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Doktorları 
öldürsek de mi 
saklasak

Doktorları öldürsek de mi saklasak, yıldırsak da mı 
kaçırsak?

Bir doktorun üzerine mermiler yağdırılan korkunç 
bir günde bile ortaya çıkıp doktorlardan şikayet 
edebiliyor insanlar. Doktor kibrinden yakınan, 
kendi mesleğiyle veya kazancıyla karşılaş�ran, 
nefret kusan, ka�lle empa� yapan…

Ünlü antropolog Margaret Mead'e uygarlığın ilk 
işare�nin ne olduğu sorulmuş. "Kırılıp iyileşmiş 
uyluk kemiğidir" demiş, "Hayvanlar aleminde bir 
kemiğinizi kırarsanız ölürsünüz. Tehlikelerden 
kaçamazsınız, su ve yemek bulamazsınız, av 
olursunuz. Doğada hiçbir hayvan kırılmış kemiği 
iyileşene kadar haya�a kalamaz. İyileşmiş kemik, 
birisi o insanın bacağını sarmış, onu güvenli bir 
yere taşımış, iyileşene kadar ona bakmış demek�r. 
Zor zamanında birisine yardım edilmesiyle başlar 
uygarlık."

Birkaç ha�a önce… Bir alışveriş merkezinin 
önündeyim. Beklerken arkamda konuşan gençlere 
kulak misafiri oluyorum. Bir tanesi yeğenini acil 
servise götürdüklerini anla�yor.

"Kan alırken hemşire delik deşik e� çocuğu. Ağzını 
burnunu dağı�yordum" diyor.

Öteki "Bunlar hep sopalık" sözleriyle onaylıyor.

Beriki "Sıkacaksın kafasına kurşunu" diyerek 
arkadaşını haklı buluyor.

O kadar şaşırıyorum ki nezaket sınırlarını aşıp uzun 
uzun bakıyorum suratlarına.

"Siz de hemşire misiniz" diye soruyor silahlı 
saldırıdan yana olan.

Ben cevapsız kalınca, başka bir soru yönel�yor: 
"Doktor musunuz?"

Gençlere cevap vermeden yanlarından 
uzaklaşıyorum. Varsın beni hemşire bilsinler.

Şimdi ben bu gençlere "Yap�ğınız ne kadar yanlış" 
desem kendimi apartman yöne�cisi emekli albay 
gibi hissedeceğimden demiyorum.  

Tıpkı kadına ve çocuğa yönelik şidde�n bir salgın 
hâlini alması gibi sağlık çalışanlarına yönelik şiddet 
de her geçen gün çoğalarak ar�yor. Bunu kendinde 
hak gören örgütlü cahiller, doktor dövmekle 
övünür oldu. Zaten en tepeden kovuldular, 
"Giderlerse gitsinler" denildi. Gi�ler. Gidiyorlar.

* * *

Konya Şehir Hastanesi'nde Hacı Mehmet Akçay, 
annesinin ölümünden sorumlu tu�uğu Kardiyolog 
Dr. Ekrem Karakaya'yı bir şarjör mermi sıkarak 
öldürdü. Bir şarjör!

Şidde� kınamak için iş bırakan ve sokağa çıkan 
tüm sağlık çalışanlarının yanında olmalıydık. 
Habere yasak geldi, en temel demokra�k hak olan 
protestolara engelleme. Protestoları 
görüntülemeye çalışan gazetecilere de şiddet 
uygulandı. Ve sağlık çalışanlarının protestosunu 
engellemekle görevli bir polis fenalaşınca ona ilk 
müdahaleyi yine doktorlar yap�.

ÜZGÜNÜZ, ÖFKELİYİZ!
SORUMLULARDAN HESAP SORACAĞIZ

Konya Şehir Hastanesi'nde, görev yaptığı esnada müdahale 
ettiği hastanın yakını tarafından uğradığı silahlı saldırı 

sonucunda katledilen Dr. Ekrem Karakaya'yı kaybetmenin derin 
üzüntüsü ve aynı zamanda öfkesi içindeyiz. Türk Tabipleri Birliği 
olarak bu şiddet sarmalının genişlemesi karşısında defalarca iktidarı 
uyardık. Sağlıkta şiddetin münferit olmadığını, bunun toplumsal ve 
politik bir sorun olduğunu tekrar tekrar açıkladık. Sağlık 
kurumlarında meydana gelen silahlı saldırıların artışı nedeniyle bu 
konuda önlemler alınmasını ve 6136 sayılı yasada değişiklik 
yapılmasına ilişkin yasa teklifini önerdik. Ancak tüm uyarılarımız 
görmezden gelindi, bilinçli bir yaklaşımla şiddetin kaynağı 
toplumsal bağlamından koparılarak sorun bireylere indirgendi.

Bugün bu yaklaşımın yıkıcı sonucuyla yeniden karşılaştık. Ülkede 
artan şiddet iklimi, bizlerin sadece çalışma koşullarını bozmakla 
kalmamış maalesef can güvenliğimizi de ciddi oranda tehdit eder 
hale gelmiştir. Her anlamıyla tıkanan sağlık sisteminin tüm 
sorumluluğu hekimlerin ve sağlık çalışanlarının omuzlarına 
yıkılmakta, bu durum bizlerin hedef olmasına neden olmakta, 
sağlık alanında yürütülen politikalar bizlere, şiddet, ölüm, 
çaresizlik, umutsuzluk olarak geri dönmektedir. Dün bize giderlerse 
gitsinler diyenlere sesleniyoruz, bugün bir meslektaşımız 
sonsuzluğa gitti. SİZ DE SORUMLUSUSUNUZ!!!

Dr. Ekrem Karakaya'nın katledildiği bugün yeniden ve daha güçlü bir 
şekilde söylüyoruz: Şiddet karşısında hekimlerin/sağlık 
çalışanlarının kılına zarar gelmesine tahammülümüz kalmamıştır. 
Şiddet daha önce de defalarca belirttiğimiz gibi, öngörülebilir ve 
önlenebilir toplumsal bir sorundur ve bu sorun çözüme niyetli 
bütünlüklü politikalarla aşılabilecektir. Bizler bu konuda, yaşam 
hakkımızı, sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları için, gücümüzü; her 
yerde, her koşulda, hep birlikte göstermeye hazır olduğumuzu bir 
kere daha belirtiyoruz. 

Dr. Ekrem Karakaya'nın ailesine ve tüm sevenlerine taziyelerimizi 
iletiyoruz. Son yolculuğunda meslektaşımızın yanında olacağımızı 
belirterek şiddet karşındaki taleplerimize kulak tıkayanlardan, 
söylemleri ve politikalarıyla şiddeti teşvik edenlerden 
mücadelemizi yükselterek hesap soracağımızı bir kez daha ifade 
ediyoruz.

Konya'da katledilen Kardiyoloji uzmanı Dr. 

Ekrem KARAKAYA yı anma ve sağlıkta şiddete 

karşı ortak (TTB, SES, HEKİM BİRLİĞİ, HEKİMSEN, 

AİLE HEKİMLERİ DERNEĞİ, SAĞLIK SEN VE TÜRK 

SAĞLIK SEN) ortak açıklama Hekim Birligi 

Sendikası Temsilcisi Uz. Dr. Engin Özcan 

tarafından okundu. Üniversitede Düzce 

Üniversitesi önünde Göğüs Hastalıkları Öğretim 

Üyesi Prof. Dr. Peri M.ARBAK kınama bildirisini 

okudu. 

Hekimler ne istiyor?

Birinci basamak sağlık hizmetleri 
güçlendirilmesi, hekimlerin hastalarına "5 
dakika değil" yeterli süre ayırmalarını 
sağlayacak çalışma koşulları, "Şehir-şirket 
hastaneleri" politikasından vazgeçilmesi, 
sağlığa ayrılan kamu bütçesinin artırılması ve 
sağlık hizmetinin toplumdaki herkes için 
parasız olması, hekimler için 7200 ek 
gösterge… Fakat Türkiye'de hekimlerin 
sorunları da talepleri de bunlardan ibaret 
değil.

Karakaya'nın görev yaparken öldürüldüğü 
şehir hastaneleri modeli, sağlık sisteminde 
tüm sorunları barındıran bir hastane modeli:

"Devasa hastanelerde çok sayıda hekim, 
birbiriyle iletişim kurmadan küçük odalarda 
yalıtılmış biçimde sağlık hizmeti üretmeye 
zorlanıyor. Randevu süreleri gittikçe 
kısaldıkça, sorununa yanıt bulamayan hasta 
hekim hekim, hastane hastane dolaşarak 
sürekli sistemin içinde kalmaya ve tüketmeye 
zorlanıyor.

"3-5 dakika gibi sınırlı bir zamanda tanıya 
zorlanma, daha fazla tetkik anlamına geliyor. 
Tüketim ve kar artıyor. İletişim ortadan 
kalktığı için hasta ve hekim birbirlerini bir 
hak öznesi olarak görmekten uzaklaşıyor.

"Hekimler, tüm sağlık çalışanları son derece 
düşük temel ücretlerini artırabilmek için 
performans baskısı altında belirsiz bir gelirle 
yaşamaya, dolayısıyla sürekli sayıyı artırmaya 
zorlanıyorlar.

"Nitelikten ödün vermek zorunda kaldıkça 
yaptıkları işe yabancılaşıyorlar. Hasta hekim 
ilişkisinin temelini oluşturan güven ortadan 
kalkıyor, tükenme duyarsızlaşmayı, 
umutsuzluğu körüklüyor.

“Ayrıca özellikle son yıllarda liyakatin 
ortadan kalkması, liyakatsiz atamalarla 
görevlendirilenlerin yetersizliklerini örtbas 
edebilmek için mobbingi araç olarak 
kullanması da çalışma ortamlarını gittikçe 
daha güvensiz kılıyor."

Cemal Yılmaz
SES Düzce Temsilcisi 
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doyuruyor, hatta bazıları ev�nden b�r 
şey get�remem�ş yemek yemed�ğ�n� 
görmüşler. Daha sonra fabr�ka 
�dares�yle görüşürlerken �şç�ler�n bu 
durumu gündeme gel�r ve aç �şç�ler 
çalışamaz ver�ml�de olamaz d�yerek 
fabr�ka �dares�n bundan böyle her gün 
öğlen yemeğ� çıkarılması tal�matını 
ver�rler ve o gün bugün özel ve kamu 
fabr�kalarında �şç�lere yemek h�zmet� 
ver�l�r. Günümüzde b�le dünyanın çoğu 
ülkes�nde böle b�r h�zmet hala yoktur. 
Daha sonra fabr�ka �dares� de �şç�ler�n 
b�r kısmının ay sonu maaşı 
aldıklarında paraları b�tene kadar �şe 
gelmed�kler�n� ve b�r türlü bunun 
önüne geçemed�kler�n� söyler. 

Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü 
fabr�ka �dares�ne şöyle b�r öner� 
get�r�rler. B�r yılı tam, eks�ks�z 
çalışana yıl sonu b�r maaş �kram�ye 
ver�lmes�n� öner�r ve devamsızlığın bu 
şek�lde süreç �ç�nde önüne geç�l�r. 
Daha sonra bu b�r maaş �kram�ye 
zaman �ç�nde, send�kalarında verd�ğ� 
mücadeleyle kıdem tazm�nat hakkına 
dönüşür ve bugünkü şekl�n� alır. 

