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KONU: EYLEMİMİZ AMACINA ULAŞMIŞTIR 

 

Karnelerimizi Veriyoruz.   

 

 Eğitim Bakanlığı çocuklarımıza Şubat tatiline çıkarken karnelerini verecek iradeyi 

gösterememiştir. Notları ve karneleri vermeme eylemimiz amacına ulaşmıştır. Biz bu 

eylemimizi çocuklarımıza karşı yapmadık. Baştan itibaren onları mağdur etmekten, 

motivasyonlarını bozmaktan, eğitim haklarını kısıtlamaktan kaçındık. Hedeflediğimiz gibi 

eylemimizde başarılı olduk. Tüm toplumumuza yapılan ve toplumumuzu bölecek içerik 

taşıyan, Meslek Liselerini ve toplumu dönüştürmeye yönelik baskı ve politikaları eylemimiz 

sayesinde her evin tartışma konusu yaptık. 

 Bu haliyle karne eylemimiz % 100 başarı ile tamamlanmıştır. Eylemleri kutsayıp amaca 

dönüştüren hiçbir hareket başarılı olamaz. Her eylemin kazanacağı bir mevzi ve amacı vardır. 

Bu eylemimiz Temsilciler Kurulumuzda okullarımızdan getirilen nabızda da belirtildiği gibi 

amacını gerçekleştirmiştir. Her okulumuz, kendi belirleyeceği en kısa tarihte 

çocuklarımıza karnelerini verecektir.  
 

Sevgili Öğretmenlerimiz, 

 

Göstermiş olduğunuz kararlı duruş ve mücadelenizden dolayı sizlere bir kez daha 

teşekkür ederiz. Aydın olmanın duyarlılığı ve toplumsal sorumluluğumuzun gereği, Haspolat 

Meslek Lisesi’nde başlatmış olduğumuz mücadelemizin, haklılığı ve bu oluşumun masumane 

olmadığı ortaya çıkmıştır. Ülkemize dayatılan ve buralardaki işbirlikçi hükümetler eliyle hayata 

sokulan Ekonomik, sosyal, siyasal politikaların devamı olan kültürel, dini dayatmalar toplumu 

yeni bir dönüştürme hamlesinin tamamlayıcısı olduğu anlaşılmıştır. Külliye kararının ortaya 

çıkması, okullarımızın külliyeye taşınacağının belirtilmesi ülkemiz kaynaklarının nasıl yağma 

talan edildiğini, düşünülen dönüştürme hamlelerinin büyüklüğünü ortaya sermiştir.  

 Toplumumuza yönelik dayatma ekonomik, sosyal, siyasal politikaları reddeden; 

toplumsal dokumuzu, sosyal yapımızı bozucu nüfus, kültür, dini baskıları kabullenmeyen bir 

duruşumuz ve bu duruşumuza bağlı mücadelemiz sürmektedir. Anayasamız ve yasalarımızda 

da varolan felsefeye, çağdaş, laik, demokratik, bilimsel, Atatürkçü, herkese eşit ve 18 yaşına 

kadar parasız, kamusal eğitime bağlılığımız sürecektir. Toplumumuzun zenginlikleri peşkeş 

çekilirken, çevremiz yağmalanırken, kamusal hizmetler bitirilirken, kurumlarımız yok 

edilirken, öğretmenlerimiz fakirleştirilirken seyirci kalmayacağız.  

 Toplumsal ve özlük hak ve menfaatlerimize yönelik tehdit ve dayatmalara karşı 

mücadelemiz aynı kararlılıkla sürecektir. Öğretmen olarak bilimsel, çağdaş, demokratik, laik, 

eşit ve parasız eğitime bağlılığımız devam edecektir. 
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