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Yıllık enflasyon yüzde 120'y� geçt�. 

K�ra, ulaşım, elektr�k, doğalgaz ve 

eğ�t�mden sağlığa alınan her türlü 

h�zmet kalem�nde fah�ş zamlar söz 

konusu. Gıda fiyatları �se adeta günlük 

olarak değ�ş�yor. Neden d�ye 

sorulduğunda cevap hep aynı: 

“Mal�yet� arttı!” Ancak mal�yet arttı 

d�ye otomat�k artab�len fiyatlar, söz 

konusu ücretler olduğunda aynı 

sonucu doğurmuyor! Odağına 

kârlarını alanlar �ç�n emekç�n�n artan 

yaşam “mal�yet�” b�r şey �fade 

etm�yor!

B�r halk, ne kadar farklı düşüncede 

olursa olsun aynı yoksulluğu 

paylaşırken b�r grup her farklılığa 

rağmen nasıl hep kazanıyor? 

Zeng�nl�ğ� bölüşenler hep�m�ze 

fak�rl�ğ� paylaştırıyor. Ş�md� kazanan 

k�m? B�z ve b�z�m g�b� düşünenler m�? 

B�z�m g�b� düşünmeyenler ama aynı 

acıları çek�p, fak�rleşenler m�? Ülkey� 

terk eden gençler�m�z, doktorlarımız, 

mühend�sler�m�z m�? Yoksa 

hastalandığında yarın doktor 

bulamayacak ama bugün s�yas� �kl�m 

neden�yle o gençlere hakaret ed�p 

“G�derlerse g�ts�nler” d�yenler m�?

İkt�dar kr�z�n kılıfını dünyadak� genel 

enflasyon artışına, bölgesel savaşlara 

ve pandem�ye bağlama peş�nde. 

Devamlı dış etkenlere d�kkat çekerek 

zorlu çalışma şartları ve hayat 

pahalılığı karşısında emekç�lere ölümü 

göster�p sıtmaya razı etmeye çalışıyor. 

İkl�m kr�z� ve bölgesel savaşların 

ekonom�ye etk�s� elbette olacaktır 

fakat 20 yıllık AKP hükümetler� 

dönem�nde sermayen�n leh�ne dışa 

bağımlılık ülkede b�l�nçl� olarak 

artırıldı. Ülke, uluslararası tekellerle 

�şb�rl�ğ� �ç�nde tam anlamıyla 

yağmalandı.

Eğer k� pandem� ve savaş sebeb�yle 

tedar�k z�nc�rler�nde ve loj�st�k 

sektöründe aksaklıklar ve bazı 

mallarda kıtlıklar yaşanıyorsa, �kt�dar 

bunu çözmek �ç�n şu ana kadar ne 

yaptı? Ürünlere hang� fiyat ve sermaye 

kontrolünü get�rd�? Bu soruları 

sormak hakkımız. Tedar�k z�nc�r�ndek� 

aksaklıkları çözmed�ğ� g�b� dışa 

bağlılığı azaltıcı h�çb�r hamle 

yapmadı. 

Ankara; s�yas� üsluba dönüştü. 

Cumhur İtt�fakı bu cümleyle 

yarışmaktan kend�n� alamıyor. 

Cumhurbaşkanı'ndan m�lletvek�ller�ne 

neredeyse her fırsatta kuzuyu bütün 

öner�p alamayana 'sabır' d�yorlar. 

Zaten sabreden �nsanları sabretmeye 

davet etmek, “İt�raz etmey�n, b�z� 

desteklemeye devam ed�n” demek. 

Oysa vatandaşa “Sabred�n” demek 

yer�ne, halden anlamalı. Halden 

anlamak da terc�hlerle göster�r 

kend�s�n�. 

Mahcup olmayı b�lmeyen s�yaset 

üslubu, �k� d�l�m sucuğu, ayda b�r 

s�nemayı �nsanın yüzüne vurup 

boğazına d�zmey� �y� becer�yor. 

Sabır… Şatafatlı sofralara sabır, �k� 

maaşlı, üç maaşlı bürokratlara sabır, 

ballı �halelere sabır... Derd� veren sabrı 

ver�r, öner�s� de Cumhurbaşkanı'ndan 

gel�yor: Sabırla koruk helva olur.

Durum siyaseti

Sağlık emekç�ler�
mücadele ed�yor
B�zler bu topraklarda hek�ml�k yapmak �ç�n beyaz 
önlüğü g�yenler, h�çb�r yere g�tm�yoruz, buradayız, bu 
yolu düzeltmeye, meslek� onurumuzla, halk sağlığını 
önceleyen b�r sağlık s�stem� �ç�n mücadelem�z� 
sürdürmeye kararlıyız

Sayfa 2'de

Öğretmenler�n ek
ders hakları

Sayfa 6'da

Öğretmenler�n alacakları ücretler; bedeller ödenerek 
yapılan uzun soluklu mücadeleler �le kazanılan send�kal 
hakların sonucudur. Ve asgar� düzeydek� h�çb�r 
demokras�de, kazanılan haklar gasp ed�lemez

Gerçekler artık
çuvala sığmıyor

Sayfa 7'de

İkt�dar ve yandaşları lüksün, şatafatın, yağmanın ve 
talanın üzer�n� örteb�leceklerm�ş g�b�, k�ş� başına asgar� 
ücrete denk düşen b�r akşamlık �ftar menüler�n�n 
fotoğraflarını engelleme derd�ne düştüler! Ancak 
gerçekler artık çuvala sığmıyor!

ADD’de yen�
yönet�m bel�rlend�

Sayfa 9'da

Atatürkçülük: akıl ve b�l�m tarafından bel�rlenm�ş 
gerçeklere dayalı b�r yaşam felsefes�d�r; Türk�ye 
Cumhur�yet�'n� sonsuza kadar yaşatma ve yükseltme 
b�l�nc�d�r; özgür ve bağımsız b�r yurttaş olarak 
yaşamanın garant�s�d�r; �nsan hak ve özgürlükler�ne 
saygıyı temel alan Türk hüman�zm�d�r; demokrat�k, 
la�k, sosyal b�r hukuk devlet�n�n güvences�d�r; Türk 
m�llet�n� devlets�z ve vatansız yapmak �steyen 
emperyal�zme ve sömürgec�l�ğe karşı gel�şt�r�lm�ş 
panzeh�rd�r.

Böyle b�r 
dönem görülmed�

Sayfa 8'de

Artık herkes �ç�nde bulunduğumuz dönem�n 
karanlığının farkında. K�mse yarının ne olacağını 
kest�rem�yor. Bunun en temel nedenlerden b�r� kötü 
yönet�m neden�yle halkın sofrasını darmadağın eden 
aşırı zamlar, yoksulluktur. 

Ülkede orta d�rek hepten s�l�nd� g�tt�. B�r yoksul var, 
b�r de çok zeng�n… Ortası artık yok… Bu ülkede, 
yoksulun ekmek alırken öded�ğ� verg�yle, zeng�n�n 
parasına kur garant�s� veren, kur koruması veren b�r 
hükümet var. Yandaşına dolarla avroyla gel�r 
garant�s� bağlayan b�r Hükümet var. Ülken�n döv�z 
kasasını tam takır ett�ler.
Ş�md� bunun hak neres�nde, adalet neres�nde? Bu 
yağmanın, bu talanın sorumlusu k�m? Bu k�ş�ler� 
buraya k�m atıyor? İstanbul'dak� kupon araz�ler� b�le 
tek tek tak�p eden, her şeyden haber� olan Erdoğan'ın, 
bunlardan haber� olmaması mümkün mü?

YETMEZ Mİ!
Biliyoruz, birçoğunuz bu ik�darın nimetlerinden yararlanıyorsunuz... Biliyoruz, birçoğunuz bu ik�darın 
ran�nı yiyiyorsunuz. Biliyoruz, birçoğunuz bu ik�darın �rsatlarını sonuna kadar kullanıyorsunuz. 
Biliyoruz, birçoğunuz bu ik�dardan ballı/çi�er maaş alıyorsunuz. Biliyoruz, birçoğunuzun yediği 
önünde, yemediği arkasında.

Ne var ki, tüm bunlar için sır�na yüklenerek yükseldiğiniz bu halk yoksullaş�!
Ve sen tüm bunlara karşın,
Yoksullaş�rdığın halkla bir de dalga geçiyorsun!
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SAĞLIK EMEKÇİLERİ MÜCADELE EDİYOR
Bizler bu topraklarda 

hekimlik yapmak için 

beyaz önlüğü giyenler, hiçbir 

yere gitmiyoruz, buradayız, 

bu yolu düzeltmeye, mesleki 

onurumuzla, halk sağlığını 

önceleyen bir sağlık sistemi 

için mücadelemizi 

sürdürmeye kararlıyız

Sağlık ve Sosyal H�zmet 
Emekç�ler� Send�kası Bolu Şube 
b�leşenler� (Sakarya-Düzce ve 
Bolu) olarak Bartın Amasra da 26-
27 Mart 2022 tar�hler�nde b�r gece 
konaklamalı olarak aşağıda 
bel�rt�len eğ�t�m konu başlıklarında 
ve bel�rt�len k�ş�lerce İşyer� 
Tems�lc�ler�m�ze, Tems�lc�l�k ve İl 
Yönet�c�ler�m�ze yönel�k eğ�t�m 
gerçekleşm�şt�r. İl�m�zden 16 K�ş�, 
Bolu İl�nden 25 k�ş� ve Sakarya dan 
4 K�ş� olmak üzere toplam 45 
k�ş�n�n katıldığı eğ�t�m 2 gün 
sürmüştür. Bu eğ�t�m çalışması 

1-Emek mücadeleler�, SES ve 

KESK tar�h�ne kısa b�r bakış- 

Menderes TUTUŞ
2-Toplumsal C�ns�yet- SES 

Genel Merkez� Avukatı Sev�nç 

HOCAOĞLU
3-Sağlık Pol�t�kaları, Sağlık 

Emek Gücü-Ercan YAVUZ
4-Sosyal H�zmet Pol�t�kaları ve 

Mücadele Yönel�mler�m�z-Umut 

Yaşar GÖÇ
5-Örgütlenme Stratej�ler� ve 

İşyer� Tems�lc�ler�n�n Görev ve 

Sorumlulukları, İşyerler�nde 

İlet�ş�m- Eğ�t�m,Örgütlenme ve 

Basın Yayın Genel Sekreter� 

M.Sıddık AKIN
6-Örgütlenme atölyes� 

(olgu/senaryo üzer�nden yerel 

sorunların çözümüne 

odaklanma)- Eğ�t�m,Örgütlenme 

ve Basın Yayın Genel Sekreter� 

M.Sıddık AKIN

Seminerde
Eğitim
Başlıkları 

SES Emekç�ler� b�r araya geld�

Genel Eğ�t�m Sekreterl�ğ� ve 
MYK �le koord�nel� yapılmıştır.

Eğ�t�m Sonrası Amasra 
da kısa b�r Kültür gez�s� de 
yapılmıştır.

Eğ�t�me katılan 
arkadaşlarımız ve 
Tems�lc�l�ğ�m�z �ç�n yen� b�r 
mot�vasyon sağlanmış, 
katılımcıların memnun ayrıldığı 
programımız İl�m�zde SES 
örgütlenmes�ne �vme 
kazandıracaktır. G�derek 
Send�kal Mücadelem�ze 
katılımların artarak devam 
edeceğ�ne �nanıyoruz. 

Sağlık emekç�ler�n�n tüm 
ülkede yükselen hak 
talepler�ne karşı şöyle 
den�lm�şt�; “G�derlerse 

g�ts�nler!”, ardından da, “as�stan 
doktorlarımızla b�z bu yola devam 
eder�z”  den�lm�şt�.

5 N�san As�stan Hek�mler Günü. 

As�stan hek�mler�n gününü 

kutluyor, eğ�t�m hakları ve �nsanca 

yaşamak �ç�n verd�kler� 

mücadelen�n yanında olduğumuzu 

bel�rt�yoruz. 

Sağlıkta dönüşümle b�rl�kte 
kışkırtılan sağlık taleb�ne cevap 
olmaya çalışırken b�r taraftan da 
yeters�z sayıda bulunan �dar� 

personeller�n �şler�n� de sırtlanan, 36 saate varan nöbetlerle k�m� 
kl�n�klerde ayda 15'e varan nöbet tutan, �k� güne b�r evler�ne sadece 
uyumaya g�deb�len gencec�k hek�mler�n hevesler� de hayatları da 
kırılıyor, karartılıyor. İnsan� olmayan bu koşullarda maalesef eğ�t�m 
de olmuyor. Uzmanlık eğ�t�m�nde yeterl� eğ�t�m alamadan köle g�b� 
çalıştırılan as�stan hek�mler bu düzene �t�raz ett�kler�nde �se 
mob�nge uğrama kaygısı taşıyor.