Kıdem tazm�natı �şç�n�n en son aldığı 
brüt ücretten hesaplanır ve �şveren 
tarafından öden�r. Kıdem tazm�natı 
çalıştığın �ş yer�nde b�r yıllık h�zmet�n 
olursa ve sayacağım 8 koşul oluşursa 
hak kazanılır. Kıdem tazm�natı sek�z 

 Değerl� okurlarım kıdem 
tazm�natı �şç� sınıfının en öneml� 
kazanımlarından b�r�d�r. 
Bugünkü yazımda, bu hak nasıl 

kazanıldı, b�r �şç� arkadaşımız hang� 
şartlarda kıdem tazm�natını hak ed�yor 
bunları yazacağım. Çünkü b�r 
send�kacı olarak en çok kıdem 
tazm�natıyla �lg�l� sorunlarla 
karşılaşıyoruz. 

1935 yılında rahmetl� büyük önder�m�z 
Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü 
b�r fabr�ka z�yaret�nde, önce fabr�kayı 
dolaşırlar, öğlen paydosunda �şç�lerle 
sohbet ederler. Savaştan yen� çıkılmış, 
yokluğun ve fak�rl�ğ�n yaşandığı 
yıllarda, görürler k� �şç�ler ev�nden 
get�rd�ğ� zeyt�n, keş,haşlanmış 
yumurta, kuru ekmekle karnını 

şek�lde hak kazanılır. 1) İşç� 
emekl�l�ğ�n� hak ett�ğ�nde, sosyal 
güvenl�k kurumundan emekl�l�ğ�n� hak 
ett�ğ�ne da�r yazıyı �şverene �braz eder 
ve kıdem tazm�natını talep ederek �ş 
yer�nden ayrılır. 2) 1800 gün p�r�m 
ödem�ş şartıyla, sağlık kuruluşundan 
çalışamaz raporu aldığında �şverene 
�braz eder ve tazm�natını talep ederek 
�ş yer�nden ayrılır. 3)Kadın �şç�ler 
evlenmeler� hal�nde evl�l�k cüzdanını 
�şvene �braz ett�kler�nde b�r yıl �ç�nde 
�sted�kler�nde tazm�nat talep ederek �ş 
yer�nden ayrılab�l�rler. 4) Askerden 
önce çalışmış erkek �şç�ler askerl�k 
şubes�nden askere g�deceğ�ne da�r 
evrakı �şverene �braz ett�kler�nde 
kıdem tazm�natını talep ederek 
�şyer�nden ayrılab�l�rler. 5) 1999 
önces� s�gortalı olanlar ve 3600 gün 
p�r�m� ödenm�ş olanlar sosyal güvenl�k 
kurumunda kıdem tazm�natına hak 
etm�şt�r yazısını �şverene �braz 
ett�kler�nde hak kazanırlar. 6) �şveren 
b�r �şç�y� on günden fazla ücrets�z 
�z�ne çıkardığında hak kazanır. 7) 
�şveren çalıştırdığı �şç�ye maaşını 20 
günden fazla gec�kt�rmes� durumunda 
hak kazanır. 8) İşveren �şç�y� haksız 
yere �şten çıkardığında hak kazanır.

Şayet yukarıda saydığım şartların 
oluşması durumunda �şveren �şç�n�n 
kıdem tazm�natını ödemez �se yargıya 
başvurup yargı yoluyla hak kazanılır. 
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Kıdem

Tazm�natı

,Kıdem tazmina� işçi sını�nın girişte bahse�ğim gibi çok önemli kazanılmış bir 
hakkıdır. İşverenler kıdem tazmina�nı bir yük olarak görürler ve hükümetlere 
kaldırılmasıyla ilgili tavsiyelerde bulunurlar. 20 yıldır ülkemizi yöneten ik�dardan 
önceki hükümetler gündeme bile ge�remediler ancak bugünkü hükümet birkaç sefer 
kıdem tazmina�nı kaldırıp fona devretmeyi düşündü ancak işçi sını�nın çok şiddetli 
tepkisini görünce geri adım atarak şimdilik rafa kaldırdı.
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Kıdem tazm�natı �şç� sınıfının g�r�şte 
bahsett�ğ�m g�b� çok öneml� 
kazanılmış b�r hakkıdır. İşverenler 
kıdem tazm�natını b�r yük olarak 
görürler ve hükümetlere 
kaldırılmasıyla �lg�l� tavs�yelerde 
bulunurlar. 

20 yıldır ülkem�z� yöneten �kt�dardan 
öncek� hükümetler gündeme b�le 
get�remed�ler ancak bugünkü hükümet 
b�rkaç sefer kıdem tazm�natını kaldırıp 
fona devretmey� düşündü ancak �şç� 
sınıfının çok ş�ddetl� tepk�s�n� görünce 
ger� adım atarak ş�md�l�k rafa kaldırdı.

Ancak tehl�ke geçm�ş değ�l, bugünkü 
�kt�dar b�r daha kazanması durumunda 
bu çok �stey�p de başaramadığı 
arzusunu gerçekleşt�r�r. İşç� sınıfına 
tavs�yem sandık önüne geld�ğ�nde 20 
yıllık �kt�darları sürec�nde �şç�, emekç� 
ve çalışan �ç�n b�r tane kanun 
çıkartmayan, hep b�r avuç sermayey� 
düşünen �kt�dara sandıkta b�r ders 
vermeler�d�r. Cem�l başkan demed� 
demey�n.

Özelleş�rme yıkımı, şekerde 
de kendisini gösterdi. 
Özelleş�rmeler sonrasında 
Türkiye 1998 yılından beri ilk 

kez üre�m için A kotası şeker ithal e�. 
Şekerde fiyat 5 TL'den 35 TL'ye yükseldi. 
İk�dar, geriye halk sağlığı açısından 
telafisi olmayan sorunlar doğuran 
nişasta bazlı şekeri bırak�.

Şeker fabrikalarının özelleş�rilmeye 
başlanmasıyla birlikte Türkiye Şeker 
Fabrikaları A.Ş'nin (Türk Şeker) hem 
envanterleri, hem depodaki ürünleri 
hem de üre�mi azaldı. Artan fiyatlarla 
baş edemeyen ik�dar, 1998 yılından bu 
yana ilk kez yurtdışından A kotası şeker 
ithal etmeye başladı. Nişasta Bazlı 
Şekere (NBŞ) ayrılan kotayla da halk 
sağlığıyla oynayan ve doğal pancar 
şekerine olan ilgiyi azaltmak isteyen 
ik�dar par�sinin bir sektörde daha 
ortaya çıkardığı yıkım şöyle ilerledi:

1925 yılında temeli a�lan Türk Şeker, 
AKP ik�darının birinci yılı dolmadan, 
2003 yılında Özelleş�rme Yüksek 

Kurulunun kararı kısmi özelleş�rme 
kapsamına alındı. Bu tarihte Türk 
şeker'in bağlı ortaklığı durumundaki 
Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. ile Türkiye-
Libya Ort. Tarım ve Hayvancılık A.Ş., 
Yeni Çeltek Kömür ve Madencilik A.Ş., 
Amasya Şeker Fabrikası A.Ş., Kayseri 
Şeker Fabrikası A.Ş., Kömür İşletmeleri 
A.Ş., Türkiye Elektromekanik Sanayi 
A.Ş., Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş., Türk 
Arap Pazarlama A.Ş. hisseleri 
özelleş�rme programına alındı. Bu 
birimler Özelleş�rme İdaresi 
Başkanlığına devredildi.

 Ankara Şeker Fabrikasına ait bin 660 
dekar çi�lik arazisi 2004'te özelleş�rme 
kapsamına alındı.

 Malatya Şeker Fabrikasına ait 198 
dekar arazi, özelleş�rme kapsamına 
alındı.

 Özelleş�rme idaresi, Kütahya Şeker 
Fabrikası A.Ş.'yi Torunlar Gıda Sanayi 
Tic. A.Ş.'ye sa�.

 Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş.'deki 
kamu payları, 2005 yılında 
S.S.Adapazarı Pancar Ekicileri 
Koopera�fine sa�ldı.

 Aynı yıl Bor, Ereğli ve Ilgın Şeker 
Fabrikaları, Özelleş�rme İdaresi'ne 
devredildi.

 Afyon Tarım İşletmesinin 2 bin 200 
dekar arazi ve Sarmısaklı Tarım 
İşletmesine ait 17 bin 619 dekar arazi, 
2005'te özelleş�rme programına alındı.

 Sarmısaklı Tarım İşletmesi hisseleri, 

Ziya Organik Tarım İşletmeleri A.Ş.'ye 
2007 yılında sa�ldı.

 Türk Şeker, 2007 yılında yeniden 
yapılanma kapsamında tamamen 
özelleş�rme programına alındı.

 2007 yılından 2018 yılına kadar çok 
sayıda fabrikaya ait taşınmaz sa�ldı. 
2018'de Bor, Çorum, Kırşehir, Erzincan, 
Erzurum, Turhal, Afyon, Alpullu, 
Elbistan, Muş, Yozgat, Ilgın, Kastamonu 
ve Burdur Şeker Fabrikaları, ik�dara 
yakınlığıyla bilinen isimlere 4,8 milyar 
TL'ye sa�ldı. Bu sa�şlarla birlikte 
kurumun deposundaki şekerler, ek 
fabrika ve taşınmazları da özel şirketlere 
devredildi.

 Kastamonu Şeker Fabrikası'nın sa�şı 
iptal edildi, üç fabrika da devredilmedi. 
10 fabrikası özelleşen kurumda, 15 
şeker fabrikası, 1 alkol fabrikası, 5 
makine fabrikası, 1 elektromekanik 
aygıtlar fabrikası ve 1 araş�rma 
ens�tüsü kaldı.

 Yeni sisteme geçilmesinin ardından, 
Cumhurbaşkanı'na nişasta bazı şeker 
kotasını iki ka�na kadar ar�rma yetkisi 
verildi.

 Geçen yıl Aralık ayı da şekerde en 
yüksek özelleş�rme kararlarından birine 
imza a�ldı. Muş, Bulanık'ta 3 dönüm 
arazi ve üzerindeki taşınmazlar 6 milyon 
900 bin TL, Tokat, Zile'de sekiz dönüm 
arazi ve üzerindeki taşınmazlar 7 milyon 
70 bin TL, Erzincan, Üzümlü 'de 3 bin 
265 metrekare arazi 1 milyon 460 bin 

TL'ye, Tercan ilçesindeki 3 buçuk 
dönümlük taşınmaz ve üzerindekilerin 
de 700 bin TL'ye, Zonguldak 
Çaycuma'da 3 dönümlük arazi 3 milyon 
486 bin TL, Ankara Gölbaşı'nda 193 
metrekarelik taşınmaz ise 3 milyon 50 
bin TL'ye sa�ldı. Sa�lan tüm 
taşınmazlar, Türk Şeker'e ai�.

 Sadece bu yılın mart ayında dokuz ayrı 
sa�ş kararı daha Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe girdi. Şeker 
fabrikalarına ait al� şehirde dokuz 
taşınmaz elden çıkarıldı. Toplamda 108 
bin 510 metrekarelik taşınmaz, 51 
milyon 70 bin TL bedelle özelleş�rildi.

