliyor musunuz? 
Aslında tüm bu sorular gelire dayalı bir yoksulluk ölçüsü 
oluşturmaktan ziyade, yirmi birinci yüzyıldaki bir 
toplumdaki “refah” düzeyinin ölçmemize imkân 
sağlayan sorulardır. Bu dokuz sorudan en az dördünü 
karşılayamayan hane halkları maddi yoksulluğa maruz 
kalmış olarak tanımlanır.
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daha güçlü olalım

CHP Gölyaka İlçe Başkanı

NECMİ GÜRGEN: ‘ TÜRKİYE’Yİ SAVURUYORLAR’
Türkiye iyi yönetilmiyor, savruluyor. 
Mevcut siyasal iktidar artık çözüm 
üreten değil, şikâyet üreten bir makam 
haline geldi. Oysa 20 yılda istedikleri 
kanunu, kararnameyi, genelgeleri 
çıkardılar. İstedikleri makamlara 
istedikleri bakanları getirdiler, devlet 
memuriyetinin en altından en üstüne 
kadar istedikleri bütün atamaları 
yaptılar. Valiyi, müsteşarı, genel 
müdürü, daire başkanını değiştirdiler.

20 yıldır tek başına Türkiye'yi 
yönetenler, bugün Türkiye'yi bir 
sorunlar yumağıyla karşı karşıya 
bıraktılar. Vergi topladılar yetmedi. 
Özelleştirme yaptılar; devletin 
çimento, şeker, tütün, petrokimya ve 
hatta tank fabrikalarının tamamını 
sattılar, yetmedi.

Türkiye'nin 5 temel sorunu var, bu 
konuda bir anlaşmamız lazım. Birincisi 
demokrasi, demokrasinin olmadığı 
yerde büyüme, düşünce özgürlüğü 
olmuyor daha da önemlisi can ve mal 
güvenliği olmuyor çünkü yargı bağımsız 
değil. Hakkınızı arayamıyorsunuz. 
Herkesin düşüncesine, kimliğine, 
inancına, yaşam tarzına saygı 
duyacağımız bir Türkiye'yi inşa 
etmemiz lazım. İkincisi ekonomi. 
Demokrasi olmayınca ve her şey 
şahsileşince ekonomide ciddi sorunlar 
çıkıyor, ortaya. Ama siz izlemenin 

ötesinde fiilen yaşıyorsunuz. 
Yaşadığınız için de endişeleriniz var, bu 
endişelerin giderilmesini istiyorsunuz. 
Üçüncüsü dış politika. Hayatımda 
rüşvet alan bir kişinin büyükelçi tayin 
edildiği bir ülke hiç duymadım, biz 
hariç. Dışişleri Bakanlığı'nın bu kadar 
devre dışı bırakıldığı bir süreci de hiç 
yaşamadım. Bu aynı zamanda devlette 
liyakat sisteminin tümüyle çökmüş 
olması demektir. Dış politikada Türkiye 
zemin kaybeden, itibar kaybeden bir 
ülke haline geldi. Dördüncü 
sorunumuz, temel bir sorundur, eğitim 
sorunu. Üniversitelerin bilgi üretemez 
noktaya geldiğini görüyoruz. Üniversite 
bilgi üretemezse sizler katma değeri 
yüksek ürünü nasıl üreteceksiniz? Farklı 
düşündü diye bir üniversite hocasının 
üniversiteden atılmasını, biz darbe 
dönemlerinde gördük, şimdi yaşıyoruz 
bunları. Üniversiteyi düşünce 
özgürlüğünün yok edildiği bir mekan 
olarak düşünürseniz zaten orası 
üniversite değildir. Beşincisi toplumsal 
barışımız, toplumsal barışımızı 
sağlamak zorundayız. Öyle bir noktaya 
geldik ki komşumuzun kimliğini, 
inancını, yaşam tarzını sorgular hale 
geldik. Buradan da Türkiye'nin çıkması 
lazım. Bu beş sorunu aşacağız, başka 
seçeneğimiz yok.
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Sayfa Haberler� EĞİTİM-İŞ Düzce Şube Başkanı Gülten Gökpınar

Tarafsızlığını korumayarak, siyasi iktidardan emir 

alarak rakamlar üzerinde oynayan ve sahte enflasyon 

oranıyla aşımıza ekmeğimize el koyulmasına alet 

olan TÜİK'i,  ülkedeki ekonomik krizi, açlığı, 

yoksulluğu ve enflasyonu yok sayan AKP iktidarını ve 

Ankara'da TÜİK önündeki basın açıklamamıza polisin 

sert müdahalesini tüm Türkiye'de alanlarda protesto 

ettik. 

Genel Başkanımız Kadem Özbay Edirne'de, Genel 

Sekreterimiz Cengiz Sarıyer İstanbul'da 

gerçekleştirilen basın açıklamalarına katıldı.  

Özbay, Edirne'de yaptığı açıklamada, güvenlik 

güçlerinin TÜİK önünde orantısız güç kullanmasına 

tepki gösterdi ve şöyle konuştu: 

“O gün amacımız TÜİK'in halka söylediği yalanları, 

yine yalan söyleyenlerin evinde açıklamaktı. Halkı 

kandıranları, halkın sofrasındaki ekmeği, zeytini 

çalanların, halkın ulaşım hakkını, çocuklarının eğitim 

hakkını, sağlık hakkını gasp edenlerin, iktidarın 

borazancılığından tetikçiliğinden öteye geçmeyenleri 

protesto etmekti. Bunun net tarifini koymamız lazım 

eğer ki siz, bugün emekçilerin sofrasında bir ekmeğin 

az alınmasına sebep oluyorsanız, sizin yaptığınız 

hırsızlıktır ve bu hırsızlığın da baş failisinizdir. 

