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Bu sınavlar adaletsizliği ölçüyor

Banka emekçilerine yıllık izin dayatması
Nisan ayının sonuna doğru özel bankalar çalışanlarını zorunlu olarak yıllık izin kullanmaya zorlarken kamu 

bankalarından da benzer adımlar gelmeye başladı. Banka Emekçileri Dayanışma Ağı Vakıf Katılım Bankası’nda banka 
emekçilerine uygulanan zorunlu yıllık izin dayatmasını bir açıklamayla kamuoyuna duyurdu. ● Sf4

Geleceğimizi virüs değil 
bu düzen karartıyor
Salgına karşı ilk önlem okulların kapatılması 
oldu. Tüm dünya karantina önlemleri üze-
rinde dururken aksı mümkün olamazdı. 
Sorun şu ki, okullarda birbirlerine karışıp 
virüsü yaymasınlar denilen öğrencilerin 
ana babalarının çalıştığı fabrikalar (eğer 
iş ve sipariş varsa!) çalışmaya devam 
ediyordu.
“Okulları kapattık, uzaktan eğitime geçiyo-
ruz. Zaten biz de düşünüyorduk bu konuyu, 
denemesini de yapmış olacağız” dediler.
Televizyondan yayınlanan dersler saye-
sinde veliler çocuklarının nasıl bir eğitim 
girdabının içinden geçmiş olduklarını 
görmüş oldu sadece! 
EBA dediler, “eğitimde bilinmeyen arızalar” 
olarak açılımı oldu. Aylar sonra hâlâ “yaşa-
nan yoğunluk nedeniyle, giriş saatlerine ge-
tirilen” sınırlama kararları ve bir hafta sonra 
bunların iptali kararları yayımlanıyordu.

Uzaktan eğitimin evinde sağlıklı bir bilişim 
altyapısı olmadığı için daha ilk adımda 
diskalifiye ettiği öğrencilerin yarıdan fazla 
olduğu tahmin ediliyor.
Bursa’da Eğitim-İş sendikasının öğretmenler 
üzerinden yaptığı bir ankete göre uzaktan 
eğitim platformunu düzenli kullanan öğren-
cilerin oranı beşte biri bulmuyor.
Burada sadece bir eğitim sorunu yok! Bu-
rada büyük, çok büyük bir adaletsizlik var!
Sermaye sınıfı ve AKP iktidarı bu soruna 
çözüm aramak bir yana gündeme bile getir-
memeyi tercih etti.
Sonra sınavlar konusu gündeme geldi. 
Karne notlarını “ilk dönem ne aldıysa, 
ikinci döneme aynısını yazıyoruz” esası ile 
alan öğrencilerin lise ve üniversite yerleş-
tirme sınavlarından söz ediyoruz.
Burada adaletsizliğe keyfilik ve halk düş-
manlığı eklendi.
“Sınavlar iptal edilmeli mi? Bu koşullarda 
sınav yapılabilir mi?” sorularını tartışanlara 
kötü bir sürpriz yaptılar. Salgının ülkemiz-

deki ilk günlerinde Temmuz ayına ötelendi-
ği söylenen sınavlar yeniden geri çekildi. 
İşler çok iyi gittiği, ülkemiz salgını atlattığı ya 
da sınavların sağlıklı koşullarda yapılması 
için özel olanaklar doğduğu için değil: Müş-
teri bekleyen turizm patronlarını daha fazla 
bekletmemek için!
Lise yerleştirme sınavları, skandal açıkla-
malar (çok çekiniyorsanız girmeyiverin sı-
nava diyenler, siz daha neler göreceksiniz 
buyuranlar) korkutucu görüntüler, sınav 
sırasında fenalaşan öğrenciyle birlikte 14 
günlük karantinaya alınanlarla yaşandı.
Bu hafta sonu YKS (Yükseköğretim Kurum-
ları Sınavı) var. Üniversite sınavı yani. 
“Ertelensin” talepleri geri çevrildi. LYS’de 
yaşananlar da etkilemiyor iktidarı. 
Patronlar turist bekliyor: “Acele sınavla-
rınıza girip çıkın. Cebinde parası olanları 
otellerimize bekliyoruz.”
Bu düzende adalet yok.
Bu düzende akıl yok.
Bu düzende gelecek yok!

adaleti kim 
sağlayacak?

Para Öğrencilerden 
daHa Önemli

turizm Patronları bayram etsin diye adaletsizlik üreten bu 
düzen GenÇler iÇin değiŞmeli

Öğrencilere ‘hayatlarını belirleyecek’ 
sınav olarak anlatılan masalın ardın-
da eşitsizlikler ve adaletsizliklerle 
dolu bir süreç var. 3 saatlik sınavda, 
öğrenciler geleceklerini, hayatlarını 
belirleyecek soruları çözmeye çalı-
şacak. Bir ömür, üç saate sığdırılacak. 
Sadece pandeminin getirdiği problem-
lerle anlatılmayacak adaletsizlikler, 
sınav sorularının çalınması, eğitimin 
piyasaya teslim edilmesi gibi düzenin 
bozukluğunun sonuçları. Peki gençler 
seçeneksizliğe itilirken adaleti kim 
sağlayacak? 