 Türk Şeker'in yüzde 65 olan pazar payı, 
özelleş�rmeden sonra yüzde 35'e 
düştü.

 2022 yılbaşında 5 TL 30 kuruş olan 
şeker, özelleş�rilen şeker fabrikalarının 
belirlediği fiyatlara göre, 34 TL 90 
kuruşa kadar yükseldi.

 Halkı NBŞ'ye mahkum etmek isteyen 
ik�dar, şeker fabrikalarının pancardan 
üre�len şekerin miktarını azal�. 
Özellikle kamuya ait şeker fabrikalarının 
çi�çilerden aldığı pancarın miktarı, 
ortalama yüzde 20 oranında azaldı.

1 MİLYON TONU AŞAN KAPASİTE

Türk Şeker'in verilerine göre, Şeker 
Kanunu kapsamında kota tahsisi yapılan 
beş şirkete ait beş fabrikanın toplam 
nişasta bazlı şeker üre�m kapasitesi 
yıllık 1 milyon 53 bin ton.  Nişasta bazlı 
şekerde en çok üre�m hakkı uluslararası 
nişasta karteli Cargill'e verildi.

Şekerde adım
adım erime

Hüseyin Şimşek
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Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan 

Yardımcısı Seyit Torun'un başkanlığında, 

Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, 

Antalya Milletvekili Cavit Arı, Bilecik 

Milletvekili Yaşar Tüzün'den oluşan Yerel 

Yönetimler Heyeti'nden ve Türkiye'nin farklı 

coğrafi bölgelerindeki kent konseyleri 

başkanlarından seçilen CHP Kent Konseyleri 

Masası, ilk toplantısını CHP Genel 

Merkezi'nde yaptı. Toplantıda, CHP Kent 

Konseyleri Masası'nın oluşumu, yetkisi, 

işleyişi, çalışma koşulları ile ilgili yöntem ve 

kurallar belirlendi.

AMAÇ, KATILIMCI DEMOKRASİYİ 

GÜÇLENDİRMEK

CHP Kent Konseyleri Masası'nın amacı, CHP 

Genel Merkezi ile kent konseyleri arasında 

iletişimi sağlamak; kent konseylerinin 

gelişmesini, iletişimini, kendi aralarında 

paylaşımını güçlendirmek; kent konseyleri 

politikasının yaşama geçirilmesini 

kolaylaştıracak olanakları sağlamak; kentin 

ekonomik ve sosyal sorunlarını araştırmak, 

gözlem ve kurumsal ilişki kurarak tespit 

etmek; kent konseylerinin ve sivil toplum 

örgütlerinin kent politikalarını belirlemesini, 

birbirleriyle paylaşmasını ve 

ortaklaştırmasını sağlamak, katılımcılığı ve 

ortak akla dayanan uzlaşmayı esas almak; 

sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık 

ilkelerini hayata geçirmek; var olan ilişkileri 

geliştirmek, ilgili kuruluşlar arasında etkin 

dayanışmayı sağlamak, fırsat eşitliği 

üzerindeki engelleri ortadan kaldırmak; kent 

konseylerindeki başarılı, örnek projelerin 

diğer kent konseylerinde yaygınlaştırılmasını 

sağlamak; kanun ve yönetmelikler 

konusunda günceli yakalayarak daha 

demokratik bir kent konseyi oluşturmak 

adına çalışmak; kent için yeni projeler 

üretmek; kentin geçmişine ve geleceğine 

sahip çıkarak, kent bilinci oluşturmak olarak 

sıralandı.

HALK KARAR ALMA SÜRECİNE KATILACAK

Adana Milletvekili Burhanettin Bulut 

başkanlığında, bölge farklılıkları göz önüne 

alınarak ülke genelini kapsayacak şekilde 

aktif kent konseyi yöneticilerinden seçilen 

(Mustafa Coşar/Ankara, Hamit Mumcu/İzmir, 

Cem Unutmuş/İzmir, Erkan Karakaya/Adana, 

Burak Taştan/Ardahan, Berrin 

Başol/Tekirdağ, İsmail Kumru /Eskişehir, 

Eray Aydın /İstanbul, Neslihan Binbaş/Bursa) 

CHP Kent Konseyleri Masası, en az 3 ayda bir 

toplanacak. Çoğulculuk, yani halkın karar 

alma sürecine katılması için kent konseyleri 

olmayan ya da aktif olarak görev yapmayan 

kent konseylerinin kurulmasına ön açıcı ve 

kolaylaştırıcı olacak. Kent Konseyi Yasası'nın 

daha demokratik, kentin, kentlinin yüksek 

faydasına hizmet verecek şekilde 

düzenlenmesine “Yasa Çalıştayı” 

düzenleyerek, katkı sağlayacak. Kent 

konseylerinin yapısı ve çalışmaları hakkında 

toplantı ve paneller düzenleyecek.

Ülke genelinde yapılacak

KENT 
KONSEYLERİ
TOPLANACAK

Pazaryerlerinde esnafın nabzı tutuldu 

ARTIK DAYANAMIYORUZ

GELİN, BİZİ KURTARIN 
Esnaf da, vatandaş da 
fiyatlardan memnun değil

Cumhuriyet Halk Partisi Düzce Merkez İlçe Başkanı Özcan Dağıstanlı ile 
İl Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Darıyerli pazaryerlerini gezerek, esnaf ve
alışveriş yapan vatandaşlarla görüştü

Esnafta da vatandaşta da hâl kalmadı 

Pazar esnafımızın dertlerini dinledik. Hangi esnafa 

sorsak bin ah işittik. Aldığımız cevap, “Artık 

dayanamıyoruz, gelin bizi kurtarın” oldu. Bir 

esnafımız, “Meyve lüks oldu, geçen sene sattığımız 

meyvenin ancak yarısını satabiliyoruz. Artık millet 

meyve alamıyor. Ancak karnını doyurmaya, ucuz sebze 

bakıyor” diyor. Bir başka esnafımız, artan mazot 

fiyatlarına yenilmiş. “Akaryakıt pompası, para sayma 

makinesinden daha hızlı sayıyor” diye feryat ediyor. 

Sadece mazot değil ambalaj masrafı da uçmuş. Plastik 

kasaların fiyatı bir yılda beşe katlanmış, bazı ürünlerde 

plastik kasanın fiyatı içine konan meyve-sebzenin 

fiyatını sollamış. Pek çok pazaryeri esnafı, artık meyve-

sebzeyi kasa yerine çuvallara koymaya başlamış. “Bu 

fiyatlar yüzünden 30 yıl önceye döndük” diye de dert 

yanıyor. Hal'e mal taşıyan kamyoncuların durumu 

hepten beter… Nakliyeciler yarın mazot fiyatının ne 

olacağını bilmediğinden artık gidiş-dönüş anlaşmak 

yerine, tek yön fiyatı veriyor. Sadece artan mazot 

fiyatları değil, yedek parça, sigorta ve lastik fiyatları da 

nakliyecinin belini bükmüş. Lastiğin en ucuzu 2 bin lira 

olmuş. Yeni lastik almaktan geçtik, eskiyen lastiği 

kaplatmayı da unutmuşlar, artık kamyoncular, dişi 

kalmamış lastiklere aletle diş açmaya başlamışlar. Sözün 

özü, Hal'de de hal kalmamış. Esnafta kendisine sırt 

çevirenlere küsmüş.

EKONOMİDE YENİ HİKAYEYİ BİZ YAZACAĞIZ

Milletimize sesleniyoruz, “Türkiye'nin menfaatleri 

ayaklar altına alınmasın. Şahsiyetli dış politika izlensin” 

diyorsanız, bize katılın. “Yurtta sulh, cihanda sulh 

olsun” diyorsanız, bize katılın. “Sofralarınızda Halil 

İbrahim bereketi olsun” istiyorsanız, bize katılın. 

“Hiçbir çocuk yatağa aç girmesin” istiyorsanız, bize 

katılın. “Paramız pul olmasın, paramızın itibarı olsun” 

diyorsanız, bize katılın. “Bu ülkede alın teri döken 

herkes rahat rahat, ev ve araba sahibi olsun” 

diyorsanız, bize katılın. “Sofraya meyve koymak, et 

yemek lüks olmasın” diyorsanız, bize katılın. “Akaryakıt 

pompası, vergi dairesi olmasın” diyorsanız, bize katılın. 

“Bu ülkede huzur olsun, kardeşlik olsun, barış olsun, 

bayramlar bayram gibi kutlansın” diyorsanız, bize 

katılın. Bize katılın. Bu ülkenin aydınlık geleceğini 

birlikte inşa edelim. Kul hakkı yiyenlerden de hesabını 

soralım.
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Gölyaka İlçe Başkanlığı Ev Sahipliği Yaptı 

CHP’Lİ BAŞKANLAR TOPLANDI 

CHP Gölyaka 
İlçe Başkanı

NECMİ GÜRGEN

Cumhuriyet Halk Partisi Gölyaka İlçe Başkanı : “ Örgütlerden Necmi Gürgen

sorumlu İl Başkan yardımcımız Burhan Ustabaş'ın katılımıyla Düzce il genelindeki 

tüm İlçe Başkanlarımız ile Gölyaka İlçe Başkanlığında toplantı gerçekleştirdik. 

Yaklaşan genel seçimlerde yapılacak olan çalışmalar hakkında görüş alışverişinin 

yapıldığı toplantıda birlik ve beraberlik ile atılacak adımlar ön plandaydı.

Getirin sandığı milletin terazisinden kaçmayın

MİLLET SİZE 20 YIL SABRETTİ DE NE OLDU?

Toplum, bataklığın ortasında �kt�dar kl�kler�n�n çapraz ateş� 
altında can çek�ş�yor. Hedef göster�len, katled�len, �nt�hara 
sürüklenen sağlık çalışanları; fak�rleşen m�lyonlarca memur, 
�şç�, emekl�; kepenkler�n� kapatan esnaf; mezun�yet tören� 
çalınan ün�vers�tel�; mesleğ�n� yapmasına engel olunan 
gazetec�… heps� ve daha fazlası bas�t b�r “normalleşme” 
değ�l; kend�s�n� yok sayan bu düzen�n değ�şmes�n� umuyor.

Ülkeye �st�krar ve güven get�receğ� söylenen ucube rej�m 
ülkede �st�krar, güven ve huzur bırakmadı. “Dört yıl önce 
m�llet�m�ze 'Ver�n yetk�y�, görün etk�y�' d�yenler, ülkem�z� 
uçurumdan aşağı yuvarladı. Ş�md� sıkılmadan hala m�lletten 
sabır �st�yorlar. M�llet s�ze 20 yıl sabrett� de ne oldu? M�llette 

artık sabredecek hal kalmadı. Get�r�n sandığı, m�llet�n 
teraz�s�nden kaçmayın.