Dolayısıyla biz faillerin olduğu yere, faillerin yüzüne 

bakarak açıklama yapmaya gittik. Ancak Türkiye'nin 

acı tablosuna bir kez daha şahitlik ettik. Bizler gibi 

kamu emekçisi olan, bu ülkenin güvenliğinden yani 

bizlerin de güvenliğinden sorumlu olan ama bu 

ülkenin polisi değil siyasi iktidarın adeta tetikçisi gibi 

davrananların, karşılarında kaleminden başka, 

memuriyetinden başka bir şeyi olmayan, belki de 

komşusu, arkadaşı, çocuğunun öğretmeninin olduğu 

kitleye büyük bir orantısızlıkla, inanılmaz bir şiddet 

ve inanılmaz bir vandallıkla müdahalesiyle karşı 

karşıya kaldık. Konfederasyonumuz Başkanı Sayın 

Mehmet Balık karga tulumba, kolları kıvrılarak, 

yerlerde sürüklenerek göz altına alındı. Merkez 

Denetleme Kurulu Başkanımız karga tulumba göz 

altına alındı. Denizli Şube Başkanımızı dört kişi 

kollarını arkadan tutup sırtına tekmeyle basarak 

gözaltına aldılar, arkadaşımızın burnu kırıldı. Bu 

arkadaşlarımızın kalp, tansiyon gibi zaten var olan 

hastalıkları var. Konfederasyonumuz Mali Sekreteri 

Mücahit Dede hala hastanede, kalp krizi geçirdi. 

Buradaki faillerin sorumluluğu çok büyüktür. O kadar 

yakından biber gazıyla bir müdahale var ki doktor 

bile vücudumuzdaki izleri görünce şaşırdı. 

“HALKIN VİCDANINDA YARGILANMALARI ASLA 

BİTMEYECEK” 

Ama bizdeki izler geçici. Onların vicdanlarında bu 

izler öyle kalıcı hale gelecek ki, halkın vicdanında şu 

an öyle yerdeler ki, Türkiye'nin dört bir yanından 

bize ulaşıyorlar ve “gerçekten utanıyoruz size 

uygulanan bu şiddetten” diyorlar. O nedenle 

bizlerdeki izler geçer ama onların halkın vicdanında 

yargılanmaları asla bitmeyecek. 

Biz biliyoruz ki oradaki amaç şu; bu ülkenin örgütlü 

gücü, emeği kadar aydınlanmaya da sahip çıkan 

Birleşik Kamu-İş bağlı sendikaları ve Eğitim-İş'in genel 

başkanını darp edersek, bu örgütün kadrolarını darp 

edersek, zannediyorlar ki bu örgüt Şırnak'ta susar, bu 

örgüt Edirne'de susar. Susmaz! Bu örgüt sizin 

baskılarınıza boyun eğmez, haksızlıklar karşısında 

susmaz, ne yaparsanız yapın Şırnak'tan Edirne'ye, 

Afyon'dan Giresun'a, Denizli'den Sinop'a Adana'ya bu 

ülkenin her bir yanında, her bir ferdi kararlılıkla 

yalanınızı, talanınızı, soygununuzu ve bu ülkenin 

çocuklarının gasp ettiğiniz eğitim hakkını, sağlık 

hakkını, barınma hakkını her birinin hesabını sormaya 

devam edecek. 

TÜİK VERİLERİ

GERÇEK DIŞI
‘YAPTIM, BİTTİ’ İLE OLMAZ

LGS sınavı çocuğunuzun hayatta karşısına çıkacak önemli 

sınavlardan sadece birisiydi. Başarısızlıkların telafisi, hayal 

kırıklıklarını onarmaktan çok daha kolaydır. Karşınıza gelen sınav 

sonucundan memnunsanız çocuğunuzla gurur duyun, değilseniz 

lütfen onun değil bu sistemi kuranların hatalı olduğunu biliniz.

Öğrencilerin başarılarını değerlendirmedeki tek yöntem olarak stres 

unsuru olan sınavları gören bir sistem hatalıdır. Çocukları kuşatan 

değişkenlerin farklılığı, kamusal eğitimin noksanlığı, başarılı olsa dahi stres 

unsuru haline gelen sınavları psikolojisi kaldırmayan çocukları hesaba 

katmayan bu sistemin benzerleri, gelişmiş ülkelerde onlarca yıl önce varlığını 

yitirmiştir. Aslolan; akla, bilime ve pedagojiye uygun bir sistem kurmaktır. 

Aslolan; “yaptım bitti” şiarıyla düzenlenen kaotik sınavlar düzenlemek değil, 

eğitimin bir süreç olduğundan yola çıkarak, küçük yaştan itibaren 

çocuklarımızın beceri, yetenek ve yönelimlerine göre ilerletildiği, onların 

özgün durumlarının göz ardı edilmediği bir sistem oturtabilmektir. Eğitim-İş 

olarak altını çiziyoruz ki: çağın ve ülkenin gerçeklerine, çağdaş ölçme ve 

değerlendirme doktrinlerine, çocuklarımızın beceri ve hayallerine, sosyal 

devlet ilkesine dayanmadan düzenlenen bu sınav sisteminde tüm başarılar 

çocuklarımıza, tüm başarısızlıklar ise bu adil olmayan sistemi yürütenlere 

aittir. 

UZMAN VE USTA ÖĞRETİCİLER KÖLE DEĞİLDİR

Adına “ücretli öğretmenlik” denen kaçak işçi 

çalıştırma metoduyla yaklaşık 100 bin 

öğretmeni mağdur eden MEB, uzman ve usta 

öğreticileri de güvencesiz çalışmaya mecbur 

bırakmaktadır.