Öncel�kl� görev� uzmanlık eğ�t�m� olması gereken as�stan hek�mler 
angaryayla tüket�l�yor. TUS'ta cerrah� branşlar ve nöbet yoğunluğu 
fazla olan dah�l� branşların puanları hızla düşüyor, kontenjanlar boş 
kalıyor. Hek�mler ya �st�fa ed�yor, tekrar TUS çalışıp nöbet� az olan 
bölümlere geçmeye çalışıyor ya da hayatını yurtdışında kurmanın 
peş�ne düşüyor. Genç hek�mler� bu sıkışmışlıkla baş başa bırakan 
�darec�ler�n ısrarla bu sorunu görmezden gelmes� demek ülken�n, 
toplumun, sağlık s�stem�n�n �y�l�ğ�n� �stememek demekt�r. Eğ�t�m 
adı altında angarya çalıştırılmaya son ver�lmel�d�r. As�stan 
hek�mler�n b�r�c�k ve vazgeç�lmez görev� uzmanlık eğ�t�m�d�r. 
N�tel�kl� uzmanlık eğ�t�m� ver�lmel�d�r.

Ancak Cumhurbaşkanının sözler�yle de c�s�mleşt�ğ� g�b� günümüzde 
as�stan hek�mler ucuz �ş gücü olarak görülmekted�r. Yeterl� eğ�t�m 
alamayan, kışkırtılmış sağlık taleb�yle korkunç boyutlara ulaşmış �ş 
yükünün altında ez�len, yönetmel�ğe göre 3 günde 1'den daha sık 
nöbet yazılamaz den�lmes�ne rağmen 36 saate varan nöbetler 
tutturulan ve nöbet ertes� �z�nler� gasp ed�len, ş�ddete maruz 
bırakılan as�stan hek�mler�n çalışma koşulları ölüme sebep oluyor. 
Mel�ke Erdem, Ece Ceyda Güdemek, Emre Bakırlı, Mustafa Yalçın 
ve Ankara Şeh�r Hastanes�'nde Kadın Doğum Kl�n�ğ�'nde as�stan 
hek�m olarak çalışmakta �ken nöbet ertes� geç�rd�ğ� kazada hayatını 
kaybeden Dr. Rümeysa Şen ve adını b�le duyamadığımız pek çok 
can, hevesle, �stekle başladıkları meslekler�n�n henüz başında, 
hayatlarının baharında ölüme sürüklend�ler. 

As�stan hek�mler artık bu duruma yeter d�yor. Beyaz yürüyüşe, 15 
Aralık, 8 Şubat, 14-15 Mart �ş bırakmalarına çok güçlü as�stan 
hek�m katılımı oldu, üstel�k bu katılım görevler� olan eğ�t�m� 
vermekten �mt�na eden k�m� hocalarının greve katıldıkları koşulda 
cezalandırma tehd�d�ne rağmen gerçekleşt�. Çünkü as�stan hek�mler 
haykırıyor; böyle g�demez, bıçak kem�kte.

As�stan Hek�mler; İnsanca mesa� saatler�, Nöbet ertes� �z�n hakkı, 

N�tel�kl� uzmanlık eğ�t�m�, Hastanelerde can 
güvenl�ğ�n�n sağlanması,  Mobb�ng, baskı ve atamalarda 
güvenl�k soruşturmaları vb �s�mler adı altında baskıya 
son ver�lmes�, Performans s�stem�n�n kaldırılarak 
yoksulluk sınırı üzer�nde emekl�l�ğe yansıyan temel 
ücret,  Talepler�n�n b�r an önce gerçekleşt�r�lmes�n� 
�st�yorlar. Ve ekl�yorlar; “b�zler bu topraklarda hek�ml�k 
yapmak �ç�n beyaz önlüğü g�yenler, h�çb�r yere 
g�tm�yoruz, buradayız, bu yolu düzeltmeye, meslek� 
onurumuzla, halk sağlığını önceleyen b�r sağlık s�stem� 
�ç�n mücadelem�z� sürdürmeye kararlıyız.”
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As�stan Hek�mler; İnsanca mesa� saatler�, Nöbet 
ertes� �z�n hakkı, N�tel�kl� uzmanlık eğ�t�m�, 
Hastanelerde can güvenl�ğ�n�n sağlanması,  
Mobb�ng, baskı ve atamalarda güvenl�k 
soruşturmaları vb �s�mler adı altında baskıya son 
ver�lmes�, Performans s�stem�n�n kaldırılarak 
yoksulluk sınırı üzer�nde emekl�l�ğe yansıyan 
temel ücret,  Talepler�n�n b�r an önce 
gerçekleşt�r�lmes�n� �st�yorlar
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başlatarak, çalışan �şç� arkadaşlardan 5400 
�mza toplayarak 1993 yılında dönem�n 
Çalışma bakanı Mehmet Moğultay'a tesl�m 
ett�k. Bakanın söz vermes� üzer�ne üç ay 
sonra hastanem�z�n temel� atıldı ve 1998 
yılında yapımı b�tt�. Bu arada SSK 
Hastanes� Yapma Yaşatma ve Yardımlaşma 
Derneğ�n� Düzce'n�n sorunlarına kulak 
tıkamayıp bunlara çözüm arayan sevg�l� 
arkadaşlarım Kenan Fırat, İhsan Çet�n, 
Mehmet Bakan, Mustafa Kayıkcı, Mehmet 
Öztürk ve hastane personel� Turgut 
Topaloğlu �le kurduk. Dernek aracılığıyla 
hastanen�n bahçes�n� düzenled�k, 
tabelalarını yazdırdık, banklar aldık, bunun 
g�b� b�rçok eks�kler�n� �şç� arkadaşlardan 
topladığımız yardımlarla g�derd�k. Tam 
kapas�tel� h�zmete geçemeden 17 ağustos 
1999 deprem�n� yaşadık, hastanem�z hasar 
almıştı ve daha sonra yıkıldı. Bunları 
neden anlattım? B�z çalışanlar �ç�n SSK 
hastaneler� çok öneml�yd�, akt�f 
çalışanların ve SSK emekl�ler�n�n 
tedav�ler� ve sağlık h�zmetler� SSK 
hastaneler�nde yapılırdı. Hem h�zmette 
kal�te ve �lg� vardı hem çalışanların sağlık 
g�derler� SSK'ya daha ucuza mal oluyordu. 
Çalışan �şç� ve emekl� hastaneye g�tt�ğ�nde 
herhang� b�r ücret ödem�yordu, bugünkü 
kadar sıra beklem�yordu, doktorlarda 
yeter� kadar zaman ayırab�l�yordu. SSK 
�laçlarının b�r kısmını kend� fabr�kalarında 
üret�rd�, bütün çalışanların ve emekl�ler�n 
�laçlarını kend� eczaneler�nden karşılardı. 

1989 Yılının n�san ayında Ağaç İş 
Send�kasının Düzce şubes�n�n genel 
kurulu sonucu, �şç� arkadaşların 
destekler�yle şube başkanlığına 

seç�ld�m. Ağaç İş Send�kasının şube 
başkanı olduktan sonra �lk yaptığım 
Düzce'de örgütlü bulunan send�kaların 
şube yönet�c�ler� ve örgütlü olan �ş yerler�n 
�ş yer� send�ka tems�lc�ler�n� topladım. 
Düzce'dek� �şç�ler�n sorunlarını tartıştık ve 
sorunlarımızı b�r rapor hal�ne get�rerek 
yetk�l� yerlere ulaştırdık ve b�rçoğunu 
çözüme kavuşturduk. B�z send�kacıların 
ortak talepler�m�zden b�r� ve en öneml�s�, 
yıllarca gündemde olup b�r türlü 
gerçekleşmeyen SSK Hastanem�zd�. 
S�yas�ler�n yapılacağı yer konusunda b�r 
türlü anlaşamadığı ve yapılması uzayan 
s�gorta hastanes�n�n b�r an önce yapılması 
�ç�n b�z send�kacılar �mza kampanyası 

Bugün b�rçok �laç SSK kapsamından 
çıkartıldı veya SSK b�r kısmını ödüyor, 
ger� kalanını yıllarca p�r�m ödem�ş �şç� ve 
emekl� ceb�nden kend� ödüyor. Sosyal 
devlet olmanın gereğ� vatandaşının sağlık 
g�derler�n�n tamamını ücrets�z 
karşılamasıdır. 2003 yılında zamanın 
hükümet� önce �laç alımını serbest bıraktı, 
bütün eczanelerden �laç alımı başladı. 
Yapılan b�r araştırmaya göre kend� 
bünyes�ndeyken SSK'nın yıllık �laç 
mal�yet� beş m�lyarken, serbest 
bırakıldıktan sonrak� �laç mal�yet� y�rm� 
m�lyar oldu. Burada asıl yapılmak 
�stenen�n ne olduğunu sorgulamanızı 
�st�yorum. Daha sonra sağlıkta reform 
yapıyoruz d�ye 2005 yılında bütün s�gorta 
hastaneler�n� Sağlık bakanlığına 
devred�ld�, 2005 yılından bu güne SSK 
sağlık h�zmetler�n� sağlık bakanlığından 
satın alıyor. SSK'ya kaça mal olduğunu s�z 
tahm�n ed�n. Emekl� olmayı çok 
zorlaştırdılar. Beş m�lyon yaşa takılanlar 
var, emekl�l�kte maaş bağlama oranını 
%70 den %30 a düşürüp emekl�n�n reel 
olarak maaşını düşürmüş olmalarına 
rağmen, SSK'nın yıllık açığı, yan� 
haz�neden karşılanan rakam yaklaşık 25- 
30 m�lyar. Bugün emekl�ler�n açlık 
sınırının altındak� maaşların temel�nde bu 
uygulamalar yatıyor. Gelel�m sağlık 
çalışanlarına,yıllardan ber� talep ett�kler� 
özlük hakları, sağlıkta ş�ddet ve 
pandem�de v�rüse yakalanıp hayatını 

DEMOKRASİBloğu

D
Ü

ZC
E 

C
em

il 
Tı

n
az

/ 
Te

ks
if

 S
en

d
ik

as
ı D

ü
zc

e 
İl 

Te
m

si
lc

is
i

Sağlıkta reform

ve öner�ler�m�z

,Sağlık çalışanları hükümet� uyarmak �ç�n sık sık uyarı grev� yapıyor, hükümet duymuyor, 
duymayada n�yet� yok. B�r doktor devlete kaça mal oluyor? Yet�şm�ş uzman hek�mler�m�z� el�m�zden 
kaçırıyoruz. Avrupa ülkeler� yet�şmes�nde h�ç katkısı olmadan, beş kuruş masraf yapmadan yet�şm�ş 
hek�mlere sah�p oluyor. B�l�m �nsanlarının ülkem�ze a�d�yet duyguları b�t�yor ve doğal olarak hek�m 
açığı oluşuyor. Düzce �l�m�zde b�leb�r çok branşta hek�m açığımız var.Her gün bu konuda b�r çok 
ş�kayet alıyoruz.Sağlık ordumuzun bütün haklı talepler� b�r an önce yasalaşmalı, aks� halde 
sağlıkta �ler�de çok sıkıntı çeker�z. B�zden uyarması.
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kaybeden sağlıkçılarımızın meslek 
hastalığı sayılması yasaları, b�r türlü söz 
ver�lmes�ne rağmen çıkartılmıyor. 
Düşmana ve teröre karşı s�lahlı 
kuvvetler�m�zle savaşırız, savaşta ölenler 
şeh�t sayılır ve şeh�t yakınlarına devlet 
olması gerekt�ğ� g�b� sah�p çıkar. Pek� 
pandem� neden�yle dünyayı ve ülkem�z� 
es�r alan korona v�rüse karşı hang� orduyla 
savaşıyoruz? Elbettek� pandem�n�n 
başından bu yana özver�yle ve fedakarca 
çalışan sağlık ordumuzla. Bu savaşta ölen 
sağlıkçılarımız neden şeh�t sayılmıyor? 
Neden bu konudak� talepler d�kkate 
alınmıyor? Hastaneler�m�zden doktorlar 
�st�fa ed�yor, özel hastanelere veya yurt 
dışına g�d�yor, son üç beş yılda yurt dışına 
g�den doktor sayısı 4000 c�varında. Sağlık 
çalışanları hükümet� uyarmak �ç�n sık sık 
uyarı grev� yapıyor, hükümet duymuyor, 
duymaya da n�yet� yok. B�r doktor devlete 
kaça mal oluyor? Yet�şm�ş uzman 
hek�mler�m�z� el�m�zden kaçırıyoruz. 
Avrupa ülkeler� yet�şmes�nde h�ç katkısı 
olmadan, beş kuruş masraf yapmadan 
yet�şm�ş hek�mlere sah�p oluyor. B�l�m 
�nsanlarının ülkem�ze a�d�yet duyguları 
b�t�yor ve doğal olarak hek�m açığı 
oluşuyor. Düzce �l�m�zde b�le b�r çok 
branşta hek�m açığımız var. Her gün bu 
konuda b�r çok ş�kayet alıyoruz. Sağlık 
ordumuzun bütün haklı talepler� b�r an 
önce yasalaşmalı, aks� halde sağlıkta 
�ler�de çok sıkıntı çeker�z. B�zden 
uyarması.