Bu dört yılda yönet�mde �st�krar kalmadı. Atama bakanların 
yüzde 41'� ya görevden alındı ya da görevden affını �sted�. 
İst�krarın en çok kaybolduğu alan �se “ekonom� yönet�m�” 
oldu. Damatla beraber son dört yılda üç Haz�ne ve Mal�ye 
Bakanı gördük. Y�ne bu dönemde dört Merkez Bankası 
Başkanı, beş TÜİK Başkanıyla tanıştık.  Ekonom� 
yönet�m�ndek� �st�krarsızlık, ekonom�k ver�lerde de kend�s�n� 
gösterd�. Cumhurbaşkanlığı kab�nes� göreve başladığında; 
Dolar kuru: 4,54 TL �d�. Bugün 17,29 TL. Cumhurbaşkanlığı 
kab�nes� göreve başladığında; enflasyon yüzde 15 �d�. Bugün 

enflasyon yüzde 79.  Bu ülkede enflasyonu azdıran, dışarıdan 
gelen enflasyonu, �çer�de üçle çarpan saray yönet�m�n�n 
yanlış pol�t�kalarıdır. Türk�ye'dek� enflasyonun sadece dörtte 
b�r� dünyadan, dörtte üçü �se çakma ekonom�stten 
kaynaklanmaktadır.

Bununla b�rl�kte; Saray Rej�m�nde, sağlıkta ş�ddet, kadına 
ş�ddet ve sokakta ş�ddet yaygınlaşmaktadır. Mafyat�k 
otor�terl�k �kl�m�, saldırganlığı ve sad�zm� artırmakta, orman 
kanunları, adeta Türk�ye'y� es�r almaktadır. Ş�ddet ve c�nnet, 
sağlıkçılarımızı, kadınları ve tüm toplumu her gün tehd�t 
ederken, �kt�dar �se sadece seyrederek; kıyıma adeta ortak 
olmaktadır. Bu m�llet�n bunlara dayanacak hal� kalmamıştır. 
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Sayfa Haberler� EĞİTİM-İŞ Düzce Şube Başkanı Gülten Gökpınar

LGS SONUÇLARI MEB’İN
BAŞARISIZLIĞINI ORTAYA KOYDU 

Eği�m-İş olarak tekrar vurguluyoruz; sınav merkezli bir eği�m sistemi, özellikle yaşları 

küçük çocuklarımız için doğru değildir. Sınavların, ortaokul çağındaki çocuklar için bu 

kadar önemli hale ge�rilmesi, pedagojik olarak yanlış�r. Üstelik o yaştaki çocukların 

başarılarını ölçme ve değerlendirmeye dair sınav yapmaktan başka metotlar da vardır.

B�l�nd�ğ� üzere, öğrenc�ler�n okullardan uzak kaldığı 1,5 
yılın ardından pandem�ye �l�şk�n neredeyse h�çb�r tedb�r 

almadan yüz yüze eğ�t�me geçen MEB, salgın neden�yle artan 
eş�ts�zl�kler� g�deren, daha ad�l ve n�tel�kl�, olası sorunlara daha 
dayanıklı b�r eğ�t�m s�stem� �ç�n kapsamlı b�r eylem planı 
oluşturmamıştır. Öğrenc�ler�n salgın sürec�nde ne kadar öğrenme 
kaybı yaşadığı tesp�t ed�l�p telafi eğ�t�m pol�t�kası 
gel�şt�r�lmem�şt�r.  

Salgının yarattığı olumsuz koşullara uygun adım atılmayarak, 
yüz yüze eğ�t�m sürec�n�n n�tel�kl� b�r şek�lde 
yürütülememes�n�n olumsuz sonuçlarını, Bakanlığın yayınladığı 
LGS raporu ortaya koymuştur. Geçt�ğ�m�z yıl 1 m�lyon 38 b�n 
öğrenc� sınava katılırken, bu yıl sınava başvuran 1 m�lyon 236 
b�n 313 öğrenc�den 1 m�lyon 31 b�n'� sınava katılmıştır.  

2021-2022 eğ�t�m öğret�m yılında 8. Sınıfta eğ�t�me devam eden 
öğrenc�ler�n ancak yüzde 83,46'sı merkez� sınava g�rd�.  Bu yıl, 
sınav yapılan okul, dersl�k sayılarının artmasına rağmen, sınava 
katılan öğrenc� sayısının b�r öncek� yıla göre düşüş göstermes�, 
çocuklarımızın g�derek bu sınavdan umudunu kest�ğ�n� 
göstermekted�r. LGS rakamlarının başlıca söyled�ğ� şey, 
çocuklarımızın bu sınava ve adalet�ne güven� kalmadığıdır.

Rapora göre; y�rm� soru bulunan alt testler arasında öğrenc�ler�n 
doğru cevap sayısı ortalamasının en yüksek olduğu alt test Fen 
B�l�mler� (9,50), en düşük olduğu alt test �se Matemat�kt�r 
(4,74). 

On soru bulunan alt testler arasında öğrenc�ler�n doğru cevap 
sayısı ortalamasının en yüksek olduğu alt test D�n Kültürü ve 
Ahlak B�lg�s� (6,45), en düşük olduğu alt test �se Yabancı D�ld�r 
(4,59). 

Sınavda elde ed�len Türkçe (9,22), T.C. İnkılap Tar�h� ve 
Atatürkçülük (5,54), D�n Kültürü ve Ahlak B�lg�s� (6,45), 
Yabancı D�l (4,59), Matemat�k (4,74) alt testler�ndek� doğru 
cevap sayısı ortalamaları 2021 yılı �le yakındır.

Ancak yüz yüze eğ�t�me kes�nt�s�z devam ed�ld�ğ� bu eğ�t�m 
öğret�m yılının ardından gerçekleşt�r�len sınavda, başarı oranının 
daha fazla artması beklen�rd�. 2020 merkez� sınav sonuçlarıyla 
kıyaslandığında, geçt�ğ�m�z yıl ve bu yıl öğrenc�ler daha düşük 
başarı gösterm�şt�r. 2020 LGS sonuçlarına göre Türkçe alt 
test�nde ortalama 10,00; Matemat�k alt test�nde 4,89; Fen 
B�l�mler� alt test�nde �se 10,21 olarak gerçekleşm�şt�.

LGS 2022'�n belk� tek memnun olunacak sonucu, kız 
çocuklarının başarıdak� yükselen �vmes� olmuştur. Öncek� 
yıllarda olduğu g�b� bu yıl da kız öğrenc�ler, matemat�k 
dışındak� tüm alt testlerde erkek öğrenc�lerden daha başarılı 
olduklarını gösterd�.

Açıklanan bu rakamlara bakıldığında, yapılan hatalardan h�çb�r 
zaman ders almayan, çocuklarımızın emekler�n� ve hayaller�n� 
yok sayan MEB'�n LGS'y� derhal kaldırması, eğ�t�mde fırsat 
eş�tl�ğ�n� b�r an önce sağlaması gerekmekted�r.

Eğ�t�m-İş olarak tekrar vurguluyoruz; sınav merkezl� b�r eğ�t�m 
s�stem�, özell�kle yaşları küçük çocuklarımız �ç�n doğru değ�ld�r. 
Sınavların, ortaokul çağındak� çocuklar �ç�n bu kadar öneml� 
hale get�r�lmes�, pedagoj�k olarak yanlıştır. Üstel�k o yaştak� 
çocukların başarılarını ölçme ve değerlend�rmeye da�r sınav 
yapmaktan başka metotlar da vardır.

LGS'y� get�r�rken de fırsat eş�ts�zl�ğ�n� görmezden gelerek bu 
sınavı yaparken de tüm �t�razlara kulağını tıkayan MEB'e 
seslen�yoruz:

Daha önce de defalarca d�le get�rd�ğ�m�z g�b� merkez�ne sınavı 
değ�l; �nsanı, çocukları koyan b�r eğ�t�m s�stem� şarttır. 
Çocuklarımızın �sted�ğ� okullarda, yetenek ve yönel�mler�ne 
göre, a�leler�n�n gel�r durumuna bakılmadan, çağın 
gel�şmeler�yle ve değerler�yle �ç �çe eğ�t�m gördüğü b�r Türk�ye; 
Eğ�t�m-İş'�n verd�ğ� la�k, parasız, b�l�msel ve ad�l eğ�t�m 
mücadeles�yle yaratılab�lecekt�r.

Ev fiyatına yaklaşan k�ralar, market 
çalışanlarının et�ket değ�şt�rmeye yet�şemed�ğ� 
oranda artan fiyatlar, yüksek meblağlarla 
haraca dönen faturalar kamu emekç�ler�n� 
yeter�nce süründürmüyormuş g�b�, bu kez 
yapılması mecbur� olan zamlarından da 
çalınmıştır.

İfşa ed�yoruz; bu hırsızlık �k� kademel� olarak 
yapılmıştır:

- Önce �kt�darın arpalığına dönen, 
h�kmet�nden ve rakamlarından sual 
olunmayan, send�ka olarak defalarca protesto 
ett�ğ�m�z TÜİK, yüksek enflasyon oranlarını 
düşük göstererek, o oranların yansıtılacağı 
zamlarımızı küçültmüştür.

- Sonrasında �se 6.Dönem Toplu 
Sözleşmes�'nde “enflasyon farkı ödemes�” adı 
altında yapılan şark kurnazlığı bugünkü 
zamlarımıza yansıtılmıştır. Yüzde 47'den fazla 
olması gereken zam oranı, bu kurnaz takt�kle 
yüzde 41.7'ye düşürülmüştür. Taraflar 
açısından bağlayıcı olan Toplu Sözleşme 
uygulanmamış, mağdur�yet büyütülmüştür. 
Maaşı 10 b�n l�ra olan b�r kamu emekç�s� ayda 
500 TL'y� aşkın b�r zarara uğratılmıştır. Oysa 
kamu emekç�s�n�n refah payının, 
�y�leşt�r�lmes�n�n ger� alınması hukuken 
mümkün değ�ld�r. Yasa �le toplu sözleşmey� 
değ�şt�rmek Anayasa'ya aykırıdır. Çalışanların 
kazanılmış haklarını h�çe sayan, ger�ye 
götüren düzenlemeler yapmanın yasal b�r 
kılıfı yoktur.

Elbette bu tabloda emek düşmanı �kt�dar 
kadar, onun hınk dey�c�s� poz�syonundak� 
yetk�l� sarı send�kaların da payı büyüktür. 
Emekç�ler�n alın ter�yle oturdukları koltukları 
kend�ler� �ç�n güç ve para kaynağı olarak 
kullananlar, o koltukları kaybetmemek uğruna 
emekç�n�n alın ter�n� yok pahasına 
satmaktadır. Emekç�n�n leh�ne b�r toplu 
sözleşme sürec� başlatamadıkları g�b�, 
garabetten �baret olan toplu �ş sözleşmeler�n�n 
uygulanıp uygulanmadığını tak�p etmeye de 
lütfetmemekted�rler. Yan� emekç�ye sah�p 
çıkmayanlar, kend� �mzalarına da sah�p 
çıkmamaktadır. 

Ancak b�l�ns�n k� emeğ� en kutsal değer olarak 
kabul eden Eğ�t�m-İş olarak b�z bu hırsızlığa 
sey�rc� kalmayacağız!

Kamu emekç�s� ve emekl�s�n�n, uğradığı bu 
hak kayıpları send�kamızca yargıya 
taşınacaktır. Kamu emekç�s�n�n, toplu 
görüşme masalarında m�krofon açık 
kaldığında reng�n� bell� eden send�ka ağalarına 
mecbur olmadığını, hakkın nasıl 
savunulacağını göstereceğ�z.