Sınav tarihinin yaklaşık bir ay öne 
çekilmesiyle patronların daha fazla 
para kazanması hedeflenirken sınava 
giren öğrencilerin ve velilerin payınaysa 
hastalık riski düşüyor. Henüz salgın tam 
anlamıyla kontrol altına alınamamışken 
1,6 milyon öğrencinin katıldığı, 350 bini 
aşkın öğretmenin görev yaptığı Liseye 
Geçiş Sınavı’ndaki (LGS) görüntüler bilim 
insanlarının ve eğitimcilerin taleplerinin 
önemsenmediğini gösterdi. ● Sf 2

Sınav tarihinin Temmuz ayından yeniden Haziran ayına çekilmesi, 
AKP’nin turizm patronlarına verdiği sözlerden biriydi. İktidarı boyunca 
sermayeye hizmet etmenin onursuzluğuyla ayakta duran AKP, turizm 
patronlarının kârlarına kâr katacak, adeta bayram ettirecek. Patronlar 
bayram edecek diye öğrencilerin ve velilerin sağlığı patronlara peşkeş 
çekilmiş olacak.  ● Sf 3

Paraya tapan, yurttaşlara 
bakarken gözlerinde dolar 
işaretleri beliren patron-
ların ve onların düzeninde 
gençler için de eşitsizlik-
ten ve adaletsizlikten baş-
ka bir şey yok. Asıl sınavı 
işsizlikle, geleceksizlikle 
veren gençlerin, düzeni 
değiştirmek için mücadele 
etmekten başka çaresi bu-
lunmuyor. Tüm toplumun 
kurtuluşu gibi, gençlerin 
kurtuluşu da bu düzenin 
değişmesi mümkün.
Solcu Liseliler, yaşadık-
larından en çok bu dersi 
almış görünüyor.  ● Sf 3
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Ü
lkemizde yap-boz denilince, 
sonrasına eklenen tamla-
malardan biri haline gelen 
eğitim sisteminin içerisindeki 
adaletsizlikler, patronların 
kâr hırsı, AKP’nin dindar ve 

kindar nesil projesiyle gittikçe artıyor.  
Küçük bir azınlığın çıkarlarını her şeyin 
önünde tutan kapitalist sistem içerisinde 
eğitim sisteminin payına da rekabetçi bir 
düzen, dinselleşme, eğitim sisteminin 
özelleştirilmesi ve kamusal olan bu alanın 
piyasa koşullarını teslim edilmesi geliyor. 

adaletsizliğin GÖsterGesi; 
eğitim’de ÖzelleŞtirme ve 
dinselleŞme 

AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılından 
günümüze gelindiğinde devlet bütçesin-
den eğitime aktarılan pay %19’lardan 
%5’lere geriledi. Devletin kamusal hizmet 
olan eğitimden elini çekmesiyle beraber 
bu eğitim hakkı “patronların ve hayırse-
verlerin” vicdanına terk edildi. 2002 yı-
lından bu yana devlet tarafından Diyanet 
İşleri Başkanlığının Bütçesi’ndeki artış 
ise eğitimde dinselleşmeye paralel olarak 
hızlandı. Bu hızlı artış AKP’nin dindar ve 
kindar nesil politikalarının en önemli saç 
ayağı olarak görülebilir.  
4+4+4 eğitim sisteminin 2012 yılında 
yürürlüğe konulması ile beraber, kamusal 
eğitimin giderek niteliksiz hale getirilme-
si, dernek-vakıf-cemaat gibi oluşumların 
eğitim sisteminin içerisinde doğrudan yer 
alması, özelleştirme politikalarıyla farklı 
kesimlere hitap eden özel okul ve eğitim 
kurumların yaygınlaştırılması, öğrenciler 
ve velilerin patronlar için para kazanılan 
satılık bir mala dönüşmesinin sonuçlarını 
görüyoruz.

SAMANALTI / Sait Munzur

kalıcı adaletsizlik: eğitimde yaP-boz

Adaletsizliğin Sansürsüz Hali: 
salGın koŞullarında eğitim

uzaktan eğitim 
ayrıcalıklı 
sınıflara daHa 
yakın

Covid-19 pandemisi nedeniyle 
alınan önlemler çerçevesinde eğitim 
sistemi 16 Mart 2020 tarihinden itiba-
ren MEB tarafından oluşturulan dijital 
eğitim platformları veya öğretmen-
lerin kişisel çabalarıyla çeşitli dijital 
platformlar üzerinden gerçekleştirilen 
online ders, seminer ve ödevlerle 
sonlandı. 