Son günlerde Ocak 2022 başında 
bel�rlenm�ş olan 4.253 l�ralık asgar� 
ücret�n yıl ortasında yen�den gözden 
geç�r�leb�leceğ�ne �l�şk�n tartışmalar, 
daha doğrusu söylent�ler yayılmaya 
başladı. Bazı AKP'l� yetk�l�ler�n sırf 
umut tac�rl�ğ� yapmak �ç�n ortaya 
attıkları “asgar� ücrette düzeltme 
yapılab�l�r” demeçler�n�, Çalışma 
Bakanı Vedat B�lg�n “Bu günlerde 
yen�den asgar� ücret tartışmalarını 
anlamlı bulmuyorum” d�yerek yanıtladı. 

Bakana göre �şç�ler�n ücretler� bu yılın 
başında zaten düzelt�lm�ş ve “mevzuata 
göre” asgar� ücret ancak aralık ayında 
tekrar görüşüleb�l�rm�ş. Tayy�p Erdoğan 
da araya g�r�p. “Haz�ran ayında tekrar 
b�r bakarız” d�yerek �şç�ler� umutla 
beklemeye davet ett�. 

Ona göre hem de “Veren el, alan elden 
daha hayırlı” �m�ş. Bütün değerler� 
üreten �şç�ler�n ücretler� sank� onlara 
ver�len sadaka… Patronların ve onların 
hükümet�n�n anlayışı �şte bu. 

Resm� rakamlara göre yüzde 50'y� aşan 

enflasyon oranları karşısında yen� asgar� 
ücret zaten geçt�ğ�m�z şubat ayında er�d� 
g�tt�. Aslında gerçek enflasyon bunun en 
az �k� katı. Her �şç� a�les� bunu kend� 
mutfağında h�ssed�yor. Buna rağmen 
�şç�ler kuru vaatlerle yatıştırılmaya 
çalışılıyor, umutla beklemeye mahkûm 
ed�l�yor. Patronların ve hükümet�n bu 
tavrı anlaşılab�l�r, ama kend�n� 
Türk�ye'n�n en büyük �şç� örgütü olarak 
gören Türk-İş send�kasının başkanının 
açıklamaları tam b�r skandal. 

Genel Başkan Ergün Atalay, “B�z asgar� 
ücret� haz�ran ayında h�ç görüşmed�k. 
Bunun günü aralık ayı. Aralık ayında 
taraflar toplanır. B�z konuyu müzakere 
eder�z. Aradan 4-5 gün geçt�. Herkes 
konuşuyor. Bu �ş�n resm� muhatabı 
Bakanlık, Türk-İş ve TİSK,” d�yerek 
konuyu kapatmak �sted�. DİSK Genel 
Başkanı Arzu Çerkezoğlu “B�z asgar� 
ücret�n, yaşanan enflasyonun neden 
olduğu kaybının derhal g�der�lmes�n� 
�st�yoruz. Bunun önünde yasal h�çb�r 
engel yok. Asgar� Ücret Tesp�t 
Kom�syonu, Çalışma Bakanlığı 
çağrısıyla toplanmalı. Tüm ücretlere 
asgar� ücret oranında zam yapılmalı. En 
düşük emekl� aylığı da asgar� ücret 
oranına yükselt�lmel�,” açıklamasıyla 
topu b�r anlamda Çalışma Bakanlığına 
attı. 

Oysa ocak ayının sonlarından ber� 

�şç�ler yaygın b�ç�mde ücretler� �ç�n 
mücadele ed�yorlar. Asgar� ücret�n değ�l 
yoksulluk sınırı, açlık sınırının b�le 
altında kaldığı b�r dönemde send�kalar 
bu soruna c�dd� b�r b�ç�mde el atmadılar. 
Bu mücadeleler� b�rleşt�r�p genel b�r 
sınıf seferberl�ğ�ne dönüştürecekler� 
yerde, b�rb�r�nden bağımsız ve lokal 
olarak kalmalarına göz yumdular. 

Ş�md� de “bu �ş aralık ayında görüşülür” 
veya “bakalım Çalışma Bakanlığı ne 
yapacak” tavrıyla �şç�ler�n hayat� 
sorununu geç�şt�r�yorlar. Oysa sürekl� 
söylüyoruz: Sadece asgar� ücret değ�l, 
tüm ücretler her üç ayda b�r enflasyon 
oranında otomat�k olarak artırılmalı. 
Burada �k� şey öneml�: Bu artış Çalışma 
Bakanlığının veya asgar� ücret tesp�t 
kom�syonunun �rades�ne bırakılamaz. 
Mutlaka yasal b�r zorunluluk hal�ne 
get�r�lmel�. İk�nc�s�, enflasyon oranı 
TÜİK g�b� yalancı kurumlarca değ�l, 
send�kalar ve bağımsız emek kuruluşları 
tarafından tesp�t ed�lmel� ve ücret 
artışlarında o oran esas alınmalı. 
Send�kaların bürokrat�k yönet�mler�n�n 
ücretler konusundak� mücadeleler� 
geç�şt�rme pol�t�kalarına karşı da 
mücadele etmek zorundayız. Hem 
send�kaya b�zzat sah�p çıkarak hem de 
onun yetmed�ğ� ve bulunmadığı yerde 
kend� kom�teler�m�z� kurarak. Ücret 
sorunu, onu sadaka g�b� görenler�n el�ne 

bırakılamayacak kadar öneml�d�r. 
Ancak örgütlü ve b�rleş�k b�r seferberl�k 
ücretlerde �y�leşme sağlayab�l�r.

Asgari 
Ücret

Muhi�n Kargın



DEMOKRASİBloğu

D
Ü

ZC
E 

Sayı: 5 /Nisan / 2022/ Sayfa 4

O�zm farkındalık günü 

OTİZMLİ BİREYLERİ
DESTEKLEMEMİZ
GEREKİYOR

Tüm dünyada ot�zm konusunda farkındalık 
yaratmak ve ot�zm �le �lg�l� sorunlara çözüm 
bulmak amacıyla, 2008 yılında B�rleşm�ş M�lletler 
tarafından 2 N�san Dünya Ot�zm Farkındalık Günü 
olarak �lan ed�lm�şt�r.

Hem ot�zml� çocuklarımızın hem de ot�zml� b�reye 
sah�p a�leler�n yaşam kal�tes�n� artırab�lmek �ç�n, 
toplum üyeler�n�n ot�zme karşı duyarlı olması 
gerekmekted�r. Unutulmamalıdır k� toplum huzuru 
farklılıklara olan saygımız ve farkındalığımız �le 
sağlanacaktır. Özell�kle ot�zml� çocuklarımızın 
ayrımcılığa, ön yargıya maruz kalmaması ve 
toplum yaşamında desteklenmes� b�zler�n el�nded�r 
ve görev�d�r.

Bu duygularla, 2 N�san Dünya Ot�zm Farkındalık 
Günü ves�les�yle, geleceğ�m�z�n en öneml� parçası 
olan çocuklarımızın temel �ht�yaçları olan eğ�t�m 
ve sağlık h�zmetler�nden en uygun şek�lde 
faydalanmasını d�ler, sevg� ve saygılar sunarım.

Halkın kanser ve kanserden korunma 
konusundak� farkındalığını artırmak �ç�n 1-7 
N�san tar�hler� arasında “Ulusal Kanser Haftası” 
etk�nl�kler� düzenlenmekted�r. Maalesef 
Düzce'm�zdek� kanser hastalarımız şehr�m�zde 
tedav� olamamakta, başka �llere g�tmek zorunda 
bırakılmaktadırlar. 20 yıldır Düzce'de seç�len 
AKP M�lletvek�ller� bu soruna duyarsız kaldı.  
AKP hükümet� Düzce'dek� kanser hastalarımıza 
bunu reva görmüştür. Bu üzüntüyle ve eks�kl�kle 
kanserle mücadele eden tüm vatandaşlarımıza 
ac�l ş�falar d�l�yoruz.

Kanserl� hastalarımız
Düzce’de tedav� olamıyor

CHP’li üyemiz Emre Güleç’e
Mecliste başarılar dileriz

Düzce Beled�ye Mecl�s Üyem�z Emre Güleç Mecl�s 
Hukuk Kom�syonuna seç�ld�. Güleç’e görev�nde 
başarılar d�l�yoruz.

Ülke yangın yerine döndü

ENFLASYON BİR NUMARALI

HALK DÜŞMANIDIR

Özcan Dağıstanlı/
CHP Düzce Merkez İlçe Başkanı

“Enflasyon b�r numaralı halk 
düşmanıdır.” Bu sözler, ekonom� 
okumuş b�r s�yasetç�ye, esk� 
Amer�kan Başkanı Gerald Ford'a 

a�t… Ne yazık k� ülkem�zde bu söz tam 
anlamıyla yer�ne oturuyor.  Çarşıdan, 
pazardan, m�llet�m�z�n “Yandım Allah!” 
feryatları yüksel�yor. M�llet�n sofrasında, 
artık Ramazan'ın bolluk ve bereket� 
kalmadı. “Nerede o esk� Ramazanlar…” 
dey�m�, bu yönet�m altında maalesef 
hak�kat oldu. TÜİK'�n makyajlı 
rakamlarıyla, tüket�c� enflasyonu yüzde 61, 
üret�c� enflasyonu yüzde 115. 

Hata üstüne hata yapan Saray, bugünlerde 
de çıkmış, m�llet�m�zde hal bırakmış g�b�, 

sabred�n, “Koruktan helva olacak” d�yor. 
O helva olsa olsa, katlett�ğ�n�z ekonom�n�n 
helvası olur. Hep d�yoruz. Bunlar m�lletten 
koptu. Bunlar helvayı götürüyor, m�llet 
cefa çek�yor. Yokluk artık yen� normal 
oldu. Bu ülkede çalışanların yarıdan 
fazlası, açlık sınırının altında kalan asgar� 
ücretle çalışıyor. Yoksulluk artık babadan 
oğula m�ras kalıyor. M�llet�m�z sebep 
olduğunuz tüm yıkımları görüyor. 
Notunuzu da ver�yor. Tasd�knamen�z� de 
el�n�ze tutuşturmak �ç�n, sabırsızlıkla 
sandığı bekl�yor.

Son dört ayda enflasyonun üçe 
katlanmasına sebep olanlar, enflasyonla 
mücadele edecekler�ne, �stat�st�kler� eğ�p 
bükmeye çalışıyor, üstünü örtmeye 
çalışıyor. Çarşı Pazar yangın yer�, m�llet 
market raflarına, pazar tezgâhlarına 
yaklaşamıyor

B�r ülkede fiyat �stat�st�kler� doğru değ�lse, 
o ekonom�de alınan h�çb�r karar, 
�mzalanan h�çb�r sözleşmede doğru 
değ�ld�r. Deveye sormuşlar “Boynun neden 
eğr�?” d�ye… “Nerem doğru k�?” dem�ş. 
Tesadüf bu ya, D�yanet İşler� Başkanlığı da 
bu Ramazan'ın ana temasını, “Ramazan ve 
Doğruluk” olarak bel�rlem�ş. Pek�, 
enflasyon rakamlarının doğru olmadığı b�r 
yerde doğruluktan, dürüstlükten nasıl 

bahsed�l�r? Emekç�n�n ücret�, emekl�n�n 
aylığı, ev ve dükkân sah�b�n�n k�rası, heps� 
yalan, yanlış enflasyon rakamlarına göre 
bel�rlen�yor. Bu açıkça ; m�llet�n hakkını 
gasbetmek değ�l m�d�r? Çatır çatır kul 
hakkı yemek değ�l m�d�r? 

Enflasyon b�r numaralı halk düşmanıdır. 
Ama özell�klede dar ve sab�t gel�rl�ler�n 
düşmanıdır. Yüksek enflasyon, gel�r 
dağılımını bozar. Dar ve sab�t gel�rl�y� ezer 
geçer. Yüksek enflasyon yoksulluğu ve 
yoksunluğu artırır. 20 yıl önce tek b�r 
yüzükle �ş başına geld�kler�nde, bu ülkede 
çeyrek altın 27 l�raydı. 20 yılın sonunda 
g�derken, m�llet 27 l�rayla b�r k�lo 
yeş�lb�ber alamaz hale geld�. Patlıcanın 
k�losu 40 l�raya dayandı. Maydanoz 10, 
kıvırcık 20 l�ra olur mu? Oldu!

Yüksek enflasyon ekonom�de bel�rs�zl�k 
yaratır. Tüket�m, tasarruf ve yatırım 
kararlarını olumsuz etk�ler. İş� de, aşı da 
azaltır. Son b�r yılda; t�carethanelerde 
doğalgaz fiyatı yüzde 157, sanay�de yüzde 
549, elektr�k üret�m�nde yüzde 638 zam 
görmüş, bu zamların devam edeceğ� de 
bell�. Bu ülkede �ş �nsanları nasıl yatırım 
yapacak? 

Ne yazık k� Sarayın ekonom�de �şled�ğ� 
günahların ağır bedel�n�, çocuklarımız ve 
torunlarımız ödeyecek

A�le Destekler� S�gortası’nın önem� 

B�r �kt�dar sosyal destek verd�ğ� 
yurttaş sayısıyla mı övünmel� yoksa 
yoksulluktan çıkarmayı başardığı 
yurttaş sayısıyla mı? CHP'n�n bu 

soruya yanıtı açıktır: B�z “s�stem 
mezun�yet�” anlayışıyla yoksulluktan 
çıkarmayı başardığımız hane ve yurttaş 
sayısıyla övünmek �st�yoruz. Genel 
Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun en 
fazla önem verd�ğ� projelerden b�r�s�n�n 
A�le Destekler� S�gortası (ADS) olması 
tesadüf değ�ld�r.