Milli Eğitim Temel Kanunu uyarınca örgün ve yaygın 

eğitim kurumlarında ve hizmet içi yetiştirme kurs, 

seminerlerinde geçici veya ek ders görevi ile 

görevlendirilen uzman ve usta öğreticilerin ekonomik, 

özlük ve sosyal hakları gasp edilmektedir.

Turizm meslek liselerinin uygulama otellerinde, halk 

eğitim merkezlerinde, döner sermayesi olan diğer 

mesleki ve teknik Anadolu liselerinde haftalık 40 

saate kadar ücret karşılığı çalışan bu eğitim 

emekçileri, aylık ortalama asgari ücret tutarında bir 

geliri ancak sağlarken, birçok angarya işin 

dayatılmasına da maruz kalmaktadır.

Öyle ki sendikamıza, usta öğretici olarak uygulamalı 

derslerde atölye öğretmenlerine yardımcı eğitimci 

personel olarak çalışmaları gerekirken, uygulama 

otellerinde otel personeli gibi oda temizliği, 

bulaşıkhane, çamaşırhane vb. gibi eğitim dışı 

görevlerde çalıştırıldıkları bilgisi dahi gelmiştir.

Sendikamızın bulgularına göre; uzman ve usta 

öğreticiler, çalışma yaşamlarında şu insanlık dışı 

sorunları yaşamaktadır:

  -Kıdem ve ihbar tazminatları, iş güvenceleri, yıllık 

izin hakları yoktur.

- Sağlık raporu aldıklarında, mazeret izni 

kullandıklarında, resmi tatillerde ve dini bayramlarda 

zaten cüzi olan ek ders ücretleri de kesilmektedir.

- Döner sermayeden yeterli kar ödemesi 

alamamaktalar ve bu kar paylarının dağıtımında 

idarenin objektif kriterlere göre değil keyfiyetle 

davranması, durumu bu emekçiler için daha da 

zorlaştırmaktadır.

-Dini bayramlarda ve pazar günlerinde çalışmaları 

halinde bile fazla mesai ödemesi alamamaktalar. 

Geçmişe dönük ek ödemeleri de keyfiyetle gasp 

edilebilmektedir.

-İşe alımlarda eşitlik ve adaletten bahsedilemezken 

işten çıkarılmalarda da keyfiyet söz konusu 

olabilmektedir.

-İşsizlik fonundan faydalanmaları mümkün 

kılınmamaktadır.

Sadece öğretmenlerin değil, tüm eğitim emekçilerinin 

sesi olan Eğitim-İş olarak MEB'e bu utanca son vermesi 

çağrısında bulunuyor, hastalığı teşhis etmekle 

kalmayıp reçeteyi de veriyoruz:

- Uzman ve usta öğreticilerin kadrolu statüye 

geçirilmeleri sağlanmalıdır.

- Yıllık izin kullanmaları halinde ücretlerinin 

kesilmemesi sağlanmalıdır.

- Döner sermaye kar paylarından objektif kriterlere 

göre yararlanmaları sağlanmalıdır. 

- Fazla mesai uygulaması iş kanununa uygun olarak 

düzenlenmelidir.

- İşe alımları ve işten çıkarılmaları yasalara uygun 

yapılmalıdır.

- Kıdem ve ihbar tazminatı hakları tanınmalıdır.

- Eğitimle ilgisi olmayan işlerde çalıştırılmaları 

önlenmelidir.

- Ek ödemeleri emeklilik işlemlerine yansıtılmalıdır.

- İşe alımlar, işten çıkartmalarda ve terfilerde adil ve 

eşit davranılmadır.

- Geçmişe dönük haklarının telafi edilmesinin 

sağlanması.

Eğitim, tüm eğitim emekçilerinin katkı sunduğu bir 

ekip ürünüdür. Bu bütünselliği, ortak üretimi idrak 

edemeyerek eğitim emekçilerinin belli bir kesimini 

ötekileştiren yönetim anlayışı, her şeyden önce 

eğitimi nitelikli hale getirme fırsatını tepmektedir.

Öyle ki sendikamıza, usta öğre�ci olarak uygulamalı derslerde atölye öğretmenlerine yardımcı eği�mci 
personel olarak çalışmaları gerekirken, uygulama otellerinde otel personeli gibi oda temizliği, 
bulaşıkhane, çamaşırhane vb. gibi eği�m dışı görevlerde çalış�rıldıkları bilgisi dahi gelmiş�r.
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Sayfa haberleri / Fevzi İpek/ 
Eği�m Sen Düzce İl Temsilcisi

EĞİTİM EMEKÇİLERİNİ BÖLEREK AYRIŞTIRAN

ÖĞRETMEN MESLEK KANUNU VE YÖNETMELİĞİ 

İPTAL EDİLMELİDİR

Eğitim emekçilerinin temel haklarını, 
ekonomik talepler ve iş güvencesi başta 
olmak üzere sosyal, demokratik, mesleki ve 
özlük haklarını güvenceye almayan bir 
düzenleme ile karşı karşıyayız.

Yapılması gereken ÖMK'da yer alan ekonomik 
iyileştirmelerin bütün eğitim ve bilim 
emekçilerine ayrımsız ve eşit bir şekilde 
sağlanması, öğretmenleri ayrıştıran ve 'eşit 
işe eşit ücret' ilkesiyle çelişen her türlü 
uygulamaya derhal son verilmesidir.  

Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK), sendikamız başta olmak üzere, 
eğitim alanındaki sendika ve meslek örgütlerinin bütün eleştiri ve 
itirazlarına rağmen 3 Şubat 2022 tarihinde TBMM'de kabul edilmiştir. 

Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin olarak “Aday Öğretmenlik ve 
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği” yayınlanmıştır. 

Ülkemizde bulunan bütün meslek kanunları, kamu özel ayrımı yapmaksızın 
ilgili mesleğe ilişkin ayrıntılı düzenlemeler içerirken, Öğretmenlik Meslek 
Kanunu sadece kamuda çalışan öğretmenlere yönelik olarak ve dar bir 
çerçevede düzenlenmiştir. Özel sektörde çalışan öğretmenlere yazılı sınava 
katılma hakkı tanınması bu eksikliği gidermediği gibi, ÖMK ve yönetmelik 
içerik olarak son derece sığ ve yetersizdir. 

Eğitim emekçilerinin temel haklarını, ekonomik talepler ve iş güvencesi 
başta olmak üzere sosyal, demokratik, mesleki ve özlük haklarını güvenceye 
almayan bir düzenleme ile karşı karşıyayız. Eğitim emekçilerini kariyer 
basamakları üzerinden ayrıştırarak bölen ve 'eşit işe eşit ücret' ilkesine 
aykırı bir içerikte hazırlanan ÖMK ve yönetmelik düzenlemesinin eğitim 
emekçilerinin yaşadığı sorunları çözmek bir yana daha da karmaşık hale 
getirdiği açıktır.  Eğitim sisteminin en önemli unsurlarından birisi olan 
öğretmenlik mesleği gibi önemli bir konu, birkaç kanun maddesi ve onun 
paralelinde hazırlanan yönetmelik üzerinden kariyer basamakları ve 
sembolik maaş artışına indirgenerek ele alınmıştır. Aynı işi yapan 
öğretmenler arasında halen var olan  kadrolu, sözleşmeli, ücretli öğretmen 
ayrımlarına 'uzman öğretmen' ve 'başöğretmen' gibi yeni statülerin 
eklenmesi doğru değildir. Öğretmenlerin kariyer basamaklarına göre ücret 
ve sosyal haklar bakımından farklılaştırılması, Anayasa'nın 55'inci 
maddesinde belirtilen ücrette adaletin sağlanması ilkesine aykırıdır. 

Gerçek bir meslek kanunu biçim ve içerik açısından eğitim emekçilerinin 
temel haklarını, ekonomik talepler ve iş güvencesi başta olmak üzere 
sosyal, demokratik, mesleki ve özlük haklarını güvenceye almak 
durumundadır. Kanunda da, yönetmelikte de haklarımızı güvenceye alacak 
bir düzenleme yer almamıştır. Adaylık sınavının kaldırılması ve sınavın 
işlevinin MEB bünyesinde kurulacak bir değerlendirme komisyonuna 
devredilmesi, öğretmenlerin adaylığının kaldırılmasında şaibeli ve adaletsiz 
uygulamaları kaçınılmaz olarak gündeme getirecek, öğretmen atamalarında 
olduğu gibi, bu konuda da ayrımcı ve haksız uygulamaların önünü açacaktır. 
Öğretmenlerin kariyer basamağına başvurusunu kademe ilerleme cezası 
almamış olmaya bağlayan, siyasal iktidara her koşulda biat eden, 
eleştirmeyen, sorgulamayan, adaylık sürecinden itibaren iktidara yakın 
sendikalara üye olmaya yönlendirilen bir düzenlemenin eğitim sistemini 
ileriye taşıması mümkün değildir. 

Gerçek bir meslek kanunu olmaktan çok uzak olan 'Öğretmenlik Meslek 
Kanunu' düzenlemesini Anayasa Mahkemesi 'esastan görüşmek' üzere 
gündemine almış durumdadır. Benzer bir şekilde  'Aday Öğretmenlik ve 
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği'nin de ilgili yasalara ve 
Anayasa'ya aykırı düzenlemeler içermesine rağmen Milli Eğitim Bakanlığı'nın 
sınav takvimini ve işleyişin nasıl olacağını anlaşılmaz bir aceleyle açıklamış 
olması dikkat çekicidir. 

  

Çocuk İşçiliği Sorunu Derinleşiyor

Bizler biliyoruz ki, sermaye çevrelerine 

destek vermeyi ve yoksullaştırılmış 

kesimleri yok saymayı kendisine ilke 

edinenler, Türkiye'de çocuk işçiliği gerçeğini 

de rakamlarla oynayarak görünmez kılmak 

istemektedir. Bugün, eğitimin tüm 

kademelerine damgasını vuran ve temel 

amacı yoksul ailelerin çocuklarını 

işçileştirmek olan bir politika 

izlenmektedir. Mesleki eğitim 

politikalarıyla, tarım işçiliğine zorlanan 

çocuklarla, yok sayılan çocuk haklarıyla, 

çocuk haklarının insan haklarının bir parçası 

olarak görülmemesiyle ve mülteci 

çocukların adının dahi anılmamasıyla 

şekillenen bir eğitim programının çocuklara 

verebileceği tek şey işçileşmek olmaktadır.

Kaldı ki Türkiye'de çocuk işçi sorununun 

temel nedenlerinin başında eğitimde 4+4+4 

düzenlemesi gelmektedir. Çocukları örgün 

eğitim dışına iten politikalar ve devletin 

patronlara yönelik çırak ve stajyer 

çalıştırmayı kolaylaştıran düzenlemeleri bu 

sorunu derinleştirmektedir.

Covid-19 salgını, enflasyon, yoksullaşma ve 

artan işsizlik sorunu da çocuk emeği 

sömürüsünü besleyen koşulları 

sağlamaktadır.