Ücretler üzer�nden 
oyun oynanıyor

Ülkedeki her alanda liyaka� bi�rmeye yönelik 
adımlarını günden güne hızlandıran ik�dar, bu 
konudaki en hummalı çalışmasını eği�m 

alanında sürdürmektedir. MEB bürokrasisinin yandaşlık 
kriteriyle dizayn edilmesiyle başlayan süreç, en ufak 
okulların yöne�cilerini bile kayırma yöntemiyle 
belirlemeye kadar uzanmış ve en son yurt dışı 
öğretmenliğinde de torpil mekanizması kurmaya kadar 
varmış�r.
Bilindiği üzere Milli Eği�m Bakanlığı, her yıl dünyanın 
çeşitli ülkelerinde görev almak üzere Türkçe ve Türk 
Kültürü dersi öğretmenleri belirlemektedir. Bu göreve 
talip olan öğretmenler, barajın 60 puan olduğu ve 
zorluğuyla bilinen mesleki yeterlilik sınavı için aylarca 
çalışmaktadır. Onca mesleki ve haya� uğraşın arasında 
bu sınav için yoğun emek harcayan eği�mcilerin 
karşısına ise şimdi mülakat denen yandaş kayırma 
mekanizması çıkar�lmış�r. 
En son mesleki yeterlilik sınavında 80-90 alan 
meslektaşlarımız aldıkları sınav puanların ar�k hiçbir 
kıyme�nin kalmadığını 11-27 Mayıs 2022 tarihleri 

arasında Başkent Öğretmenevi'nde girdikleri 
mülakatların sonucunda öğrenmişlerdir. Yazılı sınav için 
belirlenen barajı açık ara puanlarla geçen, yani 
zorluğuyla bilinen yazılı sınavda büyük başarı gösteren 
eği�mciler, 5-10 dakikalık mülakatlarla elenmiş�r. 
Mevzuata sözlü mülaka�a baraj olarak 70 puanın şart 
olarak eklendiği ise yine bu vesileyle öğrenilmiş�r. 
KPSS birincilerinin haklarının gasp edilmesi skandalının 
bir benzeri, yurt dışı öğretmenliği için aday olan 
eği�mcilere yaşa�lmış�r.
Eği�m-İş olarak soruyoruz:
Aylarca yazılı sınava hazırlanan bu eği�mcilerin hakkını 
gasp etmeyi kendinize nasıl hak görüyorsunuz?
Mülaka�a yazılı sınavda sorulamayacak hangi soruları 
soruyorsunuz ki bu ikili sisteme ih�yaç duydunuz?
Mülakat sisteminin şeffaflığından ve doğruluğundan 
eminseniz neden bu aşama kamera eşliğinde yapılmıyor? 
Hakkı yenen eği�m emekçilerinin her zaman sesi olan 
Eği�m-İş olarak, bu konunun peşini bırakmayacağımızın 
al�nı çiziyoruz.

YURT DIŞI ÖĞRETMENLİĞİNDEKİ KAYIRMACILIĞI İFŞA EDİYORUZ!



DEMOKRASİBloğu

D
Ü

ZC
E 

Sayı: 8 /Temmuz/ 2022/ Sayfa 7

REFAH ALDATMACASI NET OLARAK ORTAYA ÇIKTI!

Sayfa haberleri / Fevzi İpek/ 
Eği�m Sen Düzce İl Temsilcisi

İsta�s�kler ve ista�s�ki yöntemler, kamu kurumları açısından oldukça 

önemli ve olmazsa olmaz yöntemler olduğu halde TÜİK'in üre�ği 

enflasyon rakamları tamamen güvenilirliğini kaybetmiş�r. İsta�s�k 

yöntemleri kullanan önemli kamu kurumlardan biri olan TÜİK'in 

görevlerinin en başında, üre�ği ista�s�klerde adaletli, güvenilir, yansız, 

kıyaslanabilir ve uluslararası standartlara uygun olması ile toplumun 

ih�yaç duyduğu verileri üretmesi gelmektedir. Bu veriler devle�n ekonomik 

anlamda daha adil yöne�lmesi için gerekli verilerden biridir.

YETER ARTIK! Sahte Enflasyon Rakamlarına, “Refah Payı” 
Aldatmacasına Göre Maaş Artışı Değ�l, İnsanca Yaşamaya 
Yetecek B�r Ücret İst�yoruz!

Enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK'e göre enflasyon; aylık: 
yüzde 4.95, altı aylık yüzde 42,35, yıllık yüzde 78,62 
artmıştır. Resm� gıda enflasyonu yüzde 93,93'e ulaştırma 
enflasyonu �se %123,37'e ulaşmıştır.

Bağımsız �kt�satçılardan oluşan Enflasyon Araştırma Grubu 
(ENAGrup)  ver�ler�ne göre �se enflasyon: aylık yüzde 8,31, 
altı aylık yüzde 71,43, yıllık yüzde 175,55 artmıştır.

TÜİK ve ENAGrup ver�ler� arasındak� uçurum �kt�darın 
yıllardır sürdürdüğü yaşanan gerçek enflasyonu perdeleme, 
enflasyonu düşük göstererek m�lyonlarca çalışanın maaşını, 
ücret�n� düşük gösterme pol�t�kasından kaynaklanmaktadır. 
Dolayısıyla halkın çarşıda, pazarda, mutfakta yaşadığı gerçek 
enflasyon TÜİK rakamlarını katlamakta,  ENAGrup 
rakamlarını doğrulamaktadır.

Emekç�ler�n, �şç�ler�n, emekl�ler�n, halkın yaşadığı 
yoksullaşma TÜİK ver�ler� �le g�zlenemez boyutlara 
ulaşmıştır.

Öncel�kle altını ç�zmek �ster�z k�; toplumun zeng�n kes�mler� 
�le neredeyse yüzde %95'�n� kapsayan dar gel�rl� kes�mler�n 
yaşadığı enflasyon farklıdır. Bugün dar gel�rl� kes�mler 
gel�rler�n�n en az %85'�n� sadece üç kaleme;  gıda, k�ra ve 
ulaştırmaya harcamak zorunda kalmaktadır. Üstel�k bu 
kalemlere yaptıkları harcamaları en asgar� düzeye �nd�rmek 
zorunda kalan m�lyonlar ne yeter�nce besleneb�lmekte, ne de 
barınma, ısınma g�b� �ht�yaçlarını yeter�nce 
karşılayab�lmekted�r.

Dolayısıyla açlık sınırının yarısı kadar b�r tutarla yaşam 
savaşı veren emekl�ler�n, ez�c� çoğunluğu açlık sınırı 
altındak� asgar� ücrete mahkum ed�len �şç�ler�n, maaşı açlık 
sınırına yaklaşan kamu emekç�ler�n�n ve dar gel�rl� 
m�lyonlarca yurttaşın yaşadığı gerçek enflasyonda gıda, k�ra 
ve ulaştırmada yaşanan zamların payı çok daha fazladır.  

N�tek�m TÜİK tarafından açıklanan gıda enflasyonu 
(%93,93)  ve ulaştırma enflasyonu (%123,37) genel resm� 
enflasyonun (%78,62) oldukça üzer�nde seyretmekted�r. Buna 
rağmen özel�kle gıda ve konut (k�ra) enflasyonu b�l�nçl� 
olarak yaşanan enflasyondan düşük göster�lmekted�r.  
Kamuoyunda sıkça �fade ed�ld�ğ� üzere “TÜİK nerden alış 
ver�ş yapıyor, bu fiyatları nereden topluyor?” b�lem�yoruz. 
Ancak çarşıya, pazara yansıyan fiyatların bu sanal rakamların 
üzer�nde olduğunu b�l�yoruz.

Örneğ�n,  TÜİK ver�ler�ne göre son b�r yılda;  ekmekte %92, 
makarna ve çeş�tler�nde %118, tavuk et�nde %116, dana 
et�nde %97, sütte %137, peyn�rde %104, margar�nde %138, 
patateste %243 (3,43 kat), şekerde %147 fiyat artışı 
yaşanmıştır.

Oysa b�r yıl önce 1,5 TL olan 200 gram beyaz ekmeğ�n fiyatı 
bugün pek çok şeh�rde %166 artış sonucunda 4 TL'ye 
çıkmıştır.  D�ğer �llerde de ekmeğe zam kapıdadır.

B�r yıl önce 17 TL olan tavuk et�n�n k�logram fiyatı %165 
artışla, bugün 45 TL'ye,  b�r yıl önce 35 TL olan beyaz 
peyn�r�n k�losu  %143 artışla bugün 85 TL, b�r yıl önce 55 TL 
olan dana kuşbaşının k�logram fiyatı %136 artışla fiyatı 
bugün 130 TL olmuştur.

TÜİK ver�ler�nde k�ra artış oranı �se gerçekte yaşanan artış 
oranın çok altında kalmıştır. P�yasadan doğrudan ver� 
toplayan, gayr�menkul alanında çalışan kurumların Mayıs ayı 
ver�ler�ne göre k�rada son b�r yılda ortalama %150,  yan� �k� 
buçuk kat artış yaşanmıştır.

Oysa söz konusu oran TÜİK ver�ler�nde sadece %22,8 olarak 
göster�lmekted�r. Resm� ver�lerde k�ra artışları mevcut k�ralar 
üzer�nden hesaplandığı �ç�n k�ralardak� gerçek yüksel�ş� 
yansıtmamaktadır. Oysa özell�kle ataması yen� yapıldığı,  
tay�n� çıktığı �ç�n şeh�r değ�şt�rmek zorunda kalan kamu 
emekç�ler�, ün�vers�te eğ�t�m� �ç�n şeh�r değ�şt�ren öğrenc�ler 
başta olmak üzere toplumun karşılaştığı k�ra atışları yukarıda 
da altını ç�zd�ğ�m�z üzere resm� ver�ler�n çok çok üzer�nded�r.

Öte yandan dört k�ş�l�k b�r a�len�n açlık sınırı 6 b�n 400 TL'y�, 
yoksulluk sınırı 20 b�n 500 TL'y� aşmıştır. Ortalama kamu 
emekç�s� maaşı 6 b�n 750 TL'de, ortalama kamu emekç�s� 
emekl�s� maaşı �se 4 b�n 674 TL'de kalmıştır.

 Tüm bunlara rağmen resm� enflasyon yıllardır TÜİK vasıtası 
�le düşük göster�lerek m�lyonlarca kamu emekç�s�n�n, �şç�n�n, 
emekl�n�n ekmeğ�yle oynanmakta, alın ter� çalınmaktadır.

 Maaş Artışlarımız “Müjde” Değ�l, Emek Hırsızlığıdır!

Bugün açıklanan TÜİK ver�ler�ne göre altı aylık enflasyon 
%42,35 olmuştur. Buna göre �şç� emekl�ler�n�n ve BAĞKUR 
emekl�ler�n�n maaşları bu oranda yan� %42,35 artacaktır.

 Kamu emekç�ler�n�n ve emekl�ler�n�n maaşlarındak� artışta 
�se şu yol �zlenecekt�r.