Salgınla beraber hayatımıza giren 
çeşitli yeniliklerden biri olan uzaktan 
eğitim platformları, gittikçe piyasaya 
teslim edilen eğitim sistemi içinde 
tüccarların iştahını kabarttı, uzak-
tan eğitim sistemini, bina, kırtasiye 
ve personel masraflarından kurtul-
mak olarak gören tüccar eğitimciler, 
tek tuşla da eğitim verilebileceğini 
düşünüp uzaktan eğitimin kalıcı hale 
getirilmesi için kamuoyu oluşturmaya 
başladılar. Peki gerçekler? 

Uzaktan eğitim sistemiyle beraber 
mevsimsel veya geçici işlerde çalışan 
çocuk işçilerin sayısının giderek arttığı, 
uzaktan eğitim için gerekli olan temel 
araç ve gereçlere erişimin zorlaştığı 
gözlemleniyor. Bunun sonucu olarak 
çocukların bir bölümünün eğitim sis-
teminin dışında kaldığı görülüyor.

TÜİK’in Hane Halkı Bilişim Tekno-
lojileri Kullanım Araştırması 2020 
verilerine göre Türkiye’de hanelerde 
masaüstü bilgisayar bulunma oranı 
% 17,6; taşınabilir bilgisayar bulunma 
oranı % 37,9; tablet bulunma oranı 
yüzde % 26,7; cep telefonu bulunma 
oranı ise % 98,7 olarak ifade edilmiş-
tir.

Yukarıda aktarılan istatistik, 
bölgesel, gelir durumu vb. paramet-
relerle beraber değerlendirmeye tabi 
tutulduğunda nüfusun geniş kesi-
minin (halkın çoğunluğunun) yoksun 
bırakıldığı bir hakkın başka kesimleri 
için imtiyazlı şekilde sağlanabildiğini 
söylüyor.

Ü
lkemizde ve dünyada etkisini halen sürdüren Covid-19 
pandemisi, ülkemizdeki milyonlarca öğrenci ve veliyi, 
eğitim tüccarları ve planlamadan yoksun yöneticilerle 
baş başa bıraktı. Türkiye’de ilk vakalarının görülmesi-
nin ardından okulların kapatılması, merkezi sınavların 
ertelenmesi gibi daha sonrasında ekonomik çıkarlar 

gözetilerek geri alınacak çeşitli önlemler ile salgın yönetilmeye 
çalışıldı.

Okulların kapatılmasının ardından hazırlanan uzaktan eğitim 
içerikleri ve uzaktan eğitime erişim olanakları, kamu tarafından 
sağlanan eğitim hizmetleriyle özelleştirmeler sonucu eğitim camia-
sının %20’lik dilimine hitap eden özel okullar arasındaki uçurumu 
ayyuka çıkardı.

Covid-19 öncesi kalem, kitap, okul kıyafetleri, servis gibi temel 
eğitim masraflarını karşılamak için zorluklar çeken ailelerin, salgı-
nın getirdiği ağır ekonomik yıkımla yaşamsal ihtiyaçlarını öncelik 
haline getirerek eğitim harcamalarında kısıtlamaya gittiği göz-
lemlendi. Tüm bunlarla beraber genişçe bir kesim uzaktan eğitim 
sistemine geçişle, evinde bilgisayar, internet, televizyon hizmetleri 
gibi bilgi iletişim teknolojilerinden insani düzeyde yararlanabilecek 

imkân ve olanaktan yoksun olduğunun farkına varıyordu.
Salgın nedeniyle gerçekleştirilemeyen yüz yüze eğitimlerin 

kamu hizmeti sağlayan okullarda keyfi katılımla yürütülürken özel 
okullarda zorunluluk hali taşıması, devletin de sınıfsal pozisyonunu 
gözler önüne seriyor. Anayasa’nın 10. Maddesi’nde yer alan “Hiçbir 
kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz” ifadesinin 
açıkça ihlali anlamına gelen bu karar, bir sınıfı daha imtiyazlı ve 
öncelikli hale getirerek, eğitimdeki eşitsizliklerin kalıcı bir biçim 
almasına kapı aralamaktadır.

eğitimde adaletsiz seÇim sistemi: sınavlar
Eğitime ayrılan devlet desteğinin azaltılması, eğitim sisteminde 

yapılan sürekli değişiklikler, bölgeler ve okullar arasındaki gittikçe 
açılan niteliksel farklılıklar milyonlarca öğrencinin aynı koşullar 
altında eğitim - öğrenim hakkından yararlanmadığını gözler önüne 
seriyor. Bu durumda gerçekleşen ölçme ve değerlendirme, toplumsal 
eşitsizliklerin ve adaletsizliklerin sınanması olarak görülebilir.