“Yoksulsun sen yoksul kal!” bakış 
açısının yarattığı muhtaçlık z�hn�yet�, 
popül�st s�yaset�n dayanağı olab�l�r. 
B�zler yurttaşların hays�yetl� b�r şek�lde 
hayata katılma haklarını savunuyoruz. 
Bunun en temel araçlarından b�r�s� de 
etk�n ve hak temell� b�r sosyal devlett�r.

Türk�ye'de son 20 yıldır yoksulluğun 
azalmadığını, üstel�k der�n yoksulluk 
ded�ğ�m�z en acımasız b�ç�m�n�n de artış 
gösterd�ğ�n� görüyoruz. TUİK'�n 2020 
ver�ler�ne göre en zeng�n yüzde 20, 
gel�r�n yüzde 47,5'�n� alırken, en yoksul 
yüzde 20 sadece 5,9'unu alıyor. Y�ne 
TUİK'�n ver�ler�ne göre bu rakamlar 
2011'den ber� neredeyse h�ç değ�şmed�.

Y�ne değ�şmeyen b�r başka oran da 
toplumun ortalama yüzde 20's�n�n 
devletten sosyal yardım alarak hayatını 
sürdürmeye çalışmasıdır. Pandem�'n�n 
yakıcı etk�ler�n�n h�ssed�ld�ğ� 2020'de 6,6 
m�lyon hane (En az 22 m�lyon k�ş�!) 

sosyal yardımlardan yararlandı.

Buna rağmen A�le ve Sosyal H�zmetler 
Bakanlığı'nın 2020'de yardımlar �ç�n 
harcadığı para 69 m�lyarı geçmed�. 
Pandem� dönem�nde b�le sosyal 
yardımların GSYİH �ç�ndek� payı sadece 
yüzde 1,42 olab�ld�. Aslında �kt�darın 
bel�rl� b�r stratej�s� olmadan keyfi 
b�ç�mde dağıttığı sosyal yardımların 
abartıldığı kadar b�r toplamı 
oluşturmadığını da göreb�lmel�y�z.

CHP'n�n A�le Destekler� S�gortası'nın 
(ADS) bütünlüklü hedefler� arasında en 
öneml�s� bel�rl� b�r madd� sınırın altında 
kalan a�leler� yoksulluktan çıkarmak 
veya “s�stemden mezun” etmekt�r. Bu 
hal�yle ADS, Temel Vatandaşlık Gel�r� 
(TVG) uygulamalarına �lham veren 
mantıktan gücünü almaktadır den�leb�l�r.

TVG'ye göre her yurttaşa bel�rl� b�r 
m�ktar nak�t ödeme yapılması 
öngörülmekted�r. Böylece k�m�n 
“yoksul” olduğunun ölçülmes� g�b� zor 
b�r görevden de kaçınılmış olunmaktadır. 
Bu nak�t katkının sonucunda, yüzde 
20'l�k gel�r d�l�mler�nde bel�rg�n b�r artış 
oluşmakta, en büyük artış da en yoksul 
yüzdel�k d�l�mlerde ortaya çıkmaktadır. 
Üstel�k en zeng�n kes�me aktarılan nak�t 
desteğ�, verg� pol�t�kaları sayes�nde ger� 
alınmakta, asıl yardım da yoksul 
b�reylere yapılmış olmaktadır.

ADS, asgar� ücret�n altında gel�r� olan 
veya h�ç gel�r� olmayan hanelere bel�rl� 

destekler sunulması olarak 
tanımlanab�l�r. Destekler, a�len�n 
(devlet�n �fades�yle) “muhtaçlık” sınırına 
uzaklığına ve kompoz�syonuna göre 
bel�rlenecekt�r. B�r a�le ADS kapsamına 
g�recek kadar yoksul �se, ev kadınının 
kart hesabına A�le Geç�m Desteğ� adıyla 
nak�t b�r destek yatırılacaktır. A�len�n 
“muhtaçlık” sınırına çok uzak, 
dolayısıyla oldukça yoksul olduğunu 
varsayalım. Doğal olarak a�len�n sınırın 
üzer�ne çıkması �ç�n alacağı destek de 
artacaktır.

Bu a�lede eğ�t�m yaşında çocukların veya 
�st�hdam çağında gençler�n, yaşlıların, 
sosyal güvences� olmayan başka 
b�reyler�n veya engell�ler�n olduğunu 
varsayalım. Bu kategor�lere göre 
tanımlanacak katsayılara göre destek 
m�ktarında artış olab�lecekt�r. Mevcut 
s�stemde tanımlanmış engell� aylıkları, 
evde bakım aylıkları ve yaşlılık 
aylıklarına dokunulmayacaktır. Bu 
ödemeler, ADS s�stem�ne entegre 
ed�lecekt�r.

ADS, asgar� ücret�n altında gel�r� olan 

veya h�ç gel�r� olmayan hanelere bel�rl� 

destekler sunulması olarak 

tanımlanab�l�r. Destekler, a�len�n 

“muhtaçlık” sınırına uzaklığına ve 

kompoz�syonuna göre bel�rlenecekt�r.
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CHP Hiç kimseyi ötekileştirmez

Necmi Gürgen

CHP Gölyaka
İlçe Başkanı 

CHP Akçakoca İlçe Başkanı Tuğrul Abanoz, Akçakoca
Belediyesi Meclis toplantısında ‘misafir katılımcıların’
Meclis dışına çıkarılmasına tepki gösterdi: 

ŞEFFAF YÖNETİM
İÇİN ÇALIŞIYORUZ
Tek temennimiz şeffaf, her şeyin 
tartışılabilir olduğu, demokratik bir 
ortamın oluşturulduğu zeminde 
Akçakoca'nın geleceğini şekillendirecek 
olan yönetimlerin göreve gelmesini 
sağlamak olacaktır

Akçakoca Beled�ye Başkanı Okan Yanmaz Mart ayı 
Mecl�s toplantısında m�safir statüsü �le mecl�s� �zlemek 
�steyenlere �z�n vermed�. Gündem�n okunması �le b�rl�kte 
Başkan Okan Yanmaz, mecl�ste m�safir olarak bulunan 
k�ş�ler�n Mecl�s dışına çıkarılması �ç�n oylama önerd�.  Bu 
oylamaya MHP ve AKP üyeler�n�n onay vermes� �le 
m�safir statüsü �le Mecl�ste bulunan k�ş�ler dışarı çıktı.  
CHP Akçakoca İlçe Başkanı Tuğrul Abanoz, Mecl�s�n 
gerçek sah�b�n�n halk olduğunu bel�rtt� ve olayı kınadığını 
açıkladı. Abanoz konu hakkında şu görüşlere yer verd�: “ 
Mecl�s gündem�nde beled�yen�n 19 m�lyon l�ralık kred� 
taleb� maddes� bulunuyordu. CHP ve İYİ part� grubu bu 
borçlanmaya ret oyu ver�lmes� kararı aldı. Amaç, zaten 
borç batağında olan beled�yen�n daha fazla 
borçlanmaması, �lk beled�ye seç�mler�nde gelecek olan 
yen� yönet�m�n �ş�n �ç�nden çıkılmaz b�r durumda 

bulunmasını önlemekt�. Tüm yaşananlar b�zlere tecrübe 
oluyor. Böyle b�r olayın tekrarlanmaması �ç�n el�m�zden 
gelen� yapacağımızdan şüphen�z olmasın. Aslında 
beled�yen�n Mahmuzlar konusunda ne kadar ted�rg�n 
olduğunu böylece görmüş olduk. Ucu başı bell� olmayan 
b�r projen�n h�ç b�r b�l�msel çalışmaya dayatılmaması 
"kervan yolda düzülür" mantığı �le �şler�n yürüdüğünü b�r 
kez daha b�ze gösterm�ş oldu. Vatandaşın oyları �le 
seç�len beled�ye başkanının gösterm�ş olduğu bu ç�rk�n 
davranışı tasv�p etmed�ğ�m�z�n b�l�nmes�n� �st�yoruz. Tek 
temenn�m�z şeffaf, her şey�n tartışılab�l�r olduğu, 
demokrat�k b�r ortamın oluşturulduğu zem�nde 
Akçakoca'nın geleceğ�n� şek�llend�recek olan 
yönet�mler�n göreve gelmes�n� sağlamak olacaktır.  B�z 
güçlü olacağız,el ele veren �nsanları h�ç b�r gücün de 
yenemeyeceğ� kanaat�ndey�z.

Halkçı yönet�m �ç�n halkın �ç�ndey�z

CHP Akçakoca İlçe Başkanı Tuğrul Abanoz teşk�lat 
üyeler� �le b�rl�kte Ramazan ayını değerlend�rerek, 
mahalle ve köy gez�ler� yapıyorlar. Ramazan ayı 
süres�nce hazırlanan program dah�l�nde z�yaretler�n� 
sürdürecekler�n� bel�rten CHP Başkanı Tuğrul Abanoz, 
‘ Halkın �ç�ne g�rmeden halkçı olunmaz. B�z CHP 

yönet�m anlayışını, vaatler�n� halkımıza anlatıyoruz. 
Bunun yanı sıra halkın sorunlarını halkın b�zzat 
kend�s�nden d�nl�yoruz, dertler�ne ortak oluyoruz. 
B�z�m gördüğümüz halkın �ç�nde bulunduğumuz 
durumdan veryansın etmes�d�r. H�ç k�mse bugünkü 
yönet�mden memnun değ�l,’ ded�. 

GÖLYAKA İLÇE ÖRGÜTÜ
HALKIN NABZINI TUTUYOR

CHP Gölyaka İlçe Başkanı Necm� Gürgen �lçe 
örgütü üyeler� �le b�rl�kte Gölyaka’da halkın 
nabzını tutmaya devam ed�yor. Başkan Necm� 
Gürgen Ramazan ayını gez� ve z�yaret programına 
ayırdıklarını bel�rterek, ‘ Gölyaka’da el�n� 
sıkmadığımız, hatırlarını sormadığımız, dertler�n� 
d�nlemed�ğ�m�z h�ç k�mse kalmayacak’ ded�. 

Mübarek Ramazan ayındayız. Ülkem�zdek� yoksullaşma, 
fukaralık bu Ramazan'da daha da  görünür oldu. M�llet 
Ramazan'ının sonunu nasıl get�receğ�n�, ş�md�den kara kara 
düşünüyor. F�tre, yan� b�r k�ş�n�n b�r günlük yemek parası bu 
yıl 40 l�ra olarak bel�rlend�. Dört k�ş�l�k a�len�n fitres� günlük 
160 l�ra, aylık 4 b�n 800 l�ra. Yan� asgar� ücret�n 550 l�ra 
üstünde. Ve bu ülkede çalışanların yüzde 60'ı, asgar� ücretle 
geç�nmeye çalışıyor. Yapılan son anketlere göre, toplumun 
yüzde 59'u, “Gel�r�m, g�der�m� karşılamıyor” d�yor. B�r tarafta 
k�ş� başına 1.250 l�raya lüks otellerde �ftar açanlar, b�r tarafta da 
�ftarda, sahurda ekmeğ�n�n yanına katık arayanlar… İşte en son 
Gaz�antep'te yaşananlar… M�llet �ftar çadırının önünde ucu 
bucağı olmayan kuyruklarda... Tıpkı hükümet�n başı g�b� 
Beled�ye Başkanı da şehr�ndek� yoksulluktan b�haber… 
“Kuyruk çok olunca, lokantalardan takv�ye yaptık” d�ye 
açıklama yapıyor.

Türk�ye tüket�c� enflasyonunda, dünyada en yüksek enflasyona 
sah�p 6. ülke oldu. Türk�ye'y� en büyük 10 ekonom� arasına 
sokacaklarını söyled�ler, ama dünyada en yüksek enflasyonu 
yaşayan 10 ülke arasına ancak sokab�ld�ler. Bütün bunların 
sorumlusu k�m?

Cumhur�yet tar�h�n�n en der�n yönet�m ve ekonom�k kr�z� 
�çer�s�nde, �kt�darın toplum gerçekler�nden uzaklaşan tutumu �le 
b�r b�l�nmezl�ğe sürüklen�yoruz. Ambargo dönem�ndek� 
kuyruklar üzer�nden s�yaset yaparak yıllarca �kt�dara tutunanlar 
2022 Türk�ye's�nde yağ kuyruklarını, tanz�m satış çadırlarını, 
�şs�zl�k kuyruklarını, marketlerde şeker�n tüken�ş�n�, ucuz 
ekmek kuyruklarını topluma reva görüyorlar.

Tarım Bakanı “Açta açıkta k�msem�z yok, herkes�n karnı 
doyuyor.” derken, Cumhurbaşkanı �se “Açız, geç�nem�yoruz.” 
d�yenlere “Abartıyorsun.” cevabını vereb�l�yor.

