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Anayasa md. 49 :   
 

Çal ışma,   

herkesin  hakkı  ve  ödevid i r.  
  

(Değişik: 3.10.2001-4709/19 md.) 
 

Devlet, çalışanların yaşam düzeyini 

yükseltmek, çalışma yaşamını 

geliştirmek için çalışanları ve 

işsizleri korumak, çalışmayı 

desteklemek, işsizliği önlemeye 

elverişli ekonomik bir ortam 

yaratmak ve çalışma barışını 

sağlamak için gerekli önlemleri alır. 

Devletin açık Anayasal yükümü:  
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Tüm yurttaşlar  
Anayasayı özenle okumalı, 

sahip çıkmalı ve  
geliştirilmesine 

katkı vermelidir.. 



Anayasa’nın sağlıkla ilgili maddeleri-4 

 

Md. 50      : Çalışma hakkı 

ile kadın ve küçüklerin 

korunması gerekliliğine  

ilişkin maddedir...  
 

“Kimse yaşına, cinsine ve  
gücüne uygun olmayan  
işlerde çalıştırılamaz.  
Dinlenmek çalışanların hakkıdır.” 
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Kamunun ve  
özel sektörün  
belli oranlarda  

engelli çalıştırma  
yükümü var.. 
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Charles DARWIN 
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Krizin bedeli 30 milyon işsiz ! 
 

IMF ve ILO’ya göre Dünyada 210 milyon işsiz var! 
Durgunluğun özellikle gelişmiş ekonomilere zarar 

verdiği ve bu ülkelerde işsiz sayısı toparlanma 
sürecine girmedi. Raporlara göre küresel kriz 
nedeniyle 2007’den bu yana işsiz ordusuna  

30 milyon kişi daha katıldı. Dünyada işgücü yılda 
%1.6 oranında büyüyor ve bu işgücüne katılımı 
istihdam edebilmek (iş bulmak) için 45 milyon  

yeni iş yaratılması gerekiyor. Türkiye’de ise her yıl  
1,25 milyon «net» nüfus artışına iş bulmak gerekli 

www.imf.org/external/np/sec/pr/2010/pr10324.htm, 2.9 .10  
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ILO 2010 Raporu  
• Raporda “Gençler kendilerini sistemin kurbanı 

olarak görüyorlar ve bu durumun sorumlusu 
olarak gördükleri her şeye öfke besliyorlar.  

• Küreselleşme, kapitalist sistem, politikacılar, 
anababalar.. gençlerin öfke duydukları  
kesimlerin başında… 

• «Tüm bunların sonucunda gençler 
kendilerine yanlış bir gelecek vaat eden  
dinci veya köktenci hareketlere duyarlı  
duruma geliyorlar..» saptaması yapılıyor. 
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ILO 2010 Raporu  
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BM : İşçiler yoksullaşıyor!    
 

BM'nin Dünya İstihdam Raporu'na göre, 
dünya genelindeki toplam işgücünün yarısı 

olan 1.4 milyar çalışan 2 $ göreli yoksulluk 
sınırının altında, 550 milyon kişi de 1 $/gün 
m u t l a k  y o k s u l l u k  altında yaşıyor.  
Raporda ayrıca, 2003 yılında 186 milyon 
kişinin işsiz olduğu belirtildi. Uluslararası 

Çalışma Örgütü (ILO) Başkanı Juan 
Somavia, 257 sayfalık raporun önsözünde; 

(www.cumhuriyet.com.tr, 08.12.04, syf. 6) 
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BM : İşçiler yoksullaşıyor!    
 

 ''Verimli üretim, işsizlikle yüz yüze kalan  
ya da yoksulluğu önleyemeyen  

çalışma koşulları nedeniyle milyarlarca insan 
için bir umut olarak kalıyor..'' dedi.  
ILO'ya göre, yoksulluk arttığı halde  

yoksulluk sınırının altında yaşayanların sayısı hâlâ 
1990 sınırının altında. Çalışanların yoksulluğunu 
azaltmak için verimli çalışma fırsatları ve daha  

adil bir küreselleşmenin  (??) yaratılması gerek....  
(www.cumhuriyet.com.tr, 08.12.04, syf. 6) 
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YOKSULLUĞUN KARANLIK TABLOSU 

  

 

ILO : Dünyanın yarısı günde 2 $ kazanıyor..  