Eğitim sistemi içerisinde yer alan bu adaletsizliklerden çıkışın 
sahici ve tek gerçek çözümü ise, kamusal, laik ve bilimsel eğitim 
hakkını savunmaktan, aydınlanma mücadelesi vermekten geçiyor.



GenÇleri değil kasalarını düŞünüyorlar
imza: bir solcu liseli 

G
enç nesillerine değer 
vermeyen, onu yücelt-
mek ve geliştirmek 
için çaba harcamayan 
toplumların çürüme-
ye mahkûm olduğu 

görüşünü kimse tartışmayacaktır. 
Hatta ülkemiz tarihinde bu sözün 
özel değer kazandığı zamanlar ol-
muş, unutanlara bu cümle kendini 
hatırlatmıştır. Bu söz önemsiz 
değil ama yaşananlara bakıldığın-
da gençlerin önemsendiğini nasıl 
düşünebiliriz, buna nasıl inanabi-
liriz? 

Önce salgın başladığında 
okullar hızla tatil edildi. Edildi 
edilmesine ama evdeki koşulları 
uygun olanla olmayan arasındaki 
fark hemen kendini gösterdi. Özel 
okullarda hem dersler sürdü hem 
de varlıklı aileler çocuklarına her 
ders için özel öğretmenden ders 
aldırırken bazı öğrencilerin evde 
sakince ders çalışabileceği alanı ya 
da zamanı dahi yoktu. 

Ardından sınav tarihi konu-
şulmaya başlandı. Yine kedinin 
fareyle oynadığı gibi sınav tarihiy-
le bir ileri bir geri oynadılar. Sonra 
da öğrencileri mükafatlandırdık-
larını düşünmüş olacaklar ki, ‘Ek 
süre verdik, daha ne istiyorsunuz?’ 

dediler. Bu sırada öğrencilerin 
hayatlarını, ders programlarını 
verilen tarihe göre düzenledikleri-
ni ve bunun üstlerinde psikolojik 
bir basınç yarattığını hiç önem-
semediler. Yoksa ebeveynlerinin 
çalıştıkları fabrikada virüs vakaları 
görülmüşken evde hiç umursa-
madan ders çalışabileceklerini mi 
sandılar? Yahut bir insan has-
tanede virüs tedavisi görürken 
sınavı düşünecek hali mi kalır? Ve 
onların tek söylediği; “İlahi sen de! 
Ne olacak canım, seneye girersin!” 
demek oluyor.

Aslında tüm bu sıkıntıları 
biliyorlar ya da görüyorlar gör-
mesine ama önemsemiyorlar! 
Önemsemiyorlar çünkü onları 
yönlendiren, önemsedikleri şeyleri 
belirleyen başka bir şey var: Kâr 
hırsları. Önemsemiyorlar çünkü 
bu düzen kâr elde etmek üzerine 
kurulu, patronlardan yana bir dü-
zen! Patronların ihtiyaçlarına göre 
şekillenen bir düzende emekçilerin 
ihtiyaçları, sağlık durumları değil; 
patronların yıllık kâr oranları 
hesap ediliyor. 

O zaman yıkalım bu köhne 
düzeni ve küçük bir azınlığın, pat-
ronların, ihtiyaçlarına göre değil 
toplumun büyük çoğunluğunun, 
emekçilerin, yararına olacak bir 
düzeni hep birlikte kuralım!

Öğrencilerin ve velilerin sağlığı 
Patronlar iÇin feda edildi

Korona virüs salgınının 2019 Aralık ayı itibariyle 
Çin’de yayılması büyük paniğe yol açtı, art arda pek 
çok ülkede ekonomik ve sosyal başlıklarda birtakım 
uygulamalarda değişikliğe gidildi ve farklı önlemler 
gündeme getirildi.

Salgının resmi kayıtlara göre 11 Mart itibariyle 
ülkemizde de görülmesiyle birlikte farklı alanlarda 
tedbirler uygulanmaya başlandı: Okullarda eğitime ara 
verilerek uzaktan eğitime geçildi, alışveriş merkezleri 
kapatıldı, sokağa çıkma yasakları ilan edildi, bazı kent-
lerde maskesiz dolaşmak yasaklandı.