Mahatma Gandh�'ye a�t olan b�r söz “yoksulluk, ş�ddet�n en 
kötü şekl�d�r.” Her gün başka boyutlarıyla şah�d� olduğumuz 
yoksulluk canımızı yakarak ve der�nleşerek devam ed�yor. Ne 
yazık k� temel �ht�yaçların dah� karşılanamadığı b�r 
yoksulluğun �ç�ne terk ed�ld� Türk�ye toplumu. Yakın zamana 
kadar halkın yoksullaştığını görür ve d�le get�r�rd�k, artık bu 
yoksulluk yer�n� açlığa bıraktı.

Demokras�n�n, hukukun zedelend�ğ� b�r yönet�mde ekonom�k 
kr�ze çözüm üretmek yer�ne yalnızca günü kurtaran, sorunlara 
çare olmayan adımlar, Türk�ye'de eş�ts�zl�k ve yoksulluğun 
artışı, gıda yoksulluğu, barınma ve eğ�t�m g�b� alanlarda da 
eş�ts�zl�k ve yoksullaşmayı der�nleşt�rd�. Toplumda çocuk, 
genç, yaşlı, emekl� ve hatta çalışan yoksulluğunun her çeş�d�ne 
maruz bırakıldı. Türk�ye'n�n hak ett�ğ� ve topluma reva görülen 
tablo bu olmamalı. Esasen eh�l kadrolarla, doğru ekonom� 
pol�t�kaları, hukukun ve demokras�n�n yen�den hâk�m 
olmasıyla, �srafın engellenmes� �le ülken�n b�rçok sorununun 
aşılab�leceğ�ne �nanıyorum ama bunu AKP �le 
yapamayacağımızın da farkındayım. Sorunun müsebb�b�n�n, bu 
kr�ze derman olamayacağını göreb�l�yorum.

Yoksulluk,ş�ddet�n en
kötü şekl�d�r  
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Cov�d-19 salgını sırasında normalleşme tedb�rler�n� �çeren 
genelge yürürlükten kaldırıldı. Kron�k hastalığı bulunan 60 
yaş üstüne ver�len �dar� �z�nler �le gebel�kte 24. Haftada 
başlatılan doğum önces� �z�n uygulaması kaldırıldı.

Resm� Gazete'n�n bugünkü sayısında yayımlanan genelgeye 
göre Haz�ran 2021 tar�h�nde yayımlanan Cov�d-19 salgınında 
normalleşme tedb�rler�n� �çeren genelge yürürlükten kaldırıldı. 
Genelgede Cov�d-19 kapsamında Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedb�rler" konulu 
genelgen�n yürürlükten kaldırıldığı ve salgınla mücadelede 
Sağlık Bakanlığı ve Korona v�rüs B�l�m Kurulu'nun tavs�yeler� 
doğrultusunda bel�rlenen tedb�r ve kurallara uyulacağı, kamu 
kurum ve kuruluşlarında herhang� b�r aksaklığa sebeb�yet 
ver�lmeyeceğ� bel�rt�ld�.

Genelge �le; Kron�k hastalığı bulunan 60 yaş üstüne ver�len 
�dar� �z�nler �le gebel�kte 24. Haftada başlatılan doğum önces� 
�z�n uygulaması kaldırıldı.

GENELGE

30/6/2021 tar�hl� ve 31527 sayılı Resm� Gazete'de yayımlanan 
"COVID-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 
Normalleşme ve Alınacak Tedb�rler" konulu 2021/13 sayılı 
Genelge yürürlükten kaldırılmış olup salgın �le mücadelede 
Sağlık Bakanlığı �le Koronav�rüs B�l�m Kurulunun tavs�yeler� 
doğrultusunda bel�rlenen tedb�r ve kurallara t�t�zl�kle 
uyulacak, kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulamada 
herhang� b�r aksaklığa sebeb�yet ver�lmeyecekt�r.

B�lg�ler�n� ve gereğ�n� r�ca eder�m.

YENİ GENELGE GEREĞİNCE NE OLACAK?

Yen� Genelge gereğ�nce,

1- Sağlık Bakanlığının bel�rled�ğ� kron�k rahatsızlığı bulunan 
60 yaş ve üzer� çalışanlar (yönet�c� poz�syonundak�ler har�ç) 
�le gebel�ğ�n�n y�rm� dördüncü haftasından otuz �k�nc� 
haftasına kadark� süre �çer�s�nde bulunan çalışanlara artık �dar� 
�z�n ver�lmeyecekt�r.

2- Kamu kurum ve kuruluşlarınca ulusal veya uluslararası 
düzeyde kapalı alanlarda düzenlenecek her türlü toplantı veya 
akt�v�ten�n gerekl� güvenl�k önlemler� alınmak suret�yle 
v�deo/tele konferans g�b� sesl�-görüntülü �let�ş�m s�stemler� 
vasıtasıyla uzaktan yapılmasına özen göster�lmes�n� öngören 
düzenleme yürürlükten kaldırılmıştır.

3- Salgınla mücadelede Sağlık Bakanlığı ve Korona v�rüs 
B�l�m Kurulu'nun tavs�yeler� doğrultusunda bel�rlenen tedb�r 
ve kurallara uyulacak.

Eğ�t�m-İş olarak, Cov�d-19 salgını sürec�nde, 60 
yaş üstü olması sebeb�yle �dar� �z�nl� olup ek ders� 
ödenmeyen üyem�z adına açtığımız davayı 

kazandık. 

Kocael� 2. İdare Mahkemes� tarafından ver�len kararın 
gerekçes�nde; “Cumhurbaşkanlığının Genelge 
hükümler�ne göre, çalıştırılma b�ç�m�ne bakılmaksızın 
kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların, �ster esnek 
çalışma (uzaktan veya dönüşümlü) yöntem� �le çalışmış 
olsun �sterse sağlık durumu �t�bar�yle �dar� �z�nl� sayılsın, 
�st�hdamlarına esas görevler�n� fi�len yer�ne get�rm�ş 
sayılacağı, mal� ve sosyal hak ve yardımları �le özlük 
haklarının saklı olduğu anlaşılmakla Cov�d-19 kapsamında 
�dar� �z�nl� sayılan öğretmenler�n de 2020/4 sayılı 
Cumhurbaşkanlığı Genelges� �le sağlanan haklardan 
�st�fade edeceğ� tartışmasızdır.” den�lm�ş ve 

Üyem�z�n �dar� �z�nl� olduğu dönemde ödenmeyen ek ders 
ücretler�n�n yasal fa�z�yle b�rl�kte ödenmes�ne karar 
verm�şt�r. 

B�l�nd�ğ� üzere Korona salgını neden�yle, ekonom�k tablo 
emekç�ler �ç�n daha da ağırlaşırken, M�ll� Eğ�t�m 
Bakanlığı, eğ�t�m emekç�ler� �ç�n kabul ed�lemez hak 
gasplarına yol açmıştır.

Uzaktan eğ�t�me 
geç�ld�ğ� dönemde, 
Bakanlık 
öğretmenler�n ek 
ders ücretler�nde 
kes�nt�ye g�tm�ş, bu 
durum alacağı ek 
ders �le ay başını, 
taks�t�n�, borcunu zor denkleşt�ren öğretmenler� 
pandem�n�n yarattığı ps�koloj�k durumda daha zor 
duruma sokmuştur. 

Alınan kararda çel�şk�ler ve hukuk� sorunlar olduğu g�b� 
toplumda derse g�rmeyen öğretmene ek ders m� öden�r 
algısı yaratılmaya çalışılmış ve öğretmenler�n meslek� 
onuru zedelenm�şt�r. 

Öğretmenler�n alacakları ücretler; bedeller ödenerek 
yapılan uzun soluklu mücadeleler �le kazanılan send�kal 
hakların sonucudur. Ve asgar� düzeydek� h�çb�r 
demokras�de, kazanılan haklar gasp ed�lemez!

Öğretmenler�n ceb�nden ve meslek �t�barlarından el�n�z� 
çek�n! Eğ�t�m gelecekt�r ve öğretmen bu geleceğ�n 
m�marıdır. Gelecekten tasarruf olmaz.

Kocael� 2. İdare Mahkemes� tarafından ver�len kararın 
benzer� uygulamalarla, hukuk tanımaz �şlemler� 
sürdürmekte ısrarcı olan �dar� am�rler tarafından özenle 
d�kkate alınmasını umuyoruz.

Eğ�t�m-İş olarak bu tür g�r�ş�mlere karşı yorulmaksızın 
mücadelem�z� sürdüreceğ�m�z�n, kamu çalışanlarının hak 
ve menfaatler� adına g�r�şt�ğ�m�z onur savaşını sonuna 
kadar götürmekte kararlı olduğumuzun b�l�nmes�n� 
�st�yoruz.

Covid-19 Genelgesi
yürürlükten kaldırıldı

Köy okullarında görev yapan öğretmenler�n, serv�s ücretler� 
konusunda yaşadığı sorunların g�der�lmes� taleb�m�z üzer�ne 
MEB, merkezden uzak ve lojman �mkanı olmayan köy okullarına 
öğretmenler�n ulaşımı �le �lg�l� sorunların çözümü �ç�n destek 
ver�leceğ� yanıtını verd�.

MEB köy okulu
öğretmenler�n�n serv�s
sorununun çözüleceğ�n�
b�ld�rd�

M�llî Eğ�t�m Bakanlığına Bağlı Eğ�t�m Kurumları Yönet�c� ve 
Öğretmenler�n�n Norm Kadrolarına İl�şk�n Yönetmel�ğ�n� �lg�l� 
şube müdürler�n�n kend�ler�ne göre yorumlaması neden�yle okul 
ps�koloj�k danışmanı/rehber öğretmenler mağdur�yet 
yaşamaktadır. MEB'den, okul ps�koloj�k danışmanı/rehber 
öğretmenler�n �l �ç� atamalarda yaşadıkları mağdur�yet�n 
g�der�lmes� �ç�n ülke genel�nde uygulama b�rl�ğ�n�n sağlanmasını 
�sted�k.

Öğretmen atamalarında 
uygulama b�rl�ğ� sağlanmalıdır

1 yıla kadar burssuz �z�n ver�lecek

M�ll� Eğ�t�m Bakanlığınca, Kov�d-19 salgını neden�yle 
yurt dışındak� akadem�k çalışmalarının olumsuz 
etk�lend�ğ�n� belgelend�rerek ek süre �steyen ve yurt 
dışı tems�lc�l�ğ� tarafından bu talepler� uygun görülen 
öğrenc�lere b�r yıla kadar burssuz �z�n ver�lecek.

M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı, 1416 sayılı "Ecneb� 
Memleketlere Gönder�lecek Talebe Hakkında Kanun" 
kapsamında yurt dışında burslu statüsünde öğren�m 
gören öğrenc�lerle �lg�l� yen� b�r karar aldı. Kararda 
Kov�d-19 salgını boyunca ülkeler�n tamamına 
yakınının sınırları yabancılara kapattığı ve ülke �ç�nde 
eğ�t�m-öğret�m faal�yetler� de dah�l olmak üzere b�rçok 
alanda kısıtlamalara g�tt�ğ� hatırlatıldı.

Yurt dışında öğren�m gören öğrenc�ler�n, öğren�m 
gördükler� ülkelerde uygulanan bu kısıtlamalar 
neden�yle akadem�k çalışmalarını sağlıklı b�r şek�lde 
sürdüremed�ğ� bel�rt�lerek, salgın sürec�nde bazı 
yükseköğret�m kurumlarının kampüse g�r�şler�, 
bazılarının �se kr�t�k konulardak� çalışmalar har�c�nde 
tüm faal�yetler� bel�rl� b�r süre �ç�n kısıtladığı 
vurgulandı.

Bu nedenle öğrenc�ler�n derslere katılamadığı, 

laboratuvarlara ve kütüphanelere er�ş�m 
sağlayamadığı, alan/saha çalışmalarına ara vermek 
zorunda kaldığına d�kkat çek�lerek, bu durumun 
öğrenc�ler�n akadem�k çalışmalarını olumsuz 
etk�lemes� dolayısıyla yurt dışındak� çoğu 
yükseköğret�m kurumunun öğrenc�ler�ne ek süre 
tanıdığı �fade ed�ld�.

Türk�ye'de de YÖK tarafından l�sansüstü öğren�m 

gören öğrenc�lere Kov�d-19 neden�yle ek süre 

ver�ld�ğ�ne �şaret ed�lerek, yurt dışında öğren�m gören 

bazı öğrenc�ler�n Kov�d-19 salgını neden�yle akadem�k 

çalışmalarının olumsuz etk�lend�ğ�n� ve ek süre talep 

ett�ğ� kayded�ld�.

Bakanlıkça, yurt dışında öğren�m görmekteyken 

Kov�d-19 salgını neden�yle akadem�k çalışmalarının 

olumsuz etk�lend�ğ�n� öğren�m gördüğü yükseköğret�m 

kurumundan veya yurt dışı danışmanından tem�n ett�ğ� 

yazıyla belgelend�rerek ek süre �steyen ve yurt dışı 

tems�lc�l�ğ� tarafından bu talepler� uygun görülen 

öğrenc�lere, azam� b�r yıla kadar burssuz �z�n ver�lmes� 

kararlaştırıldı.