Dünyadaki çalışanların yarısının -yaklaşık  
1.4 milyar kişi- günde 2 dolardan az,  

550 milyonunun ise 1 dolarlık MUTLAK 
yoksulluk sınırının altında kazandığını bildirdi.  

ILO raporunda, 2003'te dünyada 185.9 milyon işsiz 
bulunduğu, ancak bunun “buzdağının yalnızca  
su üstündeki bölümü olduğu” ifade edilerek;  

''Çünkü, bu sayının 7 kat fazlası,  
bir iş sahibi olmasına karşın,  

gene yoksulluk içinde yaşamaktadır.'‘  

www.cumhuriyet.com.tr, 11.12.2004  

25.11.2013 www.ahmetsaltik.net 13 



Çalışanların yarısı kayıt dışı! 
 

İş kazaları ile ilgili olarak verdiğimiz sayılar,  

salt kayıt içi sektörde oluşan iş kazalarıdır.  

Ülkemizde kayıt dışında çalıştırılan önemli bir işgücü 

vardır. Çalışma Bakanlığı’nın 2011 verilerine göre,  

24,749 milyon olan toplam işgücünün yakl. %43-44’ü  

kayıt dışı çalışmaktadır ve bu kesimde oluşan  

iş kazaları resmi istatistiklere yansımamaktadır. 

Öte yandan 76+ milyon nüfusun 2/3’ü, 50 milyon  

işgücü arzının 24,75 milyonu istihdam altındadır  

ve iş kazalarıyla meslek hastalıkları yaklaşık   

10,9 milyon işçi kitlesi için hesaplanmaktadır.  

Türkiye, veri-kayıt sistemini iyileştirmelidir. 
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Sahip olunan  

çocuk sayısı 

Okuma yazması o lan kadın lar,  
istedik ler i sayıda çocuk sahibi o lmaktalar..  
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ULUSLARARASI/ULUSALÜSTÜ HUKUK  
 

Türkiye BM’nin uzman kuruluşlarından  
ILO (International Labour Organisation, 

Uluslararası Çalışma Örgütü) üyesidir (1932!).  
Bu Örgütün ürettiği Sözleşme (Convention) 

sayısı 200 olup, ülkemiz bunlardan 50 kadarını 
onaylamıştır. En son onaylanan 158 sayılı ILO 
Sözleşmesidir. Bu uluslararası hukuk metni,  
çalışanlara i ş  g ü v e n c e s i  getirmektedir.  

Ancak aradan 6 yılı aşkın süre geçtikten sonra 
gerekli uyum yasası  zoraki çıkarılmıştır.  
ILO C-158, kabul edilemez sınırlamalarla 
22.5.2003’te 4857 sayılı İ ş  Y a s a s ı  ile  

-sözde- yaşama geçirilmiştir !? Niçin böyledir?? 
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Yoksulluk ve Toplumsal dışlanma..  
 

2020’de AB’de Yoksulluk ve toplumsal dışlanma riski 
altında bulunan insan sayısının 20 milyonun altına 

indirileceği hedeflenmektedir. 2010’da yoksulluk ve 
toplumsal dışlanma riski altında bulunan insan sayısı 

 AB27’de 115, 8 milyon (% 23.5) kişi, AB-16’da  
70 milyon (% 21.6) kişi olduğu bildirilmektedir.  

 

Türkiye’de yoksulluk ve toplumsal dışlanma riski 
altında bulunan insan sayısı 2006’da 48,9 milyon kişi 

(%72.4) olarak verilmekte.. Nüfusun 4’te 3’ü! 
http://ec.europa.eu/europe2020/reaching-the-

goals/targets/index_en.htm) (Erişim: 9.9.12) 
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CARİ 
AÇIK 

BÜTÇE 
AÇIĞI 

TÜRKİYE 
EKONOM 

İSİ 

DIŞ 
TİCARET 

AÇIĞI 

T ü r k i y e  E k o n o m i s i n i n  ş e y t a n  ü ç g e n i . .   
Küresel piyasalara 24 Ocak 1980 kararları ve AB Gümrük Birliği 

işe gözü kapalı eklemlenmenin kaçınılamaz ağır bedeli..  
Post-modern sömürgeleşme, bağımsızlığı yitirme, yoksullaşma.. 
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Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması – 2012 
http://tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=13594, 23.9.13 

• En zengin kesimin geliri en yoksul  
kesimin gelirinin 8 katı oldu.. 