Peki emekçilerin ve çocuklarının “yeni” hayatı nasıl-
dı? Sokağa çıkmak yasaktı ama bin bir türlü tehlikeye 
katlanmak zorunda bırakılarak çalışmak serbestti. 
Sahilde yürümek yasak, alışveriş merkezlerine gitmek 
serbestti. 20 yaş altına dışarı çıkmak yasak, fakat işe 
gitmek serbest… AKP’nin korona günlerinde emekçile-
re yönelik tedbirlerinin ve tutarsızlıklarının özetiydi bu. 
Patronların gemisi salgında da yürümeliydi.

tedbir Öğrenciler iÇin değil,  
Patronlar iÇin

Hükümetin gündemdeki diğer “tutarlı” tedbiri de 
Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) yönelik oldu. 
Normal koşullarda 20-21 Haziran’da yapılması planla-
nan sınav salgın tedbirleri kapsamında 25-26 Temmuz 
tarihlerine ertelendi. Sınava hazırlanan öğrenciler ders 
planlarını yeni tarihi dikkate alarak güncelledi, 1 aylık 
ertelenme süresi öğrencilerin odağını temmuz ayına 
kaydırdı.

İlerleyen süreçte AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
4 Mayıs’ta açıkladığı “normalleşme planı” kapsamında 
YKS’nin tarihi tekrar değiştirildi ve 27-28 Haziran tarih-
lerinde sınavın yapılacağı kararlaştırıldı. 

Daha açık söyleyelim: AKP’nin uğruna siyaset 
yaptığı turizm patronlarının ısrarı 2,5 milyona yakın 
öğrencinin geleceğine müdahale etmeye, sınava 

yönelik hazırlıklarını hiçe saymaya yetti. Bir ay son-
ra yapılacak bir sınav; turizm sezonunun daha geç 
açılması, patronların daha az kazanması anlamına ge-
lecekti. Salgını fırsata çevirerek emekçilerin haklarına 
göz dikmeleri yetmezmiş gibi, kârları uğruna gençlerin 
hayatına da müdahale edildi. 

Öğrencilerin yıllar boyunca emek verdiği, velilerin 
de öğrencilerle birlikte hazırlandığı sınavın tarihiyle bu 
denli oynanması aynı zamanda öğrencilerin, velilerin 
ve öğretmenlerin psikolojisini de derinden etkiledi.

Öğrencilerin ve velilerin sağlığı 
GerÇekten Güvende mi?

Sınav tarihinin yaklaşık bir ay öne çekilmesiyle 
patronların daha fazla para kazanması hedeflenir-
ken, sınava giren öğrencilerin ve velilerin payına ise 
hastalık riski düşüyor. Henüz salgın tam anlamıyla 
kontrol altına alınamamışken 1,6 milyon öğrencinin 
katıldığı, 350 bini aşkın öğretmenin görev yaptığı 
Liseye Geçiş Sınavı’ndaki (LGS) görüntüler bilim in-
sanlarının ve eğitimcilerin taleplerinin önemsenme-
diğini gösterdi. 

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un “Velilerimiz, öğ-
rencilerimiz ve görevli öğretmenlerimiz, binalarımızın 
ve sınav salonlarımızın özel dezenfektanlarla temiz-
lendiğinden ve gerekli hijyenin sağlandığından emin 
olabilirler” şeklindeki sözlerinin sınav günündeki yan-
sıması sınava giren binlerce öğrencilerin ve velilerinin 
okul bahçelerinde ve giriş kapılarında birbiriyle temas 
edecek yakınlıkta beklemesi oldu.

Amaç öğrencilerin, öğretmenlerin, velilerin sağlığı 
ve geleceği olmayınca; dünya üzerinde milyonlarca in-
sanın hastalandığı, yüz binlercesinin hayatını kaybet-
tiği salgında yetersiz “tedbirlerle” ve saatler boyunca 
gençleri yan yana getirmek de “anlaşılır” hale geliyor. 
Tedbirsiz adım atmak yasak, sınavda binlerce gencin 
mesafe gözetmeksizin bir araya getirilmesi serbest! 

sınav tariHinin değiŞtirilmesi, turizm 
Patronların toPlantısını Hatırlattı

Korona virüs tedbirleri kapsamında 25-26 Temmuz tarihlerine ertelen-
miş olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın, daha sonra yeniden bu sefer 
“turizm tedbirleri” sebebiyle 27-28 Haziran tarihlerine alınması yolundaki 
değişiklikte en büyük pay hiç şüphesiz turizm patronlarına ait.

“Normalleşme planı” doğrultusunda YKS tarihinin öne çekilmesinden 
hemen sonra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile Dışişleri Bakanı 
Mevlüt Çavuşoğlu’nun turizm temsilcileriyle yaptıkları toplantıda turizmde 
yoğunluğun temmuz ayı itibariyle başlayacağı ifade edilirken, YKS ve LGS 
sınavlarının Haziran ayında yapılmasının üzerinde durulmuştu. Kimseyi 
şaşırtmamış olsa gerek, sınav tarihi öğrencilerin sağlığı ve geleceği için 
değil; patronların ceplerini doldurması için değiştirildi.