Unutulmamalıdır ki çocuk işçiliği her şeyden 

önce bir insan hakları ihlalidir. Kendi 

seçimleri olmaksızın, zorla veya zorunlu 

olarak çalışan çocuklar, en temel hakları 

olan çocukluklarını yaşama, sağlıklı 

beslenme, eğitim hakkından yararlanma ve 

geleceğe hazırlanma haklarından mahrum 

bırakılmaktadır. Çocuk işçiliğine yönelik 

kalıcı çözüm üretilmesi bir zorunluluktur.

Bu kapsamda Eğitim Sen olarak 

önerilerimiz;

Çocuk işçiliğinin birinci nedeni kapitalizmin 

yoksullaştırıcı politikalarıdır.  Bu yoksulluğu 

ortadan kaldırıcı, ailelerin ve toplumun 

ekonomik sorunlarına çözüm üreten 

politikalar oluşturulmalı ve uygulanmalıdır.

Çocuk işçiliği ile mücadelede, yoksul 

ailelerin çocuklarını çalışma hayatından 

alıkoyup okula gönderilebilmesi için, bu 

ailelere yönelik ekonomik ve sosyal destek 

politikaları hayata geçirilmelidir.

Çocuk işçiliği ile mücadelede yapılması 

gereken ilk iş, çocuk işçiliğini acil çözülmesi 

gereken bir sorun olarak kabul etmek ve 

somut bir eylem planı hazırlamaktır.

ILO'nun da tavsiye ettiği gibi önce kısa 

dönemde, kabul edilemez istihdam 

biçimlerinde çalışan çocuklara (kölelik, 

uyuşturucu ticareti vs.), ağır ve tehlikeli 

işlerde çalışanlara (maden ve taş ocakları 

vs.) ve en korumasız gruplara (12 yaşın 

altındakiler ve kız çocukları) ulaşılmalıdır. 

Ayrıca bu dönemde, çalışan çocuk işçilerin 

çalışmaktan alıkonulana kadar iş yerinde 

korunması da sağlanmalıdır.

Eğitim ve okulun çocuk işçiliğini sona 

erdirmek açısından en etkili araç olduğu 

açıktır. Eğitim çağındaki çocukların 

çalıştırılması yasaklanmalı, çocukları 

çalışmaya iten nedenler ortadan 

kaldırılmalıdır.

Orta ve uzun dönemde ise çocuk işçiliğinin 

tüm boyutları ile sona ermesi konusunda 

somut politikalar oluşturulmalı ve bu 

politikalar mümkün olan en kısa süre içinde 

uygulanmalıdır.



Türkiye'nin ik�sadi bir kavram 
se�yle söylersek, yeni bir 
“birikim rejimi”ne ih�yacı 

vardır. Bu birikim rejimi, geçmişin 
etnik, mezhepsel, sınıfsal 
ayrımcılıklar, önyargılar ve 
kutuplaşmalar ekseninde değil yeni 
bir dil, yeni bir anlayış, yeni bir 
gerçekçilikle yaşama geçirilebilir.

Türkiye sadece bir seçime 
hazırlanmıyor. Aynı zamanda 
geleceğinin nasıl ve kimler tara�ndan 
şekilleneceğinin merakı ve isteği 
üzerinden bir sürecin içinden geçiyor.

Bugünlerde AK Par� ik�darının 
ekonomide yeni bir çözüm 
üretemeyeceği, hali hazırda Merkez 
Bankası'nda döviz kurlarındaki 
dalgalanmayı durduracak rezervin 
kalmadığı herkesin malumudur.

Ancak salt ekonomiye odaklanmış bir 
bakış ya da sırf adaya odaklanmış bir 
bakış sorunlu bir bakış�r. Böyle bir 
bakış, yaşadığımız dönemi bütün 
yönleriyle kavramamızı, tar�şmamızı 
ve çözümler üretmemizi 
engellemektedir. Bu ülke, sadece 
ekonomik değil bütün alanlarda 
rezervlerini tüketmiş�r.

Siyase�eki e�k rezervler, toplumdaki 
dayanışma rezervleri, kurumlardaki 
şeffaflık rezervleri dahası mevcut 
ik�darın sağlıkta, tarımda, sanayide, 
sosyal, kültürel ve yaşamın bütün 
alanlarında çok ciddi bir rezerv 
tüke�mi söz konusudur.

Ülke ve toplum olarak elimizde, 
avucumuzda, bu toprakların her bir 
karışında var olan bütün birikimler 
eriyip gi�. Şimdi bizi sadece 
ekonomik değil daha yoğun bir insani 
kriz bizi bekliyor. Yazılarımda sıklıkla 
vurguladığım üzere yaşadığımız bu 
süreç tam bir çöküştür.

Bu yoksunluk ve yoksulluk hali bize 
aynı zamanda nasıl bir çıkışın 
mümkün olduğunu tar�ş�rmayı 
zorunlu kılmaktadır. Toplumlar bu tür 
süreçlerde, geçmişin parlak 
dönemlerine, yeniden doğuş 
dönemlerine dönerler.

Üniversite mezuniyet törenlerinde 
10. Yıl Marşı'nın çoşkuyla söylenmesi, 
kitleselleşen Atatürkçü coşku bu 
yönelimin bir göstergesidir.

Ülke ve toplum yeniden bir kurtuluş 
arzu etmektedir. O yüzden 
muhalefe�n daha kapsayıcı, 
çözümleyici, kuşa�cı bir siyaset 
üretmesi gerekmektedir.

100 yıl önce çözülmüş ülke ve 
toplumu Atatürk, nasıl yeniden inşa 
e�yse bugün içinden geç�ğimiz 
dönemde de benzer bir ruha ih�yaç 
vardır. CHP'ye yönelik gençlerin ilgisi 
bu durumun bir göstergesi olarak 
okunabilir.