Önce altı aylık enflasyondan (%42,35)  toplu sözleşme �le 
2022 yılı Ocak-Haz�ran dönem� �ç�n maaşlarda yapılan artış 
(2,5 puanlık refah payı aldatmacası dah�l %7,5)  düşülecekt�r. 
Ardından bu “enflasyon farkına”  2022 Temmuz -Aralık 
dönem� �ç�n “toplu sözleşme” �le yapılan artış (%7) 
eklenecekt�r.

Bu durumda kamu emekç�ler�n�n ve emekl�ler�n�n maaşında 
b�r�k�ml� olarak %44,3'lük b�r artış olacaktır.

Emeğ� �le geç�nen tüm kes�mler g�b� kamu emekç�ler�n�n ve 
emekl�ler�n�n de sadece enflasyona ezd�r�lmed�ğ�, ağır b�r 
yoksulluk g�rdabına sürüklend�ğ� koşullarda söz konusu artışı 
“memura, emekl�ye müjde” d�yerek allayıp pullayanları 
kınıyoruz.

Her şeyden önce gerçekte yaşanan enflasyonun yıllık %140, 
altı aylık enflasyonun %75, TÜİK rakamlarına göre b�le gıda 
enflasyonun, %94, ulaştırma enflasyonunun %127 olduğu 
mevcut koşullarda memurun, emekl�n�n maaşının yüzde 42 
artması müjdelenecek b�r kazanç değ�l, büyük b�r 
kayıptır.Kaldı k� hem hız kesmeden süren hem de Merkez 
Bankası beklent� anketler� başta olmak üzere tüm resm� 
ver�ler enflasyonun artmaya devam edeceğ�n� 
göstermekted�r.Dolayısıyla bugün “enflasyon farkı” ve “toplu 
sözleşme artışı” adı altında maaşlarımızda yapılacak yaklaşık 
%42'l�k zam, daha öncek� maaş zamları g�b�, b�rkaç ay �ç�nde 
buharlaşacaktır.

 En yalın �fade �le enflasyon oranında maaş artışı dünyanın 
her yer�nde sıfır maaş zammı demekt�r. Yaşanan gerçek 
enflasyonun TÜİK resm� ver�ler� �le yarı yarıya düşük 
göster�ld�ğ� Türk�ye'de �se m�lyonlarca bordrolunun ceb�nden 
almak,  alın ter�n�n karşılığını vermek yer�ne sofrasındak� 
ekmeğ� daha da küçültmekt�r.

 “Refah Payı” Aldatmacası Net Olarak Ortaya Çıktı!

B�l�nd�ğ� üzere 2022-2023 yıllarını kapsayan 6. Dönem 
“toplu sözleşme” �le kamu emekç�ler�n�n ve emekl�ler�n�n 
2022 yılı maaşlarının �lk altı ay �ç�n %5, �k�nc� altı ay �ç�n %7 
artırılması düzenlenm�şt�r.

Ancak 2021 yılı enflasyonu her zamank� resm� enflasyon 
tahm�nler�n� aşmış, bunun üzer�ne s�yasal �kt�dar m�lyonlarca 
kamu emekç�s�n�n ve emekl�n�n tepk�s�ne karşı  “%2,5 refah 
payı aldatmacası” oyununa başvurmuştur.

Buna göre TBMM'ye Ocak ayı başında get�r�len yasa 
tekl�fi �le kamu emekç�ler�n�n ve emekl�ler�n 2022 yılının 
�lk altı �ç�n maaşlarında toplu sözleşme �le yapılacak artış 
%5'tan %7,5'e çıkarılmıştır. Böylece 2,5 refah payı 
ver�l�yormuş g�b� b�r algı oluşturulmuştur.

Ancak aynı tekl�fe eklenen başka b�r madde �le toplu 
sözleşmede 2021 Aralık-2022 Haz�ran dönem�n� kapsayan 
altı ayda ortaya çıkacak enflasyon farkı hesabında geçerl� 
olan %5 oranı da %7,5'a çıkarılmıştır. Böylece kamu 
emekç�ler�ne ve emekl�lere %2,5 refah payı ver�lmem�ş, 
bunun yer�ne b�r Al� Ceng�z oyunu �le �k�nc� altı aylık 
dönemde ortaya çıkacak olan enflasyon farkının 2,5 
puanlık kısmı öne çek�lm�şt�r.

Söz konusu yasa tekl�fin�n Plan ve Bütçe Kom�syonundak� 
görüşmeler�ne ne Memur Sen ne de Kamu Sen katılma 
zahmet�nde bulunmamıştır. Kamu emekç�ler� adına sadece 
konfederasyonumuz KESK'�n katıldığı kom�syon 
toplantısında uzun tartışmalar yaşanmış, Toplu 
Sözleşmen�n bağlayıcı b�r yasa olduğuna, başka b�r yasa 
�le kamu emekç�ler�n�n ve emekl�ler�n aleyh�ne 
değ�şt�r�lemeyeceğ�ne �l�şk�n �t�razlarımız yok sayılmıştır.

Göz göre göre b�r hukuksuzluğa daha �mza atan �kt�dar söz 
konusu “refah payı” aldatmacasını 7351 sayılı Kanun'un 
16. Maddes�nde düzenleyerek 22 Ocak 2022 tar�hl� Resm� 
Gazetede yayımlamıştır.  

Öte yandan geçt�ğ�m�z altı ayda maaşlarımızda gerçekten 
2,5 puanlık b�r refah payı eklenm�ş olsaydı,  altı aylık 
enflasyon farkımız %37,35 olacak,  dolayısıyla %7'l�k 
toplu sözleşme artışı �le maaşlarımız kümülat�f olarak  
%46,96 artacaktı.Tablo 1: Refah Payı (%2,5) gerçekten 
ver�lseyd� maaş artışı %47 olacaktı.

KYK Yurtlarına Yapılan
Yüksek Oranlı Zamlar
Ger� Alınmalıdır

Ekonom�k kr�z�n der�nleşmes�yle b�rl�kte m�lyonlarca 
öğrenc�n�n öncel�kl� gündem�n� oluşturan barınma 
sorunu, öncek� yıllarla karşılaştırılamaz boyutlara 
ulaşmıştır. Çok sayıda öğrenc� ev k�raları ve yurt 
fiyatlarının yüksekl�ğ� neden�yle eğ�t�m�ne ara vermek 
zorunda kalmıştır. Yüzde yüzden fazla artan ev k�raları 
ve özel yurt fiyatlarının yüksekl�ğ� öğrenc�ler� ve 
a�leler�n� büyük b�r çares�zl�ğe �tm�ş durumdadır.

A�les�n�n yaşadığı �l dışında ün�vers�teye g�ren asgar� 
ücretl� ya da ortalama gel�re sah�p a�leler�n çocukları �ç�n 
barınma sorunu bütün sorunların önüne geçm�ş 
durumdadır. 2022 Temmuz ayından �t�baren asgar� ücrete 
yüzde 29,3 ara zam yapılmış olmasına rağmen, Kred� ve 
Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yüzde 80'e varan 
oranlarda zam yapılması, bu yurtlarda kalan öğrenc�lere 
yapılmış büyük b�r haksızlıktır.

Ekonom�k olanakları yeters�z öğrenc�ler�n eğ�t�m alma 
haklarını kullanmalarını sağlamak sosyal devlet olmanın 
ve toplumsal adalet ve eş�tl�k �lkeler�n�n temel 
gerekler�ndend�r. Bunun �ç�n talep eden tüm öğrenc�lere 
her kademede, ama özell�kle orta ve yükseköğret�mde 
yurt olanağı sunmak sosyal devlet�n temel 
sorumluluğudur. Eğ�t�m b�r ayrıcalık değ�l, temel b�r 
�nsan hakkıdır. Öğrenc�ler�m�z�n �nsanca 
yaşayab�lecekler� beslenme ve barınma hakkı anayasal 
b�r hak ve kamusal b�r sorumluluktur.



Bazen her şey alt üst olur. Ne 
yapsanız elinize dolaşır ve her 
şey tersine gider. Bu kadar da 

olmaz dediğiniz şeyler fazlasıyla olur. 
İnandığınız değerler ayaklar al�na 
alınır ve siz çaresizce olduğunuz 
yerde büzülmek ve ha�a yok olmak 
istersiniz. Umudunuz yitmiş, 
hayalleriniz yok olmuş, olacak 
olmayacak her şeyi kabullenmiş 
halde bulursunuz kendinizi.

İşte böylesi zamanlarda birisinin elini 
omuzunuzda hissetmek ister, onun 
size “hadi, durma, merak etme 
yanındayım” demesini beklersiniz. 
Karanlık içinde, uzakta da olsa bir 
ışığı, sizin görmediğiniz bir kıvılcımı 
göstermesini, göremeseniz de o 
ışığın, o kıvılcımın orada olduğunu 
söylemesini istersiniz.

Tüm zorluklar içinde gördüğünüz 
küçücük şeyler size umut ve cesaret 
verebilir. Yirmili yaşlardaki bir gencin 
birincilikle mezun olduğu okuldaki 
konuşmasını kesmek isteyen dekana 
rağmen sözlerini bi�rme cesare� 
göstermesi size umut verir. Binlerce 
yıllık Hipokrat Yemini'ni olması 
gerek�ği gibi söylemeye çalışan 
gençlerin bulunduğu sahnenin ışıkları 
söndürülse de ellerinde tu�ukları 
telefonların ışıklarında yemini 
okumaya, perdeleri kapansa da bir 
adım öne çıkıp haykırmaya devam 
e�klerini görünce kendi 
yılgınlığınızdan utanırsınız.

Örgütlü mücadele de size umut ve 
cesaret verir. “Yalnız taştan duvar 
olmayacağını” bilenlerin bir araya 
geldiği oluşumlarda, siyasi par�lerde 
birlikte olduğunuz insanlar size güç 
verir. Yaşanan bütün iç çelişki ve 
ça�şmalara rağmen içinizin 
tükendiğini hisse�ğiniz anda sizinle 
birlikte yol yürüyen birisinin elini 
omuzunuzda hissedersiniz. 
Karanlıktan korkmak yerine birlikte 
yürümeye cesaret eder, çaresiz 
olmadığınızı görürsünüz. “Her şey 
bi� diyenlere”, “korkunun sofrasında 
yılgınlık yiyenlere” aldırmadan “dost 
omuz başlarını omuzlarınızın yanında 
duyup”, “karanlığın gözüne bakarak” 
yürürsünüz. Geçen yıllara değil 
gelecek yıllara odaklanırsınız. Umut 
etmenin yetmeyeceğini, umut edilen 
şeyleri elde etmek için çalışmak 
gerek�ğini bilir, sizinle birlikte 
başkalarının da çalış�ğını görünce 
güçlenirsiniz. Birlikte yürüdüklerinizin 
eksiklerine bakmayıp o eksiklikleri 
birlikte tamamlamaya çalışırsınız. 
Ayrış�ğınız yönleri değil birleş�ğiniz 
yönleri öne çıkarıp mücadele 
gücünüzü tazelersiniz.