• Gelir dağılımında bir önceki yıla  
göre 0,002 puanlık bir iyileşme oldu. 

• Ortalama yıllık hanehalkı kullanılabilir 
geliri 26 577 TL oldu. 

• Toplam gelir içinde maaş-ücret 
gelirleri en fazla payı aldı. 

• Nüfusun %16,3’ü yoksulluk sınırının 
altında kaldı. 

• Sürekli yoksulluk riski altında 
bulunanların oranı %16 oldu.. 

• Ciddi finansal sıkıntıyla karşı karşıya olan nüfusun oranı olarak tanımlanan ve belirlenmiş  
9 maddeden en az 4 tanesini karşılayamama ya da yoksun olma durumunu tanımlayan  
“maddi yoksunluk” oranı 2011 yılında %60,4 iken 2012 yılında %59,2 olarak hesaplandı. 

• %85,9’u “evden uzakta bir haftalık tatili”, %61,8’i “beklenmedik harcamalarını” ve %78,8’i 
“yıpranmış ve eskimiş mobilyalarını yenileme ihtiyacını” ekonomik nedenlerle 
karşılayamıyor. 

http://tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=13594
http://tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=13594
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PISA 2013 



  

"En öneml i ,  en  temel  nokta  eğ i t im sorunudur .  
Eğit imdir  k i  b i r  u lusu  ya  özgür,  bağımsız ,   

şanl ı ,  yüksek  b i r  toplum durumunda yaşat ı r ;   
ya da bir ulusu tutsaklık ve düşkünlüğe bırakır.« 

    

"Ulusal kültürümüz uygar ilkelerle ve özgür düşüncelerle 
beslenip güçlendirilmelidir... Korkutma temeline dayalı ahlâk 

bir erdem olmadığı gibi güvenilir bir ahlâk da değildir.” 
 

"Okul, genç kafalara insanlığa saygıyı, ulusa ve ülkeye 
sevgiyi, şerefi, bağımsızlığı öğretir. Ülkesini ve ulusunu 

kurtarmak isteyenler, aynı zamanda mesleklerinde  
birer namuslu uzman ve birer bilgin olmalıdırlar.  

Bunu sağlayan okuldur." 

G a z i  M u s t a f a  K e m a l  ATAT Ü R K  

 

E ğ i t i m …  
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«Bugün eriştiğimiz nokta, gerçek kurtuluş noktası  
değildir. ... Kurtuluş, toplumdaki hastalığı  

ortaya çıkarmakla ve iyileştirmekle elde edilir.  
Bir toplumun hastalığı ne olabilir?  

Ulusu ulus yapan, aydınlatıp ilerleten güçler vardır: 
Düşünce güçleri ve toplumsal güçler...   

Düşünceler anlamsız, mantıksız, uydurmalarla  
dolu olursa, o düşünceler hastalıklıdır.  

Bunun gibi toplumsal yaşam akıl ve mantıktan yoksun, 
yararsız ve zararlı bir takım inançlar ve geleneklerle  

dolu olursa, kötürüm olur.» 
 

G a z i  M u s t a f a  K e m a l  ATAT Ü R K  

 

E ğ i t i m …  
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«Ülkeyi, ulusu kurtarmak isteyenler için yurt sevgisi,  
iyi niyet, özveri en zorunlu olan niteliklerdendir..  

Ama bir toplumu çağın gereklerine göre ilerletebilmek için 
bu nitelikler yetmez; bu niteliklerin yanında  

b i l i m  v e  t e k n i k  g e r e k l i d i r .   
B i l im ve teknik  i ç in  okul  gerek l id i r.   

Okul sözcüğünü hep birlikte, saygıyla, ağırlayarak analım. 
Okul genç kafalara insanlığa saygıyı,  

ulus ve ülkeye sevgiyi, şerefi, bağımsızlığı öğretir. ..  
Ulusunu ve ülkesini kurtarmak isteyenler, aynı zamanda 

mesleklerinde birer namuslu uzman ve birer  
bilgin olmalıdırlar. Bunu sağlayacak olan, okuldur.» 