Toplum her alanda bütün rezervlerin 
tüke�ldiğini görüyor ve yeni bir umut 
dalgası bekliyor. AK Par� ve 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu 
toplumun gündelik beklen�sini dahi 
karşılamamaktadır. O nedenle yeni 
bir gelecek düşünü, bu topluma 
sunacak bir sözü ve gücü 
bulunmamaktadır.
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Ülke tarihinde yaşanmamış büyük 
bir yıkımla karşı karşıyayız. Bir 
yandan ülke kaynaklarını azgın bir 

biçimde sömüren ve sürekli zenginleşen 
mutlu bir azınlık var. Diğer tara�an ise bir işi 
olan, küçük dükkanı olan ya da tarlası olan 
milyonların adım adım yoksullaş�ğı 
günlerden geçiyoruz. Ülke insanı çalışırken 
bile yoksullaşıyor. Gelir adaletsizliği tarihin 
hiçbir döneminde olmadığı kadar ar�. 

AKP ik�darı ülkeyi milyonlarca insanla 
birlikte bir girdabın içine soktu. Her geçen 
gün o girdap ülkeyi yutmaya devam ediyor. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan meseleyi sadece 
hayat pahalılığı penceresinden -o da son 
derece kısıtlı biçimde- görüp pembe tablo 
çizmeye devam ediyor.

Bu düzen kime yaradı… Esnafa faydası oldu 
mu? Şoföre bakalım, onlara bir faydası oldu 
mu? Onlar da zarar ediyorlar. Ev kadınlarına 
bakalım. Mu�aklarda yangın var. Apartman 
görevlilerine bakıyorum. Onlar da 
hayatlarından memnun değiller. Çi�çinin 
durumu nedir diye bakıyorum. Çi�çinin sesi 
ayyuka çıkmış nesini anlatayım? Sanayici 
önümüzü göremiyoruz diyor. Üniversite 
mezunlarına bakıyorum. Bir anne baba 
evladını üniversiteye daha iyi hayat şartlarına 
kavuşsun diye. Boğazından kesiyor evladını 
okutuyor. Çocuk üniversiteden mezun işsiz. 
Bir evde bir işsiz varsa o evde huzur yoktur. 
Hangi belediye başkanının önüne giderseniz 
binlerce işsiz dilekçesi var. Demek ki bu 
düzen onlara da yaramadı.

Ama gelin görün ki, sizin evlatlarınız işsizken 
onların evlatları 5-6 yerden maaş alıyorlar. 
Bu adalet midir? Bu düzeni kim değiş�recek? 

Oturup düşünmemiz lazım. Memleket 
hepimizin memleke�. Sorun hepimizin 
sorunu. O zaman bu sorunu demokra�k 
yollarla çözmemiz lazım. Sandığa 
gideceksiniz oy kullanacaksınız. Yap�ğım 
çağrı şudur. Elinizi vicdanınıza koyun 
oyunuzu öyle kullanın. Olay bir Türkiye 
olayıdır, bir par� olayı olmaktan çıkmış�r 
ar�k. Yazık değil mi bu memlekete? Bizim 
dedelerimiz, babalarımız Milli Kurtuluş 
Savaşını verdiler. Osmanlı'nın borcunu 
sonuna kadar ödediler. Hiçbir zaman gidip 
ülke ülke gidip para dilenmediler. Şimdi bir 
bakıyorsun Katar'da, bir bakıyorsun Suudi 
Arabistan'da. Türkiye bu duruma hiç 
düşmemiş�. Yalvarmakla, yakarmakla para 
mı istenir? Para istersen o sana talimat 
verecek demek�r.

İşin öze�, hepimizin sorumluluğu var. 
Mille�n sesini dinlemeye, kucaklaşmaya 
açıkça ifade edeyim toplumun her kesimiyle 
helalleşmeye gidiyoruz. Hiç kimsenin 
kimliğini, inancını, yaşam tarzını siyasete 
malzeme etmiyoruz. Bizim iki kırmızı çizgimiz 
var bayrağımız ve vatanımız.

Komşularımızın kimliğini, yaşam tarzını 
sorgulamaya başladık. Bunlar yanlış�r. 
Siyaset kamplaşma alanı değildir. Siyaset 
vatandaşa nasıl hizmet ederim bunu anlatma 
olayıdır. Yeni bir siyaset anlayışını Türkiye'ye 
ge�rmek is�yoruz. Bunu beraber yapacağız.

Bize ka�lmanızı isterim. Adalet is�yorsanız, 
bize ka�lın. Hukuk is�yorsanız bize ka�lın. Bir 
tek çocuk bu ülkede yatağa aç girmesin 
diyorsanız bize ka�lın. Kadın-Erkek eşitliği 
olsun diyorsanız bize ka�lın. 'Tüyü bitmemiş 
ye�min hakkını koruyun' diyorsanız bize 

Bugün büyük bir ekonomik krizin 
içinde yaşıyoruz. Gündelik siyase� 
meşgul eden insanlar da ciddi bir 

kutuplaşma ikliminde siyaset yapıyor. Fakat 
sosyolojik ve demografik olarak en başta 
gençler olmak üzere Türkiye insanında 
muazzam bir vicdan ve muhakeme 
berraklaşması gözlemliyoruz. Önümüze 
çıkan zorluklarla mücadele etmeyi seçersek 
ve etkisini gündelik olaylarda değil de uzun 
vadede gösteren derin akın�ları doğru yöne 
kanalize etmeyi becerebilirsek bu karanlık 
tünelin ucunda bir ışık göreceğiz.