Halkı korkunun ve çaresizliğin esiri 
etmek isteyenlere, “gitmez bunlar”, 
“kim gelirse gelsin düzelmez bu işler” 
diyenlere inat, geleceğe cesaret ve 
umutla bakmak hepimizin görevidir. 
Daha güzel bir gelecek için bir şey 
yapmak elimizden gelmese de bir 
şeyler yapmaya çalışanlara destek 
olmak hiç değilse onlara engel 
olmamak elimizden gelmeli. Cesare� 
bulaş�ramayanlar en azından korku 
ve yılgınlığı bulaş�rmaktan 
kaçınabilirler.
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Her geçen gün bir geçmiş güne inat 
sorunlar ar�yor. 'Bu kadar da olmaz' 
dediğimiz nokta da sorunlar 

katlanarak büyüyor. Esna�mız, çi�çimiz, 
işçimiz, memurumuz, sanayicimiz, 
emeklilerimiz, üre�m yapan tüm 
çalışanlarımız, çocuklarımız, gençlerimiz, 
kadınlarımız isyan etme noktasına geldiler. 

Kıymetli bir doktorumuz daha hasta 
yakınının hastalıklı fikirlerine kurban gi�. 
Hala sağlıkta şidde� tamamıyla bi�ren 
caydırıcı bir yasamız yok. Hala doktorlarımız 
katlediliyor. Hala ik�dar eli kolu bağlı 
seyrediyor.

Sağlık çalışanlarımız, hekimlerimiz pandemi 
döneminde ölümle burun buruna dedik 
anlamadınız. Sağlıkta şiddet onlar için büyük 
bir tehdit, her gün ölüm korkusuyla 
görevlerini yapmaya çalışıyorlar dedik 
dinlemediniz. Başlarına silah dayanıyor, kimi 
zaman kılı�ndan çıkan o silah yüzünden 
doktorlarımız canından oluyor dedik 
görmezlikten geldiniz.

Erdoğan'ın millete vaatleri, birer birer yok 
olurken, Neba� Bakanı, geç�ğimiz Aralık 
ayında 6 aylık bir uykuya daldı. 6 ay sonra 
uyandığında da güya çok farklı noktalara 
gidecek�k. Neba� Bakan daldığı uykudan 
uyandı. Bak� ki; paramız daha da pul olmuş, 
dış �caret açığı azalmak bir yana her ay rekor 
kırmış, enflasyon cephesinde işler alt üst 
olmuş.

Memleke�mizin bereke� kaç�. Mille�mizin 
ağzında tat kalmadı. Ama kendileri ülkemizin 
kıt imkânlarını “İ�bardan tasarruf olmaz” 
deyip, har vurup harman savurmaya devam 

ediyorlar.

Ülkemizin yaşadığı, özellikle son dört yıldır 
katlanarak artan ve mille�mize ağır bir yük 
hâline gelen tüm sorunların kaynağında, tek 
bir kişinin ve onun belirlediği dar bir 
zümrenin tahakkümünü esas alan 
Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi vardır.

İk�darın mille�mizi kutuplaş�rarak birbirine 
hasım ilan eden bu kutuplaşma üzerinden 
çıkar düzenini sürdürmeyi amaçlayan kirli 
siyase�nin karşısında huzurun hâkim olduğu 
“Yarının Türkiyesi'ni” inşa etmeye kararlıyız.

Bu sorunları aşabilmenin yolu, siyasi ik�dar 
ve ortaklarının tüm gündem değiş�rme 
çabalarıyla yıpratmaya çalış�kları 
Cumhuriyet değerlerimize ve demokra�k 
hukuk devle� ilkelerine sımsıkı sarılarak millî 
egemenliğimizi esas alan “Güçlendirilmiş 
Parlamenter Sistemi” yine mille�mizin 
teveccühü ile hayata geçirmek üzere, seçim 
sandığının bir an evvel mille�mizin önüne 
ge�rilmesidir.

Mahkûm edildikleri işsizlik ve baskı al�na 
alınmaya çalışılan özgürlükler de dahil olmak 
üzere, gençlerimizin önündeki tüm engelleri 
kaldırıp, hayallerine kavuşabilmelerini 
sağlamak�r.

Esna�mızın, üre�cimizin, sanayicimizin ve 
çi�çimizin, tüke�ciye, uygun fiyata kaliteli 
ürün sunabilmesi, üre�ğinden 
kazanabilmesidir.

Kapsayıcı poli�kalarla yoksulluğun, özellikle 
de kadın ve çocuk yoksulluğunun 
sonlandırılması, mille�mizin her bir ferdinin 
refahtan adil pay almasını sağlamak�r.

Bu ülkeyi soyanlarla hesaplaşacağız, bu 

Şiddet, ar�k sadece gazete, 

televizyon ya da sosyal medyada 

duyduğumuz bir şey olmaktan çık�; her 

türlüsüne her gün şahit oluyoruz. Her gün 

duyduğumuz yolsuzluklar, siyasetçilerin 

düşmanlaş�rıcı konuşmaları ve tar�şma 

programlarındaki kamplaş�rıcı üslup 

gelecek kaygımızı daha da ar�rıyor. Bu 

şartlar al�nda ruh sağlığını koruyabilmek 

belki de sağlıksız olan.

Sendikaları susturulmuş, sivil toplumu ve 

demokra�k kitle örgütleri terör parantezine 

alınmış dolayısıyla örgütlü toplumun temel 

kurumlarının iradesi kırılmış�r.

Aydınları yurt dışına giden, doktorları ve 

ye�şmiş akademik kadroları ülkeyi terk 

eden, hâkimleri istenmeyen karar 

verildiğinde sürgüne gönderilen, 

üniversiteleri akademik niteliğini kaybetmiş 

bir ülkede ye�şmiş insan gücünün iradesi 

yok edilmiş�r.

İk�darın genel bir eğilimi var; her şeyin 

kendi tercihlerine göre şekillenmesini 

is�yorlar. Kamu alanını yasalarla ve 

ellerindeki kolluk gücüyle keyiflerince 

şekillendiriyorlar. Bireylerin kendi 

tercihlerine bırakılması gereken özel yaşam 

da müdahaleden masun değil. İnsanların 

yediğine, sulu-kuru (!) iç�ğine, giyimine, 

eğlencesine karışmakta hiçbir sakınca 

görmüyorlar. Ha�a buna hakları olduğu 

kanısındalar sanki. Oysa yaşamın bütün 

alanlarının ik�darın önemli bulduğu değer 

yargılarına göre şekillendirildiği bir ülkenin 

yöne�m biçimi, demokrasi değil olsa olsa 

totalitarizm olabilir.

Demokrasi iradenin teslim edilmesi değil, 

temsil edilmesidir. Bugün mevcut ik�dar 

herkesin iradesini adeta kendisine teslim 

etmesini istemektedir. Egemenliğin kayıtsız ve 

şartsız millete verildiği Cumhuriyet rejimi 

bugün demokra�k vasıf ve niteliklerini 

ilerletmek ve güçlendirmek yerine egemenliği 

kişi iradesine ipotek e�ren bir süreci 

yaşamaktadır.

Bu sorunları aşabilmenin yolu, siyasi ik�dar ve 

ortaklarının tüm gündem değiş�rme 

çabalarıyla yıpratmaya çalış�kları Cumhuriyet 

değerlerimize ve demokra�k hukuk devle� 

ilkelerine sımsıkı sarılarak millî egemenliğimizi 

esas alan “Güçlendirilmiş Parlamenter 

Sistemi” yine mille�mizin teveccühü ile hayata 

geçirmek üzere, seçim sandığının bir an evvel 

mille�mizin önüne ge�rilmesidir.

Kadınların, gençlerin, işçinin, emekçinin, 

esna�n, sanayicinin, akademisyenin, 

gazetecinin, doktorun, emeklinin, aydının 

kısacası toplumun ve kurumların iradesini 

ayağa kaldırmayan bir sistemin faydası söz 

konusu olamaz.

İk�darın vaat e�ği hiçbir sorun 

çözülmemiş, dahası çok daha kötü bir 

noktaya evrilmiş�r. Bu nedenle ülkemizdeki 

herkesin iradesinin özgür kılınarak ayağa 

kaldırılması, özgür ve eşit bir toplumun ön 

koşuludur. Ancak böyle bir toplumda 

kalkınma, refah ve zenginleşme söz konusu 

olabilir. Ve unutmayalım ki, ancak özgür bir 

iradeyle medeni dünyanın bir parçası 

olabiliriz.

Bugün karşı karşıya olduğumuz mesele, bir 

halkın ve kurumların yok edilen iradesini 

yeniden ayağa kaldırma çabasıdır. Ancak 

böyle bir toplumda kalkınma, refah ve 

zenginleşme söz konusu olabilir.
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Bu sorunları 
aşmanın b�r 
yolu var

ülkeyi sevenlerle helalleşeceğiz. Her birimizin 
farklı düşüncesi olabilir. Ama bu ülkeyi sevme 
noktasında hepimiz birleşiyoruz. Çocuklarımız, 
torunlarımız, bu topraklarda huzur içinde 
büyüsünler, çalışsınlar ve geleceklerini 
kursunlar is�yoruz. Biz, bu ülkenin insanlarıyla, 
aynı 100 yıl önce, Cumhuriye�mizi kurarken 
yap�ğımız gibi, omuz omuza vereceğiz. 
Ülkemizi hep birlikte ayağa kaldıracağız.

Daha ne kadar batacağız!
Cevabı 
kend�m�zde
saklı

Murat Aydın 
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2 Temmuz 1993'de yapılan Sivas katliamının üzerinden 
27 yıl geç�. 35 aydınımızı yakan zihniyet laik, 
demokra�k ve hukukun üstünlüğüne dayalı 
Cumhuriye�mize saldırmış�, bunu çok iyi biliyoruz 
Sivas'ta  aslında insanlık ve demokrasi katledildi, ve 
ülkemizin  tarihine kara bir leke olarak yazıldı. 
Türkiye'de din, dil, mezhep ve ırk ayrımı yapılmadan 
tüm insanların barış, hoşgörü ve kardeşlik duyguları 
içerisinde saygın bir yaşam sürmesini savunan otuz beş 
aydının Madımak Oteli'nde yakılarak hayatlarına son 
verilmesi toplumumuzda derin acılar yaratmış ve bu 
hareke�n devle�n gözü önünde hiç çekinilmeden 
yapılması acıları daha da ar�rmış�r. 
Yıllarca, siyasi ik�darlarca beslenen gerici yapıların 
“Cumhuriyet Sivas'ta kuruldu, Sivas'ta yıkılacak!” 
sloganlarını unutmadık. Oy uğruna Sivas Katliamı'na 
seyirci kalanlar; ülkemizi tek kişi yöne�mine taşımış, 
parlamenter çoğulcu sistemi ortadan kaldırmış, Gazi 
Meclis'in i�barını yok etmiş ve Atatürk Devrimi 
kazanımlarına savaş açmış�r.

2 Temmuz Katliamı, laik ve demokra�k 
Cumhuriyet'e vurulan ağır bir darbedir. 
Tar�şmasız, gerici bir isyandır. Bu 
isyanın unutulması, unu�urulması 
mümkün değildir. Ayrıca Toplumumuz 
Lozan'ın rövanşını almaya, 
bağımsızlığımızı yok etmeye, ekonomik 
ve siyasi irademizi elimizden almaya 
çalışan ve bunun için her türlü 
entrikaları gündeme taşıyan, ülkemizi 
tehdit eden emperyalist güçleri ve yerli 
işbirlikçilerini de unutmayacak�r.
Atatürkçü Düşünce Derneği Düzce 

Şubesi olarak 2 Temmuz Sivas Katliamı'nda yi�rdiğimiz 
aydınlarımızı bir kez daha saygıyla anıyoruz. Ailelerine, 
sevenlerine ve tüm ulusumuza tekrar sabır ve başsağlığı 
diliyoruz.