Solcu Liseliler ve Türkiye Komünist Gençliği’nden mesaj: 

Güzel Günlerde buluŞmaya, 
Geleceğimiz iÇin mücadeleye

Okul hayatımız boyunca en 
çok duyduğumuz cümlelerin ba-
şında geliyor olsa gerek: “üniver-
site sınavı hayatlarımızı belir-
leyecek”, “geleceğimizi sınavlar 
şekillendirecek” ve benzerleri…

Okul hayatımız 
ve derslerimiz 
önemli, üni-
versite sınavı 
ise yarınımızda 
iz bırakıyor; 
biliyoruz.

Fakat gelece-
ğimizi belirleyen 
yalnızca sınavlar 
mı? Eğitim siste-
minde ve hayatta 
karşılaştığımız 
eşitsizliklerin, ada-
letsizliklerin üstüne 
gitmeden güzel gün-
leri kurmak mümkün 
mü?

Yarınlarımızın kay-
gılarla ve adaletsizlikle 
anıldığı bir ülkede yaşa-
mak istemiyoruz. Bütün 
sıra arkadaşlarımızı 
eşitsizliği ve adaletsizliği 
ortadan kaldırdığımız bir 
ülke kurmaya çağırıyoruz.

Güzel günlerde buluşmaya, 
geleceğimiz için mücadeleye!

Üniversite sınavında başarı-
lar diliyoruz.

Salgın süreci, patron sınıfının daha çok sömür-
mek, daha çok kâr elde etmek uğruna virüsü bile 
fırsata çevirdiğini bütün açıklığıyla gösterdi. Ne 
gençlerin eğitime erişiminin, ne geçim derdinin, ne 
sağlık riskinin ne de gelecek kaygısının patronlar 
için önemi var. 

Yalnızca patronlar da değil, bu sınıfın siyaset-
teki temsilcileri de rollerine uygun davranıyor ve 
emekçileri, emekçilerin çocuklarını sadece üze-

rinden çıkar elde edilecek araçlar olarak görüyor. 

Ötesi yok.
Yaşananlar çürümüş bir düzenin siyasetçilerinin 

ahlaksızlığı ya da acımasız patronların eseri değil. 
Kendi bulundukları cephenin gereğini yapıyorlar ve 
bu düzen değişmedikçe de bunu yapmaya devam 
edecekler. 

Bugünün ve geleceğin emekçileri olan gençle-
rin yeni bir düzen için mücadeleyi yükseltmesiyle 
yaşananlar “kader” olmaktan çıkacak, emekçi gençler 
kendi geleceklerini mücadeleyle kazanacak.

GenÇlerin Geleceği iÇin bu düzen değiŞmeli
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HAYDİ UNUTMAYALIM, BİZ GÜCÜ NERDEN ALIRIZ? dayanıŞma
Türkiye Komünist Partisi, maddi kaynaklarını 
üyelerinin ve dostlarının, dişinden tırnağından 
artırdıklarıyla partiye aidat ve bağış verenlerin 
katkılarıyla oluşturuyor.
Türkiye Komünist Partisi’ne bağışlarınızla katkı 
koyabilirsiniz. Hesap numaralarımız şöyle:

N
E YAPMALI?

N
isan ayının sonuna 
doğru özel bankalar 
çalışanlarını zorunlu 
olarak yıllık izin kul-
lanmaya zorlarken 
kamu bankalarından 

da benzer adımlar gelmeye başla-
dı. Banka Emekçileri Dayanışma 
Ağı Vakıf Katılım Bankası’nda 
banka emekçilerine uygulanan 
zorunlu yıllık izin dayatması-
nı bir açıklamayla kamuoyuna 
duyurdu. 

Salgın koşullarında banka 
emekçilerinin önemli kısmı şube-
lerde riskli koşullarda çalıştırıldı. 
“Daha şanslı” diye adlandırılan 
diğer emekçilerse evden çalışmaya 
başladı ama fazla mesai, baskı 
ve mobbinge maruz kalmaktan 
kurtulamadı. Bu çalışma koşulları 
bile patronları tatmin etmeyince 
banka emekçilerinin yıllık izinleri-
ne göz diktiler.

Vakıf Katılım Bankası’nda 
alınan zorunlu yıllık izin kullan-
dırılması kararı insan kaynakları 
tarafından duyuruldu ve kararın 
gerekçesi “çalışanların önemsen-
mesi” olarak ifade edildi. 