AK Par�, devlet poli�kalarının, güvenlik 
merkezli olmaktan çıkarılacağını, özgürlük-
güvenlik dengesinin göze�leceğini, bireyin 
devlete önceleneceğini vaat ediyordu. Ama 
olmadı… 20 yıllık serüveninin sonu, 
aralarında bu ik�darın oluşumunda ve 
sürmesinde düşünsel ve fiili katkısı olmuş 
çok sayıda ismin de dahil olduğu birçok kişi 
için büyük bir hayal kırıklığı oldu. AK Par� 
ik�darının yol aç�ğı türbülans sadece bir 
siyasal akımın değil bütün bir zihniye�n ve 
zihin kodlarının da sorgulanmasına yol aç�. 
Bu sorgulama Türkiye'yi daha aydınlık bir 
geleceğe taşıyacağının işaretlerini 
barındırıyor.

Geçmişte birçok reform girişiminde 
bulunulmuş ama sonuca ulaşılamamış�. Bu 
deneyimlerin ışığında AK Par�, kökten bir 
değişim, ha�a liberal bir devrim 
gerçekleş�rilmesi gerek�ğinin al�nı 

çiziyordu. Bu yüzden yine programında; 
“Başta İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Paris Şar� ve 
Helsinki Nihai Senedi; Türkiye'nin taraf olduğu 
uluslararası sözleşmelerin insan hakları 
alanında ge�rdiği standartlar uygulamaya 
geçirilecek�r” diyerek somut ve norma�f 
hedefler benimsemiş�. Türkiye, kendisine 
giydirilen deli gömleğinden kurtarılacak, ülkeyi 
fiilen bir açık hava hapishanesi durumuna 
ge�ren yasaklar kaldırılacak, düşünce ve ifade 
özgürlükleri uluslararası standartlar temelinde 
inşa edilecek, düşünceler özgürce 
açıklanabilecek, farklılıklar birer zenginlik 
olarak görülecek�.

Siyaset-iş dünyası-bürokrasi-finans sektörü-
basın arasında kirli bir çıkar düzeni 
kurulmuştu. Ülkenin havasını zehirleyen bu 
yapı tasfiye edilmedikçe düze çıkmak mümkün 
değildi. AK Par�; “Toplumları ve devletleri 
tahrip eden yozlaşma, yolsuzluk, usulsüzlük, 
çıkarcılık, il�mas, hukuk önünde ve �rsat 
açısından eşitsizlik, ırkçılık, par�zanlık, 
despotluk gibi olumsuzluklar par�mizin en 
yoğun mücadele alanlarıdır” diyordu. 
Yolsuzluk sorununun temelinde devlet eliyle 

yara�lan ve key� biçimde dağı�lan rantlar 
olduğuna vurgu yapan par� programı, 
devle�n ilke olarak her türlü ekonomik 
faaliye�n dışında olması gerek�ğinin al�nı 
çiziyor, devle�n ekonomideki işlevinin 
düzenleme ve dene�m ile sınırlı kalacağı, 
tüm kurumlarıyla ve kurallarıyla işleyen bir 
piyasa ekonomisi düzeni öngörüyordu. 
Evrensel standartlara uygun tam 
tanımlanmış bir hukuk düzenini, güvenilir 
ve işleyen bir adalet mekanizmasını, garan� 
al�na alınmış mülkiyet haklarını, güvenilir 
kurumsal yapıyı, pazara ve kaynaklara 
serbestçe ulaşma imkânını öngören bir 
ekonomik düzen kurulacak�. Bu düzende 
dayatan, direten, rant dağıtan bir devlet 
değil; düzenleyen, denetleyen, �rsat 
yaratan, teşvik eden ve yol gösteren bir 
devlet olacak�. Böylece toplumsal refah da 
artacak, sürdürülebilir büyüme 
sağlanacak�. AK Par� bu ilkeleri “yasaklarla, 
yolsuzlukla ve yoksullukla mücadele” ya da 
kısaca “3 Y ile mücadele” olarak 
sloganlaş�rmış�.

Ama olmadı.
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Sıkıntılardan kurtulmak
�ç�n yürekl� adım 
atmak gerek�yor

ka�lın. Beraber, birlikte mücadele etmek 
zorundayız. Gün ayrışma değil birlikte olma 
günü. Sandık gelecek demokra�k yollarla gidip 
oyumuzu kullanacağız. Türkiye'nin kaderini 
değiş�receğiz.

Yapacak çok işimiz var. Türkiye'nin 
çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Yeter ki bu 
mille�n verdiği vergileri çaldırmayalım bütün 
sorunlar çözülür. Bu ülkeye, huzuru, adale� 
ge�receğiz.

Bu memleket hep�m�z�n!
Bu toplumun
rezervler�
tüken�yor

Ali Haydar Fırat 



DEMOKRASİBloğu

D
Ü

ZC
E 

Sayı: 6 /Mayıs / 2022/ Sayfa 9

103 yıl sonra yine iç ve dış sorunlarla boğuşuyoruz. Yine emperyalizm boğazımıza çökmüş, ülkemizi 

bölmek için oyun üzerine oyun kuruyor. Yine karanlık güçler ve hain işbirlikçileri iş başında. Üstelik 

günümüz koşullarının yarattığı, sayıları milyonları bulan ve demografik yapımızı tarumar eden geçici (!) 

sığınmacılar ve benzeri başka sorunlarımız da var. 1919'un karanlık tablosundan farklı olarak, güzel 

yurdumuz bir silahlı işgal altında değil tabii, ama kimi zihinlerin işgal edildiği gün gibi ortada.