 

G a z i  M u s t a f a  K e m a l  ATAT Ü R K  

 

Yurt sevgisi, iyi niyet, özveri + Bilim ve teknik 
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«Ulusumuzun siyasal, toplumsal yaşamında, düşünsel 
eğitiminde kılavuzumuz bilim ve teknik olacaktır.  
Bilim ve teknik için hiçbir kısıtlama ve koşul-koyma 

yoktur. Hiçbir mantıksal kanıta dayanmayan birtakım 
geleneklerin, görüşlerin korunmasında direten ulusların 

ilerlemesi çok güç olur, belki de hiç olmaz.» 
 

"Yurdumuzu ... 3,5 yıl kirli ayaklarıyla çiğneyen 
düşmanı dize getiren başarının sırrı nerededir,  
biliyor musunuz? Orduların yönetiminde bilim  

ve teknik ilkelerini önder edinmemizdedir." 
 
 

G a z i  M u s t a f a  K e m a l  ATAT Ü R K  

 

Kılavuzumuz : Bilim ve Teknik 
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 «Ne yazık ki gerçek durum şudur ki; 
yeryüzündeki yüz milyonlarca  

Müslüman yığınları şunun ya da bunun  
tutsaklık ve aşağılayıcılık zincirleri altındadır. 

Aldıkları manevi eğitim ve ahlâk, onlara,  
bu tutsaklık zincirlerini kırabilecek  

insanlık niteliğini vermemiştir, veremiyor.  
Çünkü eğitimlerinin hedefi ulusal değildir.» 

 
 

G a z i  M u s t a f a  K e m a l  ATAT Ü R K  

 

Ulusal eğitim zorunlu.. 
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“Çocuklarımız ve gençlerimiz yetiştirilirken,  
onlara, özellikle varlığı ile, hakkı ile, birliği ile çatışan  

tüm yabancı ögelerle mücadele gereği ve  
ulusal düşünceleri her şeyi bir yana bırakarak,  

her karşı düşünce önünde şiddetle ve özveriyle  
savunma zorunluluğu telkin edilmelidir.  

.. Sürekli ve korkunç bir mücadele biçiminde beliren 
uluslararası yaşamın felsefesi, bağımsız ve  

mutlu kalmak isteyen her ulus için  
bu nitelikleri şiddetle istetmektedir." 

 

G a z i  M u s t a f a  K e m a l  ATAT Ü R K  

 

Ulusal eğitim zorunlu.. 
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 "Efendiler, ulusal eğitimin ne olduğunu bilmekte 
artık hiçbir türlü karışıklık kalmamalıdır.  
Bir de ulusal eğitim ilke olduktan sonra  

onun dilini, yöntemini, araçlarını da  
ulusal kılmak zorunluluğu tartışma götürmez. 

..Ulusal eğitim ile geliştirilip yükseltilmek istenen 
genç kafaları, bir yandan da paslandırıcı, uyuşturucu, 

düşsel nitelikteki gereksizliklerle doldurmaktan da 
dikkatle kaçınmak gerekir." 

G a z i  M u s t a f a  K e m a l  ATAT Ü R K  

 

Ulusal eğitim zorunlu.. 
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'Çalışan kadın kocasının değil patronunun hizmetinde' 
TRT'deki ramazan programında söylediği "Hamile kadınların sokakta gezmesi  

estetik değil." sözleriyle tepki çeken Ömer Tuğrul İnançer,  
bu kez de « E ş  y o k t u r,  z e v c e  v a r d ı r. »  dedi. 
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İnançer, TRT’deki “Ömer Tuğrul 
İnançer ile Gönül Dünyamız” 

isimli programda kadının 
ekonomik özgürlüğü gibi 

aldatmacalardan vazgeçilmesi 
gerektiğini iddia etti.  

İnançer, “Çalışan kadın,  
ben kocama muhtaç değilim 

deyip yuvasını dağıtıyor.” dedi. 
http://cdn.cumhuriyet.com.tr/medya.php? 

mn=175341&s=0, 21.9 13  

EŞİM DEĞİL ZEVCEM OLUR 

Ben eş demem. Eş yoktur, eşitlik yoktur. Ben karımla, çocuğumla eşit değilim.  