Türkiye müritler 
memleketi olamaz

24 Haz�ran 2022 günü ekranlardan yayınlanan b�r cenaze 

tören� �zled�k m�lletçe. O cenaze tören�nde; Türk�ye 

Cumhur�yet� Anayasası'nın 2. maddes�nde bel�rt�len 

devlet�m�z�n temel n�tel�kler�nden La�kl�k �lkes�n�n, hazır 

bulunan ve “Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, 

demokras�ye, Atatürk �lke ve �nkılaplarına ve la�k 

Cumhur�yet �lkes�ne bağlı kalacağına” namusu ve şerefi 

üzer�ne ant �çm�ş olan Cumhurbaşkanı, bazı part� genel 

başkanları, bakanlar, �kt�dar ve muhalefet m�lletvek�ller� �le 

D�yanet İşler� Başkanı ve d�ğer devlet memurları tarafından 

alenen yok sayıldığını büyük üzüntü �le gördük.

O cenaze tören�nde; Anayasamızın 174'ncü maddes� �le 

korunan 30 Kasım 1925 tar�h ve 677 sayılı devr�m yasası 

�le yasaklanmış Nakş�bend� tar�katının Hal�d� Bağdad� 

kolundan İsma�lağa Cemaat� adlı ger�c� b�r yapılanmanın 

ölen şeyh� yer�ne yen�s�n�n atanmasına sess�z kalarak 

zımnen onaylayan devlet görevl�ler�n�n, m�lyonlarca 

yurttaşımızın gözler� önünde Anayasamızı �hlâl ett�kler�ne 

tanık olduk.

O cenaze tören�nde; “Ne zaman hasta olmuşsam, b�l�n k� 

hanımlarınızdan b�r� çarşafını çıkarmıştır” beyanı �le 

Anayasaya ve yasalara meydan okuyan, “KADIN sokağa 

çıkacak b�r ŞEY değ�ld�r. KADIN erkeğe görünecek b�r 

ŞEY değ�ld�r.”, “Kızlar kat�yen orta, l�se, ün�vers�teye 

g�tmez, avanaklık etmey�n, 124 b�n peygambere danışsanız, 

104 k�tabı arasanız bunun fetvası yoktur. Melek g�b� 

kızlarınızı nasıl o g�b� yerlere tesl�m eders�n�z?” ve benzer� 

çağ ve akıl dışı söylemler� �le tanınan b�r La�k Cumhur�yet, 

B�l�msel Eğ�t�m, Türk, Atatürk ve Kadın düşmanı b�zzat 

Devlet Erkânı tarafından takd�r ed�lm�ş, b�r anlamda 

m�llet�m�ze rol model olarak sunulmuştur.

O cenaze tören�nde; bazı çevreler�n Türk�ye Cumhur�yet� 

Devlet�'n� b�r Teokrat�k Devlete dönüştürme 

n�yetler� b�r kez daha m�llet�n gözüne 

sokulmuştur.

O cenaze tören�nde; şeyhler�n�n ayaklarını öpen, 

tabağındak� yemek artıklarını, ısırıp verd�ğ� 

meyvey� yemey� kutsal sayan, sümüklü 

mend�l�nden, kokmuş çorabından medet uman, 

“Şeyh�n� düşünmek, Allah'ı düşünmekten daha 

sevaptır” sapkınlığı �le malûl k�m� zavallıların, 

devlete başkaldırdıklarında korunup 

kollandıkları görülmüştür, ne acı!

O cenaze tören�nde; Yargıtay Cumhur�yet 

Başsavcılığı dah�l Türk Yargısının, La�k 

Cumhur�yet� ve devlet�m�z� koruma görev�n� 

yer�ne get�r(e)med�ğ� görülmüştür, çok acı!

Daha acısı da, o cenaze tören�nde; Türk 

M�llet�'ne meydan okunmuş, Kadınlarımız 

aşağılanmış, La�k Demokrat�k Hukuk Devlet� 

yer�ne D�n Devlet�, Evrensel Hukuk yer�ne Şer'� 

Hukuk çağrısı yapılmışken, S�yaset 

Kurumundan Basına, Send�kalardan Meslek 

kuruluşlarına, anlı şanlı �ş adamları 

örgütler�nden ün�vers�teler ve özell�kle Hukuk 

Fakülteler�ne, Genel Kurmaydan MİT'e, 

Emn�yetten Jandarmaya Cumhur�yet 

kurumlarından tek b�r ses�n yükselmem�ş 

olmasıdır.

Atatürkçü Düşünce Derneğ�; Atatürk'ün 

“Efend�ler ve ey m�llet �y� b�l�n�z k�; Türk�ye 

Cumhur�yet� şeyhler, derv�şler, mür�tler, 

mensuplar memleket� olamaz. En doğru, en 

hak�k� tar�kat, meden�yet tar�katıdır.” sözler�, 

Anayasamız'ın her kurum ve k�ş�y� bağlayan 

hükümler� ve her yurttaşın uymak zorunda 

olduğu yasalarımız doğrultusunda, Gençl�ğe 

H�tabe'den aldığı görevle bu ve benzer� La�k 

Cumhur�yet ve Hukuk Devlet� karşıtı söylem ve 

eylemlere karşı bütün gücüyle mücadele 

edeceğ�n� ve o cenaze tören� �le �lg�l� olarak 

yasal yollara başvuracağını kamuoyuna saygı �le 

duyurur.

Amasya Genelgesi Kutlu Olsun

Amasya Genelges�; Büyük Kurtarıcı'nın, emperyal�st 
�şgale, Saray'ın tesl�m�yet�ne, hükümet�n 
�şb�rl�kç�l�ğ�ne ve m�llet�n başsız bırakılmasına 

�syanının �lk resmî belges� olmasının ötes�nde, Türk 
Ulusu'na kurtuluşun yolunu, yöntem�n� gösteren tar�h� b�r 
b�ld�r�d�r. Genelgen�n en öneml� bölümü olan �lk üç 
maddede şu �fadeler yer almaktadır: Vatanın bütünlüğü, 
ulusun bağımsızlığı tehl�keded�r. İstanbul'dak� hükümet, 
üstlend�ğ� sorumluluğun gerekler�n� yer�ne 
get�rememekted�r. Bu durum ulusumuzu yok olmuş g�b� 
göster�yor. Ulusun bağımsızlığını y�ne ulusun az�m ve 
kararı kurtaracaktır. Bu 3 madde apaçık b�r d�ren�ş, b�r 
mücadele çağrısıdır, b�r �syandır; Kutsal İsyan!

Mustafa Kemal Paşa Anadolu'ya vatanı kurtarsın d�ye değ�l; 
emperyal�st �şgale d�renmek �ç�n çoban ateşler� yakmaya 
çalışan Kuvayı M�ll�yec�ler� dağıtsın, �şgal�n sorunsuz 
tamamlanmasını sağlasın d�ye gönder�lm�ş, ama Anadolu'ya 
ayak bastığı andan �t�baren Müdafaa-� Hukuk ve Redd-� 
İlhak Cem�yetler�n� b�rleşt�rmeye, Kuvayı M�ll�yey� 
güçlend�rmeye, M�ll� Mücadele'y� örgütlemeye g�r�şm�şt�r.

Atatürkçü Düşünce Derneğ�;  Mustafa Kemaller'�n b�n yılda 
b�r zor geleceğ�n� b�lerek, fert fert Atatürk olma kararlılığı 
�le M�llet�m�z'�n Atatürk'e yürekten bağlı kah�r ekser�yet�yle 
b�rl�kte “Türk İst�klâl�n�, Türk Cumhur�yet�'n�, �lelebet 
muhafaza ve müdafaa etmek” görev�n�n başında olduğunu 
kamuoyuna saygı �le duyurur.

Amasya Genelges�'n�n 103. yaşı kutlu olsun!

Atay Yılmaz
ADD Başkanı
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Destek verin
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

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

daha güçlü olalım

3.Olağan Genel Kurul Sonucu Oluşan 

AHDADER Yöne�m Kurulu Üyeleri 

Derya Çakar KARABULUT (Başkan) 

Hüseyin ARSLAN (Başkan Yardımcısı)

Ümit KOŞAR (Genel Sekreter)

Gamze ÜNAL (Genel Sayman)

 Seval ADALI (Yöne�m Kurulu Üyesi)

Düzce’den HÜSEYİN ARSLAN Yönetim Kurulu heyetinde yer aldı 

AKCİĞER HASTALARI DAYANIŞMA DERNEĞİ 

(AHDADER) 3. OLAĞAN  GENEL KURULU YAPILDI 

Akciğer Hastaları Dayanışma Derneğinin 3. 
Olağan Genel Kurulu, 25 Haziran 2022 Cumartesi 
günü Ankara'da, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesi 75. Yıl salonunda yapıldı.
2016 yılında Türk Toraks Derneği'nin 
destekleriyle hasta ve hasta yakınları tarafından 
İstanbul'da kurulan AHDADER, akciğer 
hastalıkları konusunda toplumu bilgilendirmek, 
kamuoyunda farkındalık yaratmak, akciğer 
sağlığının korunması, hastalıklarının önlenmesi 
ve tedavisine yönelik çalışmalara katkı sunmak, 
akciğer hastaları ve yakınlarına yönelik 
dayanışma sağlamayı amaçlamaktadır.
3. Olağan Genel Kurulda yapılan Tüzük 
değişikliği ile derneğin İstanbul' da bulunan 
merkezinin Ankara'ya taşınması kararı alınmıştır. 

Önümüzdeki 2 yıl içerisinde derneğin tüm illerde 
temsilcisinin olması, toplumda ve kamuoyunda 
akciğer hastalıkları konusunda farkındalık 
yaratılması hedeflenmiştir.
Bu süreçte, AHDADER'e kuruluşundan itibaren 
desteklerini esirgemeyen Türk Toraks Derneği'ne, 
genel kurulda ev sahipliği yapan Gazi Üniversitesi 
Tıp Fakültesi'ne, önceki dönem yönetim kuruluna, 
derneğimizin kurucularına ve kongreye katılarak 
destekleyen üyelerimize çok teşekkür ederiz.
3.Olağan Genel Kurul Sonucu Oluşan Yönetim ve 
Denetim Kurulu AHDADER Yönetim Kurulu Üyeleri 
Derya Çakar KARABULUT (Başkan) Hüseyin ARSLAN 
(Başkan Yardımcısı) Ümit KOŞAR (Genel Sekreter) 
Gamze ÜNAL (Genel Sayman) Seval ADALI 
(Yönetim Kurulu Üyesi)

Dernek, akciğer hastalıkları konusunda toplumu 
bilgilendirmek, kamuoyunda farkındalık yaratmak, 
akciğer sağlığının korunması, hastalıklarının 
önlenmesi ve tedavisine yönelik çalışmalara katkı 
sunmak, akciğer hastaları ve yakınlarına yönelik 
dayanışma sağlamayı amaçlamaktadır.