GELDİKLERİ GİBİ GİDERLER

Mustafa Kemal Atatürk'ün “Geldikleri gibi giderler” 

sözü, işgalcilerin kendiliklerinden gidecekleri 

hayaline değil, akıl ve bilime dayalı YA İSTİKLAL, YA 

ÖLÜM şiarına dayanıyordu

Bu tarihin en haklı, en ahlâklı ve en namuslu 

mücadelesini veren Kuvayı Milliyecilerin önü, 

emperyalist işgalciler kadar, Osmanlı Sarayı'nın 

Vahdettinleri, Damat Feritleri, Ali Kemalleri, Kuvayı 

İnzibatiyecileri, Anzavur Ahmetleri ile gerici 

isyancılar ve emperyalizmin kadim işbirlikçileri dinci 

yapılanmalar tarafından da kesilmek istendi. Tıpkı 

bugün ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ'nin önünün 

kesilmek istenmesi gibi. Tıpkı Kurucu Genel 

Başkanımız Prof. Dr. Muammer Aksoy'un Atatürkçü 

Düşünce Derneği'ni kurduktan 8,5 ay sonra 

katledilmesi gibi. Tıpkı kurucumuz Doç. Dr. Bahriye 

Üçok'un, Genel Başkan Yardımcımız Prof. Dr. Ahmet 

Taner Kışlalı'nın paramparça edilmeleri, Genel 

Başkanımız Şener Eruygur ve pek çok yöneticimizin 

iktidar destekli FETÖ kumpas davaları ile zindana 

atılmaları gibi…

Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları için, Toros 

dağlarında, Istrancalarda, Kaçkarlarda, Antep'te, 

Ege'de yanan çoban ateşleri umut ışığı olmuş, 

yurdun her köşesinde kurulan Müdafaa-i Hukuk ve 

Reddi İlhak cemiyetleri ile Kuvayı Milliye örgütleri 

O'nun milletin azim ve kararını harekete geçirme 

çabasına omuz vermede halka önderlik etmişti. 

Günümüzde de ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ, 

binlerce Mustafa Kemal'in Askeri olan üyesi ve 

bugünün Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk 

Cemiyeti olma bilinci ile Atatürk'ün 20 Ekim 1927 

günü GENÇLİĞE HİTABE'si ile verdiği görevinin 

başında, Milletinin hizmetindedir.

103 yıl önce güneş bir 19 Mayıs sabahı Samsun'dan 

doğmuştu. O GÜNEŞ YENİDEN DOĞACAK,  

inanıyoruz. Çünkü; Ulusumuza güveniyoruz. Çünkü 

Türk Ulusu “Asla şüphem yoktur ki, Türklüğün 

unutulmuş büyük medenî vasfı ve büyük medenî 

kabiliyeti, bundan sonraki inkişafı ile, âtinin yüksek 

medeniyet ufkunda yeni bir güneş gibi doğacaktır.” 

diyen o büyük devrimciyi hiç yanıltmadı, yine 

yanıltmayacaktır.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD)
Düzce Şube Başkanı Atay Yılmaz,
19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik
Spor Bayramı’nın yıl dönümü 
nedeniyle Anıtpark alanında yaptığı
konuşmada içinde bulunduğumuz
duruma dikkat çekti. Atay Yılmaz
konuşmasında bugünün koşullarını 
yaratanların ‘Geldikleri gibi 
gideceklerini’ belirtti

Atay Yılmaz
ADD Başkanı

‘ÇÜRÜK’ ve ‘SÜRTÜK’ İFADELERİ MİLLETÇE

HEPİMİZİ DERİNDEN YARALAMIŞTIR
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan'ın 1 Haziran 2022 Çarşamba günü 

partisinin Grup Toplantısındaki konuşmasında 

GEZİ'den söz ederken, gerçek dışı olduğu bizzat 

Cami İmamı tarafından açıklandığı halde, yine 

“Camiyi bira şişeleriyle pislettiler” iddiasını 

sürdürmesi yanında, bir de Gezi eylemcileri için 

“ÇÜRÜK” ve “SÜRTÜK” ifadelerini kullanarak 

hakaret etmesi milletçe hepimizi derinden 

yaralamıştır.

Özellikle “SÜRTÜK” sözcüğünün anlamı dikkate 

alındığında, Anayasamızın “Türk Milleti'nin birliğini 

temsil etme” görevi verdiği Cumhurbaşkanı'nın kadın 

yurttaşlarımızın bir kısmına yönelik bu nitelemesinin 

kabul edilemez olduğu açıktır.

Cumhuriyetimizin kurucusu, değişmez önderimiz 

Mustafa Kemal Atatürk'ün kadınlarımız için 

“Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir milletinde, Anadolu 

kadınının üstünde kadın mesaisi zikretmek imkânı 

yoktur ve dünyada hiçbir milletin kadını 'Ben Anadolu 

kadınından daha fazla çalıştım, milletimi kurtuluşa ve 

zafere götürmekte Anadolu kadını kadar emek verdim' 

diyemez.” dediği ve Türk Kadınına “Ey kahraman Türk 

Kadını, sen yerlerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde 

göklere yükselmeye layıksın.” diye seslendiği 

bilinirken, Atatürk'ün makamında oturan ve gerek 

muhalefete, gerek çeşitli toplum kesimlerine ağır 

sözlerini sıklıkla duyarak üzüldüğümüz günümüz 

Cumhurbaşkanı'nın, en azından kadınlarımız için böyle 

bir sözcük kullanmamış olmasını dilerdik.

Atatürkçü Düşünce Derneği, AKP Genel Başkanı ve 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 

kadınlarımızdan özür dilemesi gerektiğini düşündüğünü 

ve kendisini istifaya davet ettiğini kamuoyu ile 

paylaşmayı görevi saymaktadır.
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