Pandemi döneminde

İDARİ İZİNLİ SAYILAN 
ÖĞRETMENLERİN EK DERS
HAKKI TARTIŞMASIZDIR

Sayfa Haberler� EĞİTİM-İŞ Düzce Şube Başkanı Gülten Gökpınar

Öğretmenlerin alacakları ücretler; 
bedeller ödenerek yapılan uzun soluklu 
mücadeleler ile kazanılan sendikal 
hakların sonucudur. Ve asgari düzeydeki 
hiçbir demokraside, kazanılan haklar 
gasp edilemez
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Sayfa haberleri / Fevzi İpek/ 
Eği�m Sen Düzce İl Temsilcisi

Ülken�n dört b�r yanından “geç�nem�yoruz” sesler� 
yüksel�rken, m�lyonlarca �şs�ze yen�ler� eklen�rken 
ve fah�ş zamlar altında alım gücümüz g�derek 

düşerken, s�yas� �kt�dar ve bürokratları, dört koldan 
yaşamın her alanında d�nselleşt�rme prat�kler�ne hız 
vermekte, �şs�zl�k ve yoksulluğun üzer�n� örtmeye 
çalışmaktalar. Bu pol�t�kalarla s�yasal �kt�dar, çocuklara ve 
gençlere sabır, şükür, tevekkülden başka b�r şey 
veremeyeceğ�n� açıkça �fade etmekted�r.

İkt�dar ve yandaşları lüksün, şatafatın, yağmanın ve talanın 
üzer�n� örteb�leceklerm�ş g�b�, k�ş� başına asgar� ücrete 
denk düşen b�r akşamlık �ftar menüler�n�n fotoğraflarını 
engelleme derd�ne düştüler! Ancak gerçekler artık çuvala 
sığmıyor!

B�r taraftan öğrenc�lere öğle yemeğ� desteğ� ver�lmes� 
M�ll� Eğ�t�m Şurası tavs�ye kararları �çer�s�nde yer almış 
ama bütçe yeters�zl�ğ� gerekçe göster�lerek hayata 
geç�r�lemem�şken, d�ğer taraftan 81 �l ve �lçe m�ll� eğ�t�m 
müdürü dün Saray'da �ftar sofrasına katılab�lm�ş, �kt�dara 
sadakat�n� ve �taat�n� serg�leyeb�lm�şt�r! İftar yemeğ�ne 
ayrılan bütçe, on b�nlerce çocuğun mütevazı b�r öğle 
yemeğ� olab�l�rd�. Verg�ler�m�z� kullanarak yaptığı 
harcamanın eğ�t�mle �lg�l� alternat�f kullanımlarını 
düşünmeyen b�r �kt�dar �le karşı karşıyayız.

Hukuku, adalet�, la�kl�ğ� ve demokras�y� kend�s�ne rehber 
ed�nmes� gereken M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı ve yönet�c�ler�, 
sank� görevler� “d�n� b�r cemaat” yet�şt�rmekm�ş g�b� 
hareket etmekte, okullarımızda yaşanan yığınla soruna 
çözüm üretmek yer�ne “d�nselleşt�rme prat�kler�ne” hız 
vermekted�r.  Oysa gerçek apaçık! Çoğulculuğu değ�l, 
kamu yararını değ�l, küçük b�r azınlığın tahakkümünü 
kend�ler�ne �lke ed�nen, yurttaşların haklarını değ�l, güçlü 

olanı meşru gören yönet�m aklı �kt�dardadır!

Dolayısıyla daha dün harem selamlık sınıf uygulamasıyla 
gündeme gelen okul müdürü Haydar Akın �kt�darın 
kanatları altına alınmışken, İstanbul Sancaktepe İlçe M�ll� 
Eğ�t�m Müdürlüğü'nün vel�lere broşür göndererek 
çocuklarına abdest aldırmaları telk�n�nde bulunab�lmes� 
gel�nen durumu gözler önüne sermekted�r. Çünkü MEB ve 
yönet�c�ler�n�n temel arzusu, tüm öğrenc�ler� adeta b�r 
cemaat yönet�r g�b� yönetmek ve yet�şt�rmekt�r!

Eğ�t�m� d�nselleşt�rmeye hız kazandırmak �ç�n M�ll� Eğ�t�m 
Bakanlığı D�n Öğret�m� Genel Müdürlüğü'nün görev ve 
yetk�ler� Cumhurbaşkanlığı kararnames�yle b�r hayl� 
gen�şlet�lm�şt�r.  7 N�san'da yan�  yayınlanan düzenlemeye 
göre, Genel Müdürlük “D�n ve ahlak eğ�t�m� ve öğret�m�n� 
güçlend�recek pol�t�ka ve stratej�ler�n gel�şt�r�lmes� �ç�n 
çalışmalar yapmak” ve “Görev alanına g�ren konularda 
ün�vers�teler, �lg�l� kurum ve kuruluşlar �le �ş b�rl�ğ� 
yapmak” �şlevler�n� de yer�ne get�recekt�r. Bu cümleler�n 
anlamı, eleşt�rd�ğ�m�z d�n kültürü ve ahlak b�lg�s� dersler� 
ve seçmel� d�n� derslerle yet�nmeyen D�n Öğret�m� Genel 
Müdürlüğü'nün, D�yanet İşler� Başkanlığı �le d�nc� vakıf ve 
derneklerle �ş b�rl�ğ�n�n yen� yol ve yöntemler�n� 
gel�şt�receğ�d�r.

  Halk eğ�t�m� merkezler�,  okullara b�r yazı yazarak 
kurs�yer talep etmekted�r. Ramazan'da “Halk Eğ�t�m� 
Merkezler�nde Kur'an Okuma Kursları Başladı” �lanıyla 
d�n eğ�t�m� alanında 7 ve 12 yaşın üstündek� tüm 
yurttaşlara yönel�k 18 saat �le 135 saat arasında değ�şen 
sürelerde 45 ayrı kurs açılıyor.

Anımsatmak �st�yoruz! MEB'�n temel anayasal görev� ve 
sorumluluğu, herhang� b�r d�nsel �nancı olmayanlar da 
dâh�l olmak üzere her �nanç grubuna eş�t mesafede olmak 

ve eş�t yurttaşlık �lkes�n�n yaşam bulması �ç�n mücadele 
etmekt�r.

Eğ�t�m Sen olarak bel�rtmek �ster�z k�, sorunun boyutları 
verd�ğ�m�z örneklerden kat be kat fazladır! Buna �t�raz 
etmes� gerekenler �se başta öğretmenler ve vel�ler olmak 
üzere toplumun tüm kes�mler�d�r! Çünkü s�yas� �kt�dar, 
devlet�n tüm �mkânlarını kullanarak haklarımızı değ�l 
kend� s�yas� çıkarlarını korumak �stemekte, yürüttüğü 
toplum mühend�sl�ğ�n�n meyveler�n� almayı 
hedeflemekted�r.

Bu yüzden tüm gücünü seferber ederek çocuklarımızın hak 
ett�ğ� geleceğ� değ�l, d�ndar nes�ller� yaratmayı 
amaçlamaktadır!

Bu yüzden, cuma hutbeler�nden “Grev ca�z değ�ld�r” 
n�daları yükselmekted�r!

Bu yüzden, sorunlarımıza çözüm üretmek yer�ne “Ama �y� 
öldüler” den�lmekted�r!

B�r taraftan cepler�n� doldururken, d�ğer taraftan “Bakara 
makara” d�yeb�lmeler�n�n neden� kend� çıkarlarınadır!

Çocuklarımız mı? Çocuklarımız da MEB ve 
yönet�c�ler�n�n böyles� b�r toplum yaratma hedefin�n 
�çer�s�nde kaybolup g�tmekted�r!

Eğ�t�m Sen olarak, çocuklarımızın başta eğ�t�m hakkı 
olmak üzere tüm hakları �ç�n, onların emekler� ve geleceğ� 
�ç�n, eş�t yurttaşlık �lkes�n�n yaşam bulması ve 
demokras�n�n yen�den fil�zleneb�lmes� �ç�n herkes�, 
toplumun tüm kes�mler�n�, la�kl�ğ� savunmaya çağırıyoruz.

S�yas� �kt�darın, MEB'�n ve tüm kamu yönet�c�ler�n�n 
evrensel hukuku yok sayarak, yurttaşlık haklarımızı 
ç�ğneyerek �zled�ğ� d�nselleşt�rme pol�t�kalarına karşı tüm 
örgütlü gücümüzle kararlılıkla mücadele edeceğ�m�z�n 
b�l�nmes�n� �st�yoruz!

EĞİTİM-SEN’den açıklama

GERÇEKLER ARTIK ÇUVALA SIĞMIYOR
İktidar ve yandaşları lüksün, 
şatafatın, yağmanın ve talanın 
üzerini örtebileceklermiş gibi, 
kişi başına asgari ücrete denk 
düşen bir akşamlık iftar 
menülerinin fotoğraflarını 
engelleme derdine düştüler! 
Ancak gerçekler artık çuvala 
sığmıyor!

Hukuku, adaleti, laikliği ve 
demokrasiyi kendisine rehber 
edinmesi gereken Milli Eğitim 
Bakanlığı ve yöneticileri, sanki 
görevleri “dini bir cemaat” 
yetiştirmekmiş gibi hareket etmekte, 
okullarımızda yaşanan yığınla soruna 
çözüm üretmek yerine “dinselleştirme 
pratiklerine” hız vermektedir.  

Hasta garant�l� hastaneler�n, yolcu garant�l� 
havaalanlarının ve geç�ş garant�l� köprüler�n s�yas� 
�kt�dar �ç�n övünç kaynağı, halkın büyük kısmı 

�ç�n �se ekonom�k yük olduğu ülkem�zde, okulların 
elektr�k ve doğalgaz kullanımı üzer�nde çeş�tl� soru 
�şaretler� oluşmaktadır!

Kamu kaynaklarının eğ�t�m ve sağlık g�b� temel kamu 
h�zmetler�ne yatırım yapmaktan çok, yandaş sermaye 
çevreler�n�n �hya ed�lmes� �ç�n kullanılması, dağıtım 
ş�rketler�n�n okullardak� elektr�k ve doğalgaz 
kullanımından nasıl b�r kazanç elde ett�kler�n�n 
açıklanmasını zorunlu kılmaktadır.

Çünkü geçm�ş dönem Sayıştay raporlarında, okulların 
elektr�k kullanırken t�carethane statüsünde 
değerlend�r�lmes�n�n yüksek fatura tutarlarına yol açtığı 
ve kamuyu zarara uğrattığı �fade ed�lm�şt�. Ayrıca 2021 
yılında yayınlanan 2020 MEB Sayıştay raporunda da 
okullardan doğalgaz kullanımı �ç�n güvence bedel� 
�stenmes�n�n yol açtığı sorunlara d�kkat çek�lm�şt�.

Son açıklanan TÜİK ver�ler�ne göre;  üret�c� enflasyonu 
(Yİ-ÜFE) aylık %9,19, yıllık %114,97 artmıştır. Üret�c� 
enflasyonu alt kalemler�nden enerj�de yaşanan enflasyon 
%215'e elektr�k-gaz-buhar enflasyonu �se yıllık %229'a 
tırmanmıştır. Gerçek enflasyon değerler�n�n bunun çok 
üzer�nde olduğuna da�r yapılan tesp�tler de vardır.

Dolayısıyla bugün, elektr�k ve doğalgaza gelen oldukça 
yüksek orandak� zamlar göz önünde tutulduğunda, 
“Halkın öded�ğ� verg�ler aracılığıyla kamu kurumlarının 
temel �ht�yaçları mı yoksa dağıtım ş�rketler�n�n kasası mı 
finanse ed�lmekted�r?” sorusuna ac�len yanıt üret�lmel�d�r.

Bu nedenle kamu yararının mı yoksa dağıtım ş�rketler�n�n 
çıkarlarının mı korunduğunu öğrenmek �ç�n M�ll� Eğ�t�m 
Bakanlığı'ndan sorularımıza yanıt vermes�n� talep 
ed�yoruz!

Elektr�k kullanımında okulların statüsü halen t�carethane 
statüsünde m�d�r?

Dağıtım ş�rketler� okullara hang� koşullarda elektr�k 
sağlamakta ve elektr�ğ� nasıl ücretlend�rmekted�r?

Okulların kullandığı elektr�k ve doğalgaz �ç�n özel b�r 
�nd�r�m geçerl� m�d�r?

Okulların doğalgaz kullanab�lmes� �ç�n �lg�l� dağıtım 
ş�rketler�ne “güvence bedel�” adı altında ödeme 
yapılmakta mıdır?

Sayıştay raporları kapsamında elektr�k ve doğalgaz 
ödemeler�nde kamunun zarara uğramaması �ç�n ne tür 
adımlar atıldı?

Halkımız enflasyon karşısında er�m�ş tükenm�ş b�r alım 
gücüyle “Geç�nem�yoruz” çığlığı atarken kamu 
kaynaklarının çeş�tl� ş�rketlere hoyratça dağıtılmasına 
sess�z kalınamaz. Eğ�t�m Sen olarak bu konunun da 
tak�pç�s� olacağımızın kamuoyunca b�l�nmes�n� �ster�z.