Eşim değil, zevcem olur. Karı da kurumsallığı anlatmak için kullanılır.'‘ 

(Cumhuriyet portalı, 21.9.13) 



İnsanın insanlaşması «Sosyalleşme» süreci ile toplumda, eğitimle olur. 
Karşı cinsle birlikte uygun yaşam deneyimleriyle olur;  

«dürtü denetimi»ni öğrenir, yoksa öğrenemez, hayvansal düzeyde kalır; 
acır, üzülür ve utanırız.. İnsanlara tüm dürtülerinin tutsağı olmamayı 
öğretmek, «dürtü denetim bozukluğu»nu önlemek, uygarlaştırmak 

büyük ölçüde uygulamalı güzel sanatlar eğitimi ile olanaklıdır.. 
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70 bin imam hatip okulu geliyor! 
AKP’li Ali Boğa : «Bütün okulları imam-hatip 

yapma şansı yakaladık..» (22.8.12, Basın..) 
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Denizli belediyesinden «akıllı yönetim» ! 27.7.11  
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“İ r t i c a  saltanatını, bir ülkenin eğitimini ele geçirerek kurar ve böylece kökleşir, 
kalır. Okullarda beyinleri yıkanan genç kuşaklar yönetimde görev aldıkları 
zaman, ülke çıkarlarının değil, kendilerini eğitenlerin sözcüleri olacaklardır.” 
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Bu payandalığın 
ülkemize getirisi nedir? 

Dış politikada 
duygusallık, dostluk, 

arkadaşlık yoktur; 
ülkelerin karşılıklı 

çıkarları vardır. Bu da 
yetmez, dış politika 

onurlu olmak, yurt ve 
dünya barışına hizmet 

etmek zorundadır. 
Ülkemiz kullandırılırken 

ağır bedeller ödüyor, 
şehitler veriyoruz..  

Kritik soru şu :  
İktidar mı kazanıyor,  

ne kazanıyor? Şehitler, 
gaziler pahasına?  

Bu kirli kanlı oyun daha 
ne denli sürdürülebilir? 
Halk elbet uyanacak! 
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1976’da yürürlüğe giren 
 BM Ekonomik ,  Sosyal  ve  Kültüre l  Haklar   

Ulus lararas ı  Söz leşmesi ’ nin  
Sağlık Standardına ilişkin 12. maddesi : 

 

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU İçt ihadı  
E. 2009/13-393; K. 2009/452; T. 21.10.2009 

 

“Bu Sözleşmeye taraf olan devletler, herkesin olanaklı olan 
 en yüksek düzeyde fiziksel ve ruhsal sağlık standartlarına  
sahip olma hakkını tanır. Sözleşmeye taraf olan devletlerin  

bu hakkı tam olarak gerçekleştirmek amacıyla alacakları önlemler, 
aşağıdakiler için de alınması gerekli önlemleri içerir:  

Hastalık durumunda her türlü sağlık hizmetinin ve bakımının 
sağlanması için gerekli koşulların yaratılması..” 

şeklinde belirlenmiştir  
(Akıllıoğlu, Tekin: İnsan Haklarının Korunması Alanında Uluslararası Belgeler,  

Bilgi Yayınları, Ankara 1995, sayfa 55 ). 
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1989 AT Sosyal Şartı  
İşçilerin Temel Hakları (12. md.) 

 

Serbest  dolaşım,  
Çalışma ve adi l  ücret   
isteme hakkı ,   
Çal ışma ve yaşam  
koşul lar ının iy i leşt i r i lmesi ,  

Sendika özgürlüğü  
ve toplu pazar l ık  hakkı ,  
Sosyal  koruma,  
Mesleksel  eği t im . .  
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K a ğ ı t  ü s t ü n d e  g ö r k e m l i !  
P e k i ,  s o r u n  n e r e d e  ? ?  