Vakıf Katılım’da çalışan bir 
emekçi yıllık izin dayatmasını 
Banka Emekçileri Dayanışma 
Ağı’na şöyle anlattı: “18 Haziran 
günü Vakıf Katılım bankasının 
yönetim kurulunun aldığı karara 
göre yüksek tempoyla çalıştığı-
mız bu günlerde bizleri düşünüp 
tatili çıkmamızı talep ediyorlardı. 
E-postanın devamında 10 günden 
fazla yıllık izni olan çalışanların 
10 gün, az olanların ise mevcut 
izinlerinin tamamını kullanmala-
rını rica ediyorlarmış. Ayrıca yıllık 
izin kullanmak istemeyenlereyse 
30 Haziran 2020 - 30 Eylül 2020 
tarihleri arasında, rastgele yıllık 
izne çıkartacaklarını belirtiyorlar. 
Banka yönetimlerini arka bahçe-
lerine çeviren, emekçilerden çal-
dıkları paraları patronlara “helal” 
ve düşük faizle veren bu sistemin, 
gözleri elimizde kalan son hakları 
da gasp etmekte.”

Banka Emekçileri Dayanışma 
Ağı olarak bütün banka emekçi-
lerini birlikte mücadele etmeye, 
haksızlıklara karşı sesimizi yük-
seltmeye ve örgütlenmeye davet 
ediyoruz.

Salgın sebebiyle alınan 
karantina kararlarından bir tanesi 
de ilaç mümessillerinin, eczaneler 
dâhil olmak üzere tüm sağlık 
kuruluşlarında hekimlere, diş 
hekimlerine ve eczacılara yönelik 
ziyaretlerini durdurması olmuştu. 
Kararın alındığı tarihten itibaren 
ilaç firmaları tüm çalışanlarını 
evden çalışma düzenine geçirmişti. 
Patronların Ensesindeyiz Ağı’na 
gelen ihbara göre, bu dönemde Dem 
İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ, merkez ofis 
çalışanlarını evden çalışma düzenine 
geçirirken, ilaç mümessillerine 
ziyaret yapamadıkları için ara ara 
zorunlu yıllık izin kullandırıyor.

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve 

Tıbbi Cihaz Kurumu yayımladığı yeni 
kararlarda ilaç mümessillerinin 15 
Haziran itibariyle ziyaretini serbest 
bırakmış ancak nihai kararı ziyaret 
verilecek sağlık kuruluşunun ve 
sağlık personelinin inisiyatifine 
bırakmıştı. 

Bu karara rağmen ilaç firmaları 
1 Temmuz tarihine kadar ziyarette 
bulunmayacaklarını ve o tarihe 
kadar tüm çalışanlarının özlük 
haklarının tamamının korunacağını 
belirtmişlerdi. Ancak çalışanlardan 
edinilen bilgiye göre, Dem İlaç Sanayi 
ve Ticaret AŞ, 15 Haziran tarihinden 
itibaren tüm ilaç mümessillerine 
sağlık kuruluşlarında aktif olarak 
çalışma talimatı verdi. 

Sağlık kuruluşlarından ve bu 
kuruluşların çalışanlarından 
gelen tepkilerden sonra ilaç 
mümessillerinin “normal” 
dönemlerdeki gibi çalışamadığını 
gözlemleyen Dem İlaç yönetiminin 
mümessillere şimdi de haftanın 3 
günü sağlık kuruluşlarına giderek 
aktif çalışma, geri kalan 2 günde 
de yıllık izin kullanma zorunluluğu 
getirdiği öğrenildi. Yıllık izin hakkı 
olmayan mümessillerin izin 
günü borçlandırıldığı şirkette, işe 
yeni başlayan mümessillerin bu 
uygulama ile yaklaşık 2 yıl boyunca 
resmi olarak kullanabilecekleri yıllık 
izin hakları da ellerinden alınmış 
oluyor.

dem ilaÇ ÇalıŞanlarına zorunlu yıllık izin

Pe Geo koleJi Öğretmen komitesi 
talePlerini aÇıkladı

banka emekÇilerine yıllık izin 
dayatması

GEO Koleji’nde çalışan öğretmenler 
yaşadıkları haksızlıklara karşı yan 
yana gelip Patronların Ensesindeyiz 
GEO Koleji Öğretmen Komitesi'ni 
kurduklarını duyurdular.

Komitenin yayınladığı bildiri şöyle:
Bizler 2018-2019 eğitim öğretim 

yılında eğitim hayatına başlayan, aynı 
zamanda Fenerbahçe Spor Kulübü 
genel sekreteri ve AE Arma Elektro 
Panç A.Ş. hissedarı Burak Ç. Kızılhan’ın 
da yönetim kurulunda olduğu GEO 
Koleji’nin öğretmenleriyiz.

Haziran 2019 tarihinden bu yana 
maaş hak edişlerimizin ödemeleri 
konusunda kurumun bizlere yaşattığı 
haksızlıklara maruz kalıyoruz. 2019-
2020 eğitim döneminde peyderpey 
aldığımız maaşlarımız, özellikle 
pandemi sürecinde 30 ila 45 günlük 
uzatmalı süreçler halinde parça 
parça yatırıldı. Haziran ayının sonuna 
gelmemize rağmen hala Mart ayı 
maaşımızın tamamını, Nisan, Mayıs 
aylarında devlet tarafından ödenen 
kısa çalışma ödeneğinin kalan 
kısımlarını alamadık.