MEB Okulların
elektrik ve 
doğalgaz faturaları
hakkında açıklama
yapmalıdır 

Elektrik kullanımında okulların statüsü halen 
ticarethane statüsünde midir? Dağıtım 
şirketleri okullara hangi koşullarda elektrik 
sağlamakta ve elektriği nasıl 
ücretlendirmektedir? Okulların kullandığı 
elektrik ve doğalgaz için özel bir indirim 
geçerli midir? Okulların doğalgaz 
kullanabilmesi için ilgili dağıtım şirketlerine 
“güvence bedeli” adı altında ödeme 
yapılmakta mıdır?



Ortama gel�n… MHP Kayser� 
M�lletvek�l� Mustafa Bak� 
Ersoy, "Açıklanan rakamların 

üzer�nde enflasyon oranları var. 
Zamlar bu m�llet�n bel�n� büküyor. 
Bunlar gerçek" açıklamasının 
ardından tedb�rl� olarak d�s�pl�n 
kuruluna sevk ed�ld�… Nefis değ�l 
m�? “Zam var” demek yasaklanırsa 
zamların ve hayat pahalılığının 
olmayacağını düşünecek kadar 
çares�z b�r düşünce yapısıyla karşı 
karşıyayız.

Bu tayfa bakanından, vek�l�ne, en 
yetk�l�s�ne kadar yıllardır böyle 
zaten. Ne b�r sese kulak ver�r, ne b�r 
uyarıyı d�nler, ne b�r araştırma 
önerges�ne �mza atar, ne b�r ağacı 
korur… Dümdüz tayfa. Hem de nasıl 
dümdüz. B�r yaştan sonra h�çb�r şey 
d�nlemez anlamaz, görmez olmuş b�r 
ek�p. Heps� de b�rb�r�n�n suçuna 
dah�l. Sess�z kalanlar da susarak bu 
kötülüğe ön ayak oluyor, d�ğer� 
saçma sapan açıklamalar yapıp 
d�kkatler� üzer�ne çek�yor. Heps� 
aynı. Kötülüğün azı çoğu yok. Saf 
kötülük �se bunların yaptığı g�b� b�r 
şey olmalı. Neler m�?

***

Cumhur�yet�n ve ülken�n kend� 
kend�s�ne yetmes�, üreten ve �lerleyen 
b�r toplum olması nedense ısrarla 
baltalandı. 30'lu-40'lı, 50'l� yıllarda 
yapılan fabr�kalar, kurumlar, tek tek 
özelleşt�rme k�sves� altında satıldı, 
zarar ed�ld�. Telekom melekom aynı 
şek�lde. Bu da yetmed�, l�manlar, 
tersaneler, ağaçlar, neh�rler, dereler, 
göller aynı şek�lde eşe dosta dağıtıldı, 
betonlar döküldü, ağaçlar kes�ld�. O 
da yetmed�, geç�lmeyecek yola geç�ş 
garant�s� ver�ld�. Soran olursa 
ceb�m�zden para çıkmadı ama 
ş�rket�n zararını haz�ne ödüyor…

Yeraltı kaynakları yabancı firmalara 
“Aman gel�n yavvv b�zde çok var” 
d�ye d�ye satıldı. Memleket�n 
toprağına s�yanür dökmek “Ya ne var 
tertem�z �şte” d�ye d�ye �dareden 
k�msey� rahatsız etmed�. Bu da 
yetmed�, gençler� baskı altında 
tutmak �ç�n b�n b�r numara denend�. 
İnternet sansüründe dünyanın l�der 
ülkeler�nden b�r� olduk. İfade 
özgürlüğü �se yerlerde sürünüyor. 
Gün gel�yor, b�r Tweet'� RT etmen�z 
b�le s�z� paketlemeye yet�yor. Ama 
ülkede b�r büyükelç�l�kte b�r 
gazetec�y� kes�p, sonra da as�tte er�t�p 
ülken�ze kaçarsanız, davanızı b�le 
s�z�n ülken�ze �ade ed�yoruz. O kadar 
da adalet sevdalısıyız ha!

***

B�r ara “Ülkem�z hakkında olumsuz 
ve yanlış b�lg�ler var” d�yerek 
YouTube g�b� tüm dünyanın 
kullandığı b�r platformu ısrarla 
er�ş�me kapattık. Aynı devekuşu 
örneğ�ndek� g�b� “Eğer b�z� rahatsız 
eden şeyler� susturur ya da 
görmezsek bunlar yok olur” d�ye 
düşüne düşüne kafamızı ısrarla 
kumlara gömdük.
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Kafamızı
kuma
gömdük

Artık herkes �ç�nde bulunduğumuz 
dönem�n karanlığının farkında. 
K�mse yarının ne olacağını 

kest�rem�yor. Bunun en temel nedenlerden 
b�r� kötü yönet�m neden�yle halkın sofrasını 
darmadağın eden aşırı zamlar, yoksulluktur. 

Son b�r yılda; patates yüzde 207, salatalık 
yüzde 193, patlıcan yüzde 185, margar�n 
yüzde 160, kabak yüzde 153, karnabahar 
yüzde 146 zam görmüş TÜİK'�n makyajlı 
fiyat toplama s�stem�yle. Doğalgaza yapılan 
fah�ş zamlar bu rakamlarda yok. Y�ne son b�r 
yılda; kömür yüzde 221, mazot yüzde 210, 
LPG yüzde 193, benz�n yüzde 161, tüp gaz 
yüzde 137 zam görmüş. Bunlar �ğneden 
�pl�ğe her şey�n g�rd�s�. Artan bu mal�yetler 
marketler�n raflarına, manavların, 
pazarcıların tezgâhlarına, kasapların 
v�tr�nler�ne bundan sonrada yansımaya 
devam edecek. 

“İnsanoğlunun dünyada başvurduğu en 
umutsuz �ş sorumluluktan kaçmaya 
çabalamasıdır” d�yor Kemal Tah�r, ünlü 
“Kurt Kanunu” romanında… 
“Sorumluluktan kaçmak, �nsanın kend�ne ve 
topluma karşı �şleyeb�leceğ� en sefil suçtur. 
Amacı �ster kazanç, �ster suçunu cezasız 
atlatmak olsun, �nsanın sorumluluktan 
kurtulmasına �mkân yoktur” d�yor Kemal 
Tah�r. Tüm yetk�ler� el�nde toplayıp, tek 
başına ülkey� yönetmeye kalkan, ama hata 
üstüne hata yapıp, bugün de hatalarının 
sorumluluğundan kaçmaya uğraşan, k�b�rl� 
b�r k�ş� �ş başında…

B�r de �k�şer üçer ballı maaşlarla gününü gün 
edenler var. Bunların bol sıfırlı maaşları, 

Yönet�m Kurulu üyel�k ücretler� tıkır tıkır 
hesaplarına yatıyor. Zonguldak 
m�lletvek�l�m�z Sn. Den�z Yavuzyılmaz, Ballı 
Yönet�m Kurulu üyel�kler�ne get�r�len Bakan 
Yardımcılarını, tek tek ortaya koyuyor. B�r 
Haz�ne ve Mal�ye Bakan Yardımcısı, 40 b�n 
l�ra maaş alıyormuş. Yetm�yor, üstüne 67 b�n 
l�ra TÜPRAŞ Yönet�m Kurulu üyel�ğ�nden 
de para alıyor. Aylık gel�r� 107 b�n l�rayı 
buluyor. Asgar� ücret�n 4 b�n 253 l�ra olduğu 
yerde, b�r bakan yardımcısı, her ay 25 asgar� 
ücret tutarında maaşı alıp ceb�ne koyuyor.

Ş�md� bunun hak neres�nde, adalet 
neres�nde? Bu yağmanın, bu talanın 
sorumlusu k�m? Bu k�ş�ler� buraya k�m 
atıyor? İstanbul'dak� kupon araz�ler� b�le tek 
tek tak�p eden, her şeyden haber� olan 
Erdoğan'ın, bunlardan haber� olmaması 
mümkün mü?

Ülkede orta d�rek hepten s�l�nd� g�tt�. B�r 
yoksul var, b�r de çok zeng�n… Ortası artık 
yok… Bu ülkede, yoksulun ekmek alırken 
öded�ğ� verg�yle, zeng�n�n parasına kur 
garant�s� veren, kur koruması veren b�r 
hükümet var. Yandaşına dolarla avroyla gel�r 
garant�s� bağlayan b�r Hükümet var. Ülken�n 
döv�z kasasını tam takır ett�ler.

Kasamızdan 1 kuruş çıkmayacak” ded�kler�, 
geç�lmeyen yollar, köprüler, uçulmayan 

Türk�ye c�dd� b�r süreçten geç�yor. Bu 
süreç ne yazık k� 'hayat pahalılığı', 
'hukuksuzluk, adalets�zl�k', 
'ayırımcılık', ' yolsuzluklar' üzer�ne 

kurulu. B�r de ne yazık k�, tüm bu süreçten 
sorumlu olanların 'p�şk�nl�kler�', 'arsızlıkları' 
söz konusu. 

Bu durumun sokaktak� yansımaları da bu 

sürec�n öneml� b�r yönünü ortaya koyuyor. 

Sokakta m�krofon uzatıldığında “Zamları 

Kılıçdaroğlu yaptı” d�yenlerden... Ayç�çek 

yağı sorununun, doğalgaz faturalarının 

CHP'n�n eser� olduğuna �nananlardan oy 

alıyorlar... 'Yürüyüşüne kurban 

olayım'cılardan. 'Re�s�me canım 

feda'cılardan. 'Öl de ölel�m'c�lerden… 

Trollerden… Boj�'ye �ft�ra atmak �ç�n 

ceb�nde dışkı taşıyanlardan... “L�stem hazır, 

b�z�m a�le ell� k�ş�y� götürür” d�yenlerden… 

Göçmen durumuna düşmed�kler�ne 

şükretmeler� �stend� d�ye göçmen durumuna 

düşmed�kler�ne şükredenlerden... Hacı hoca 

takımından. Tar�kat şeyhler�nden. 

Üfürükçülerden, c�n çıkaranlardan, 

çocuklara sarkanlardan. Tüm bunlar �ç�nde 

bulunduğumuz durumun b�r kısım halktak� 

yansımalarıdır. 

Yüzyıllar evvel Sokrates, cehalet�n k�ş�de 

mutluluk, şüphen�n �se ted�rg�nl�k yarattığını 

söylem�şt�. Bu �k� ruh hâl�n�n tam ortasında 

b�lg� duruyordu filozofa göre: B�lg�s�zl�k ya 

da b�lg� sah�b� olmama huzurlu b�r yaşama 

denk gel�yordu. B�lg� sanılanı sorgulama �se 

tehl�kel� b�r �şt� düşünüre göre. N�tek�m, 

kend� sonunu get�ren de şüphe olmuştu.

Her çağ kend� cehalet�n� doğurur; �nsanların 

b�lg�yle �l�şk� kurma şek�ller�yse son derece 

bağlamsaldır. B�lg� olarak kabul ett�ğ�m�z 

şey yalnızca sosyal olarak �nşa ed�lm�ş 

değ�ld�r, aynı zamanda b�reyseld�r de. İşler� 

daha karmaşık hâle get�rme pahasına da olsa 

�nsanlar, katlanması güç b�r b�lg�yle 

karşılaştığında b�r şek�lde cehalete ya da 

�nkâra sarılır.

Cehalet ve �nkâr, dünyayı nasıl görmek 

�sted�ğ�m�zle, hayatı nasıl yaşamayı 

arzuladığımızla yakından �lg�l�. Oysa b�r de 

gerçekler var; kr�z anlarında su üstüne çıkan 

davranışlarımız… Salecl'ın �ncelemes�n�n 

özünü de bu anlardak� b�lme veya b�lmeme 

�steğ� oluşturuyor: “Kr�z zamanlarında 

�nsanlar travmat�k olaylarla veya h�sler�yle 

yüzleşmekten kaçınmak �ç�n b�reysel olarak 

cehalet� ben�mseyeb�l�r. Bazıları �ç�n bu 

cehalet y�ne de b�lg�s�zl�kle eşdeğer 

değ�ld�r; aks�ne, sonsuz b�r b�lg� akışına 

tesl�m�yet� gerekt�r�r.”

Geçt�ğ�m�z yıl 95 yaşında kaybett�ğ�m�z 

değerl� hocamız m�mar Doğan Kuban, 

“İster kadınları boğazlamak, �ster tar�h� 

ve doğal çevrey� yok etmek, �ster ağaç 

kesmek, �ster hırsızlık yapmak, �ster 

tar�h b�lmeden onunla övünmek, �ster 

d�ndar olmadan d�n� �st�smar etmek… 

Heps� cehalete dayalıdır” derd�. 

Türk�ye'n�n büyük sorunu cehalett�r. 

Hayatta en hak�k� yol göster�c� de 

�l�md�r, fend�r. Nass filan değ�ld�r… 

“Cehalet, zulmü adalet g�b� göster�r” der 

V�ctor Hugo. İkt�darın yüceltt�ğ� 

cehalet�n önümüzdek� seç�mlerde b�r 

kez daha kazanmasına bu ülken�n 

tahammülü yoktur.