AB Temel Haklar Şartı 
(Nice, 7 Kasım 2000) 

http://ek12 utup.dpt.gov.tr/ab/hukuk/temelhak.pdf 
 

Md 31   : Adil ve hakça çalışma koşulları  
Her işçinin, sağlığını, güvenliğini ve 

saygınlığını gözeten çalışma koşullarına  
sahip olma hakkı vardır. Her işçi, azami çalışma 

süresinin sınırlandırılması hakkına ve  
günlük ve haftalık dinlenme izni ile  

yıllık ücretli izin hakkı sahibidir. 
Soru : 657 sayılı yasa md. 4c’de ücretli izin hakkı 

neden yok? Anayasa Mhk. itirazı neden reddetti ?? 
 Anayasa md. 90/son fıkra uyarınca iç yasalardan üstün! 
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AB Temel Haklar Şartı 
(Nice, 7 Kasım 2000) 

http://ek12 utup.dpt.gov.tr/ab/hukuk/temelhak.pdf 
 

Madde 34     :  

Sosyal güvenlik ve sosyal yardım (1) 
 

Birlik (AB), Topluluk hukuku ile ulusal hukuk ve    
uygulamalardan kaynaklanan kurallar uyarınca,  

işini yitirme durumunda ve analık, hastalık,  
iş kazaları, geçindirilmeye muhtaçlık veya yaşlılık 
gibi durumlarda koruma sağlayan sosyal güvenlik  

yardımlarından ve sosyal hizmetlerden     
yararlanma hakkını tanır ve gözetir. 

 Anayasa md. 90/son fıkra uyarınca iç yasalardan üstün! 
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"Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına  
Türk milleti denir."  Dışlanan var mı, ırkçılık var mı? 

 

G a z i  M u s t a f a  K e m a l  ATAT Ü R K  

 

3. ABD Başkanı Thomas 
Jefferson (1801-9) :  

 

«Biz ABD anayasasını 
hazırlarken,  

bir ulus kurduk.» 
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“Ben, manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir kalıplaşmış  

kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım bilim ve akıldır.“  

"I am not leaving an intangible legacy of suras, dogmas, unchangeable  

petrified direcitives. My intangible legacy is science and reason." 
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ORTALAMA HANE HALKI HARCAMALARI 

• Gıda ve içecekler %30  
Konut %17 
Ulaşım %13 
Giyim ve ayakkabı %8   
Ev eşyası %7,5 
Lokanta ve oteller %5,6 
Tütün ve Alkollü içecekler %5 
İletişim %4,4 
Eğlence ve kültür %2,8 
S a ğ l ı k  % 2 , 5  
Eğitim %2,2 
Öbür mal ve hizmetler %2 

TÜİK Hane Halkı Tüketim Arş.-2010 
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«Sizler,  
yani yeni  

Türkiye’nin  
genç evlatları; 
yorulsanız bile 

beni 
izleyeceksiniz!» 

 

Gazi  
Mustafa Kemal 

ATAT Ü R K  
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49 

 

Uyuyamayacaksın 
 

Uyuyamayacaksın 
Düzelmeden memleketin hali 

Düzelmeden dünyanın hali 
Gözüne uyku girmez ki.. 

U y u y a m a y a c a k s ı n  
Bir sis çanı gibi gecenin içinde 

Taa gün ışıyıncaya dek  
Vakur, metin, sade 

Çalacaksın.. 
 

Melih Cevdet ANDAY 

Şair, tiyatro oyunu,  
roman, deneme,  

makale yazarı.  
(1915-2002) 

24.12.2013 www.ahmetsaltik.net 49 



24.12.2013 www.ahmetsaltik.net 50 

PISA 2013 



Mısır’da Mursi’nin devrilmesini protesto eden «Ümmet..» 
Aralarında Başbakan RT Erdoğan’ın oğlu da var. (16.8.13) 

«Demokrasiye ve darbeye karşıyız»  
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YÖNETİM; işleri örgütte yapabileceklere dağıtmak 
ve katmanlı (hiyerarşik) denetleyerek eşgüdüm 

(koordinasyon) sağlamaktır.. Orkestra şefliğidir.. 
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Güzel günler göreceğiz çocuklar,  
güneşi zaptedeceğiz . .  

54 
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Bizi mahvetmek isteyen emperyalizme ve bizi yutmak isteyen 
kapitalizme karşı milletçe mücadeleyi gerekli gören  

bir m e s l e ğ i  izleyen insanlarız.   
Biz; yaşamını, bağımsızlığını kurtarmak için çalışan emekçileriz.  
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