KÇÖ (Kısa Çalışma Ödeneği) 
çıkmayan bazı öğretmenlerse uzaktan 

eğitim boyunca 
çalıştırılmasına 
rağmen hiçbir 
ödeme alamadılar. 
Uzaktan eğitim 
sürecinde tüm 
öğretmenler olarak 
okulun sunduğu 
haftalık ders 
programına bire bir uymamıza rağmen 
maaşlarımızla ilgili sorularımıza cevap 
verecek hiçbir muhatap bulamadık. 
Maaşlarımızın ne zaman yatırılacağını 
sorduğumuzda; konuyla ilgili cevap 
vermek yerine yetkililerden, bizlerden 
fedakârlık yapmamız yönünde geri 
dönüşler aldık. 12 Haziran 2020 
tarihinde ise, kurum yöneticisinden 
okulun seneye devam edemeyeceğini, 
okulu kapatma kararı verdiklerini 
içeren bir e-posta alarak, okulların 
kapanmasından sadece bir hafta önce 
kurumun kapatılacağını öğrenmenin 
mağduriyetini yaşadık.

Bu durumda, özellikle pandemi 
sürecinde uzun zamandır mağdur 
edilen GEO Koleji Öğretmen Komitesi 
olarak kurumdan taleplerimizi aşağıda 
sıralamak isteriz:

Bir an önce yatırılmayan geçmiş 
maaşlarımızın yatırılmasını,

KÇÖ ödeneklerinin kalan kısımlarının 
yatırılmasını,

Pandemi sürecinde uzaktan eğitim 
boyunca, kurumun öğrencilerine 
eğitim verirken kullandığımız internet 
masraflarının ve yemek ücretlerimizin 
ödemesinin yapılmasını,

Ayrıca diğer tüm yasal haklarımızın 
verilmesini talep ediyoruz.

Bizler, pandemi sürecinde ortaya 
çıkan krizi fırsata dönüştürerek 
haklarımızı gasp eden okul yönetimini 
uyarıyoruz.

GEO Koleji Öğretmen Komitesi 
olarak tüm yasal haklarımızı ve 
hakkımız olan maaş ödemelerimizi 
alana dek mücadele edeceğiz.

PATRONLARIN ENSESİNDEYİZ AĞI 
GEO KOLEJİ ÖĞRETMEN KOMİTESİ

PE Dayanışma Ağı Cross Jeans İşçileri:  
ücretsiz izin değil, iŞimizi istiyoruz

Cross Tekstil işçileri, şirketin üç aydır yararlandığı kısa çalışma öde-
neğinin birkaç gün içerisinde bitecek olması ve şirketin bu süreçteki 
dayatmalarına karşı bir bildiri hazırladı. Genel Merkez önünde yapılan 
bildiri dağıtımını işçiler ilgiyle karşıladı.

Uluslararası ölçekte denim ihracatı yapan, entegre şirketlere sahip, 
Çorlu, Mısır ve Tokat’ta fabrikaları, Güneşli’de genel merkezi, Almanya, 
Polonya ve Çek Cumhuriyeti’nde satış organizasyonları bulunan ve 
5000’e yakın çalışanı olan Şık Makas Şirketler Grubu / Cross Tekstil 
işçileri, şirketin üç aydır yararlandığı kısa çalışma ödeneğinin birkaç 
gün içerisinde bitecek olması ve şirketin bu süreçteki dayatmalarına 
karşı bir bildiri hazırladı.

“Ücretsiz izin değil, işimizi istiyoruz” diyen Patronların Ensesinde-
yiz (PE) Tekstil İşçileri Dayanışma Ağı/ Cross Jeans İşçileri, “Hepimi-
zin zaten salgın stresi altında yaşadığı bu süreçte, geçim kaygısı ve 
güvencesizlik ile baş başa bırakıldıktan sonra, işe dönüş tarihi belir-
lendi ve henüz ‘yeterli’ miktarda sipariş, üretim ve kâr olmadığı için 
çalışanların önemli bir bölümünün işe çağırılmayacağı söyleniyor. Bir 
kez daha İşkur’dan kısa çalışma ödeneği alabilme ihtimalimiz de kesin 
olmadığı için şimdiden işe dönemeyecek tüm arkadaşlarımıza ücretsiz 
izin dayatması planlandığını öğreniyoruz” dedi.

Cross Jeans Genel Merkezi önünde yapılan bildiri dağıtımını işçiler 
ilgiyle karşıladı. Güvenlik görevlilerinin “Bildiriyi almayın” telkinlerine 
karşın işçilerin çoğunluğunun bildirileri aldığı ve alamayan arkadaşla-
rına da uzattığı görüldü.