Böyle bir 
dönem görülmedi!

Kaan Sezyum
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Akıldan ya da 
cehaletten
yana terc�h yapmak

haval�manları �ç�n, son 5 yılda vatandaşın 
ceb�nden alıp, yandaş müteahh�tler�n ceb�ne 
koydukları para 10 m�lyar doların üstünde. Ama 
devletle �ş yapan müteahh�tler�n heps� bu 
kadarda şanslı değ�l. Onlar dörde beşe katlanan 
�nşaat mal�yetler� karşısında kend�ler�ne sadece 
yüzde 3'le yüzde 5 fiyat farkı ver�ld�ğ�n� 
söylüyor. “Batıyoruz” d�ye feryat ed�yorlar. B�r 
kamu müteahh�d�, zam furyası neden�yle 
ş�rketler�n konkordato �lan ett�ğ�n�, tem�natını 
yaktığını söylüyor. “30 yıldır sektördey�m, 
böyle b�r dönem görmed�m” d�yor.

Vatandaşın verg�s�n� cebe �nd�rmek �ç�n aç 
kurtlar g�b� bekleyen, Saray ve şürekâsı ve 
onların beslemeler� neden�yle, akaryakıttan 
alınan verg� düşmüyor. Ç�ftç�ye, esnafa, 
üret�c�ye hak ett�kler� destek ver�lm�yor. 
Sofraya ucuzluk gelm�yor. Pek�, tüm bunların 
sorumlusu k�m?

Türk�ye büyük b�r ülked�r. M�llet�m�z 
ortaklarımızla beraber b�ze görev� verd�ğ�nde, 
cumhur�yet�m�z�n �k�nc� yüzyılında, ülkem�ze 
adalet� get�receğ�z. B�r�nc� sınıf demokras�y� 
get�receğ�z. Türk�ye'y� üreten ve üreterek 
zeng�nleşen b�r ülke yapacağız. Ülkem�z�n 
zeng�nl�ğ�n� hakça paylaşacağız. B�z�m 
�kt�darımızda h�çb�r çocuk yatağa aç 
g�rmeyecek.

 



DEMOKRASİBloğu

D
Ü

ZC
E 

Sayı: 5 /Nisan / 2022/ Sayfa 9

Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanlığı 23 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 
11,30'da Ankara ATO Congresium’da toplan� organize etmiş�r. Bu toplan�da 
Meclisimizin açılışının 102. yılı coşkuyla kutlanacak. Yaşamsal bir seçime giden 
Türkiye için ‘Yeniden Atatürk Cumhuriye�’ manifestosunu Türk Mille� ile 
paylaşacak�r. Bu önemli toplan�ya tüm Düzceliler davetlidir.

Yöne�m Kurulu

Başkan
Atay Yılmaz

Başkan Yrd.
Feyzullah Çavuş

Sayman
Birnur Karabıyık

Yazman
Elif Özkan

Üye
Serpil Özce
Hüseyin Arslan
Neslihan Aksungur

Denetleme Kurulu
Lü�i Ak
Cemile Ayas
Kürşat Özen

Disiplin Kurulu
Merih Üstüner
Aykut Kap
Mehmet Erol

ADD Genel Kurulu Yapıldı

ATAY YILMAZ GÜVEN TAZELEDİ 

Atatürkçülük: akıl ve bilim 
tarafından belirlenmiş 
gerçeklere dayalı bir yaşam 

felsefesidir; Türkiye Cumhuriyeti'ni 
sonsuza kadar yaşatma ve yükseltme 
bilincidir; özgür ve bağımsız bir 
yurttaş olarak yaşamanın 
garantisidir; insan hak ve 
özgürlüklerine saygıyı temel alan 
Türk hümanizmidir; demokratik, 
laik, sosyal bir hukuk devletinin 
güvencesidir; Türk milletini 
devletsiz ve vatansız yapmak isteyen 
emperyalizme ve sömürgeciliğe karşı 
geliştirilmiş panzehirdir.
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Atatürkçü Düşünce Derneğ� (ADD) 
Düzce Şubes�’n�n olağan Genel Kurul 
toplantısı Hal�l Üstüner �ş merkez�nde 
bulunan dernek lokal�nde üyeler�n 
katılımıyla yapıldı. Kongreye ADD Batı 
Karaden�z Bölge Sorumlusu ve GYK 
üyes� Yusuf Arslan da katıldı. 

ADD Düzce Şube Başkanı Atay Yılmaz 
kongrede geçm�ş döneme a�t faal�yet 
raporunu okudu. Daha sonra da derneğ�n 
mal� raporları, denet�m kurulu raporları 
okundu. 

Yapılan oylama �le Genel Kurul üyeler� 
faal�yet raporları, mal� rapor ve denet�m 
kurulu raporlarını oy b�rl�ğ� �le onayladı. 

Gündem gereğ� genel kurul üyeler� 
arasından yen� dönem �ç�n Yönet�m 
Kurulu, Denet�m Kurulu ve D�s�pl�n 
Kurulu üyeler�n�n seç�m� yapıldı. ADD 
Düzce Şube Başkanı Atay Yılmaz, güven 
tazeleyerek yen� yönet�mde yer aldı ve 
Yönet�m Kurulunda yapılan görev 

dağılımı �le de yen�den ADD Yönet�m 
Kurulu Başkanlığına seç�ld�. 

Atatürkçülüğü b�r yaşam felsefes� olarak 
n�telend�ren Atay Yılmaz, kongrede 
yaptığı konuşmada şu görüşlere yer verd�: 

“ Atatürkçülük, dün olduğu g�b�, 
bugün de yarın da Türk ulusunun 
pusulası, yol har�tası olmayı 
sürdürecekt�r. Çünkü Atatürkçülük 
d�nam�zmd�r, yol göster�c�s� akıl ve 
b�l�md�r. Türk m�llet�, akıl tarafından 
bel�rlenm�ş b�r et�k yaşayış yönünde 
eğ�t�ld�ğ� takd�rde; geçm�ş� daha 
sağlıklı b�r b�ç�mde yorumlama 
yeteneğ�n� gel�şt�recek ve bugün 
ülkem�z�n yaşadığı konjonktürel 
sorunları tar�hsel b�r�k�m�nden de 
yararlanarak daha kısa sürede 
çözeb�lecekt�r.”
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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
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Düzce SOL Parti il binasının açılışı yapıldı

20 yıllık bir itidarın bıraktığı her türden çürümüşlük ve yozlaşma 
uzunca bir süre bizlere her bakımdan ağır bedeller ödetecektir. 
Bizim oluşacak yeni Yönetimden tek beklentimiz, toplum 
dinamiklerini oluşturan yapıların gelişmelerini ve güçlenmelerini 

önleyen, önündeki bütün yasakların kaldırılmasıdır. Bu yasakların kalkması 
ile birlikte ülkenin 75 yılı aşan çok partili siyasal yaşamı ve deneyimi 
kendi dinamikleri ile önüne çıkan engelleri aşacak yetenektedir. Yeter ki 
önüne hiç de adil ve ahlaki olmayan engeller çıkarılmasın.

ÜLKE TARİHİNDE

GÖRÜLMEMİŞ BİR

KRİZİN İÇİNDEYİZ

B�z�m açımızdan Ülkem�zdek� s�yaset manzarasına göz 

atacak olursak h�ç de �ç açıcı olmayan b�r manzarayla 

karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz. Ülkem�z adeta 

tar�h�nde görülmem�ş b�r kr�zle karşı karşıyadır. Adını 

b�le telaffuz ederken zorlandığımız Kamuoyunda 

yaygın adıyla söyleyecek olursak TEK ADAM REJİMİ 

adeta günümüzde toplumun her alanında, s�yasetten 

ekonom�ye, eğ�t�mden sağlığa, tarımdan sanay�ye 

hemen her kurumun altını, �ç�n� boşaltmış 

Cumhur�yet�n devlet ve toplumsal kategor�dek� bütün 

kurumlarının �şley�ş�n� ve �l�şk�ler�n� adeta k�l�tlem�ş, 

tab�r� ca�zse felç etm�şt�r. Yozlaşma o kadar der�nd�r k� 

İkt�dar Kurumu �dd�a ett�ğ� ve arkasında durduğunu 

söyled�ğ� her gel�şme neden�yle yerleş�k 

kurum, kurul ve onların �şlemes�n� sağlayan 

kuralları hızla çürüttüğü görülmekted�r. 

Aslında �kt�dar bunu b�lerek yapıyor.

Yüksek kur, yüksek enflasyon, yüksek �şs�zl�k, 

düşük ücret pol�t�kaları ülke düzey�nde gel�r 

dağılımını hızla bozmuş, �kt�dar bu bozulan 

yapıyı bu çarpıklığı koruyan ve daha da 

bozulmasına neden olacak �craatları hızla 

uygulamaya koymaktan ger� durmamaktadır.

20 yıldan ber� �kt�darını kes�nt�s�z sürdüren bu 

yönet�m, sank� bu duruma kend�s� sebep 

olmamış g�b� büyük b�r p�şk�nl�k ve vurdum 

duymazlıkla yol açtığı bu yıkımı kend�s�n�n 

düzelteceğ�n� söyleyeb�lmekted�r. Seç�m 

atmosfer�ne g�r�len bu dönemde adete b�r 

baskın g�r�ş�mle Seç�m Yasasını değ�şt�rm�ş, 

seç�m güvenl�ğ�n�, Tems�lde Adalet 

/Yönet�mde İst�krar �lkes�ne aykırı b�r şek�lde, 

geçm�ş seç�mlerde yapmış olduğu g�b� 'atı alıp 

Üsküdarı geçme' derd�ne düşmüştü.

Toplumun başta S�yaset Kurumları ve 

d�ğer Kamuoyu oluşturan bütün yapıları 

şu anda nerede �se �şlemez durumdadır. 

Yasama Yürütme ve Yargı'da 

KUVVETLER AYRILIĞI �lkes� 

KUVVETLER BİRLİĞİ' ne 

dönüştürülmüştür. Devlet aygıtı Part� 

Devlet�ne dönüşmüştür. Bu nedenle s�yas� 

mah�yettek� toplantılar b�le devlet 

kurumlarında(AKP İl Başkanları 

toplantısının SARAYDA 

düzenlenmes�g�b�) yapılmaya başlanmıştır.

B�z bu ve benzer� adeta kangren hal�ne 

gelen gel�şmelere karşı d�yoruz k� ülke 

düzey�nde sosyal�stler�n güç odağı 

oluşturacak şek�lde önler�ndek� engeller� 

b�r b�r aşarak, çalışan emekç� halk eksenl� 

b�r örgütlenmeye çalışmaktır. Bu nedenle 

seç�mlere kadar ve ondan sonra da 

yapılacak çok �ş vardır. S�yaset�n nabzı 

sadece s�yas� part�lerde atmamaktadır. B�r 

alt b�leşen olarak Send�kalarda, Meslek 

B�rl�k ve Odalarında, Barolarda 

Kooperat�flerde azımsanmayacak sayıda 

b�r k�tlede, onların hak mücadeler�ne karşı 

�kt�darın göstermekte olduğu kayıtsızlık 

veya eleşt�r� uyarı ve beklent�ler�n� d�kkate 

almama ve ıskalama büyük b�r sıkışmışlık 

yaratmaktadır.

B�z bu türden sıkışmışlıktan ve 

cendereden çıkış yolu olarak 

örgütlenmen�n Sosyal�st Solda b�r güç 

ve �n�s�yat�f b�rl�ğ� oluşturmasında 

görüyoruz. B�r�nc� öncel�ğ�m�z bu ucube 

Yönet�mden b�r an önce kurtularak, 

normalleşmeye dönüşümü başlatacak 

olan, bu dönüşümde Cumhur İtt�fakı 

dışındak� gen�ş b�r kes�m�n topluma 

güven veren b�r aday çıkararak ve onun 

kazanmasını sağlayacak çalışma 

yapmaktır. Elbettek� aşılan bu yen� 

dönemde her şey 'güllük 

gül�stanlık'olmayacaktır. 20 yıllık b�r 

�t�darın bıraktığı her türden çürümüşlük 

ve yozlaşma uzunca b�r süre b�zlere her 

bakımdan ağır bedeller ödetecekt�r. 

B�z�m oluşacak yen� Yönet�mden tek 

beklent�m�z, toplum d�nam�kler�n� 

oluşturan yapıların gel�şmeler�n� ve 

güçlenmeler�n� önleyen, önündek� bütün 

yasakların kaldırılmasıdır. Bu yasakların 

kalkması �le b�rl�kte ülken�n 75 yılı aşan 

çok part�l� s�yasal yaşamı ve deney�m� 

kend� d�nam�kler� �le önüne çıkan 

engeller� aşacak yetenekted�r. Yeter k� 

önüne h�ç de ad�l ve ahlak� olmayan 

engeller çıkarılmasın. 

İl Başkanlığını Sam� Özdem�r’�n yaptığı 
Düzce SOL part�n�n Cumhur�yet sokakta 
bulunan �l b�nasının açılışı yapıldı. Açılışa 
Başkanlar Kurulu Üyes� Önder İşleyen de 
katıldı. 


