KAMUTÜRK’TEN…

Sedat Yılmaz
Türkiye Kamu-Sen Genel Basın Sekreteri
ve Türk Haber-Sen Genel Başkanı
Kıymetli KAMUTÜRK okuyucuları…
Dergimizin 21. sayısı ile yine huzurlarınızdayız.
Evvela bir sevincimizi sizinle paylaşarak sözlerime
başlamak istiyorum.
Türk memur sendikacılığının amiral gemisi ve her birimizin mensubu olmaktan her daim iftihar ettiğimiz
Türkiye Kamu-Sen’in, bu yıl 25. yaş gününü kutluyoruz.
Çeyrek asır önce başlayan bu kutlu yürüyüş bugün çok
memur sendikacılığı ve teşkilatlarımız adına önemli
merhaleler kat etti çok şükür…

Bu güzel ve nadide teşkilatın kuruluşunda emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kurucu Genel Başkanımızdan bu güne dek görev yapan
yönetici, üye her kademede mücadeleye katkı sağlayan arkadaşlarımızı sevgi ve saygı ile yâd ediyor, ebedi hayata göç eden tüm dostlarımıza yüce Allah’tan
rahmet diliyoruz. Bilinmelidir ki, Türkiye Kamu-Sen
var olduğu sürece Türkiye Cumhuriyeti Devleti
var olacak, devletimiz var oldukça da bu şanlı teşkilatımız var olacaktır.
Gururluyuz… Çünkü 25 yıldır, hareketimizin merkezine aldığımız millet sevgisinden, vatan sevdasından ve
hizmet aşkından bir an dahi ödün vermedik. Gururluyuz… Çünkü 25 yıldır, Türkiye Cumhuriyeti’nin
temel değerlerinden, kamu görevlilerimizin haklarının
korunup geliştirilmesi, daha iyiye, daha güzele ulaştırılması emelimizden asla geri adım atmadık.
Gururluyuz… Çünkü 25 yıldır, bir kez olsun memuru
satan, sarı sendika yaftasına muhatap olmadık.  
Biz, örgütlenmenin yasak olduğu, 12 Eylül darbesinin
izlerinin en derinden hissedildiği bir dönemde, hak
yoluna adanmış bir ömürden başka sermayesi olmayan bir avuç dava adamının desteğiyle bu yola çıktık.
Allah’a şükürler olsun ki, eğilmeden, bükülmeden;
hak bildiğinden dönmeden, savrulmadan; tahriklere
kapılmadan, tehditlere aldırmadan; bu yoldan bir kez
olsun sapmadan 25 yılımızı doldurduk.    
Kıymetli KAMUTÜRK okuyucuları…
Sözlerimize sevincimizi sizinle paylaşarak başladık.
Şimdi de hem Türk sendikacılığı hem de kamu çalışanları adına bir üzüntümüzü paylaşmak istiyorum. Bir
toplu sözleşme sürecini daha geride bıraktık. Yetkilendirilmiş sözde sendikanın her dönem yaptığı ihaneti yeniden yaşadık. KamuTürk Dergisi olarak bu ‘pazarlık’ döneminde yaşananları gün gün an be an sizlere
aktarıyoruz.
Bu sayıda yine Türk tarihi, Türk edebiyatı ve İslam
tarihinden önemli sayfaları aralıyoruz. Hazırladığımız
haber ve dosyalar ile yaptığımız röportajları zevkle
okuyacağınıza eminim. Köşe yazarlarımız sizler için
yine her zaman ki gibi birbirinden çarpıcı konuları kaleme aldı.
Sözü daha fazla uzatmadan siz değerli okuyucularımızı
dergimizin yeni sayısıyla baş başa bırakırken, sevgi ve
saygılarımızı sunuyoruz.

Türkiye Kamu-Sen Adına Sahibi
İsmail KONCUK

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

YİNE YANDAŞ SENDİKA
YİNE MEMURA İHANET!

06

TOPLU SÖZLEŞME
GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

10

TOPLU SÖZLEŞME
NE GETİRİYOR?

20

Yüksek İstişare Kurulumuz
Ankara’da Toplandı

28

TÜRK MEMURUNUN KALESİ,
TÜRKİYE KAMU-SEN “25 YAŞINDA”

38

MÜLAKAT, EL BİRLİĞİ İLE BOĞULMASI
GEREKEN UCUBE BİR SİSTEMDİR

50

İŞTE ADALET!

52

Sedat YILMAZ

TÜRKİYE KAMU-SEN YÖNETİM KURULU:
Genel Başkan: İsmail KONCUK
Genel Sekreter: Önder KAHVECİ
Genel Mali Sekreter: İlhan KOYUNCU
Genel Teşkilatlandırma Sekreteri: Fahrettin YOKUŞ
Genel Eğitim Sekreteri: Hazım Zeki SERGİ
Genel Toplu Görüşme Sekreteri: Necati ALSANCAK
Genel Mevzuat Sekreteri: Mehmet ÖZER
Genel Basın Sekreteri: Sedat YILMAZ
Genel Dış İlişkiler Sekreteri: Ahmet DEMİRCİ
Genel Sosyal İşler Sekreteri: Şerafeddin DENİZ
Haber Koordinatörü: Esra Ocaklı YÜCE
AR-GE Koordinatörü: Ercan HAN
Editör: Gökhan ALTUNKAŞ
Genel Yayın Yönetmeni: Yusuf Ziya ERARSLAN
Kültür ve Sanat Danışmanı
Hasan Hüseyin YILMAZ
Türk Kültür Sanat-Sen Genel Başkanı
Hukuk Danışmanı: Avukat İlhan KARA
Hazırlık: YZE Medya Ajans - 0 530 363 55 91
www.yzemedya.com.tr
Tasarım: Öznur ÖZTÜRK
Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu
Yerel Süreli Yayın Organıdır.
3 ayda bir yayınlanır.
Bu dergi Basın Ahlak İlkelerine uymayı taahhüt eder.
Dergideki yazıların sorumluluğu yazı sahibine aittir.

Yönetim Yeri : Talatpaşa Bulv. No: 160 Kat:7
Cebeci - ANKARA Tel: (0312) 424 22 00 (pbx)
Faks: (0312) 424 22 08
www.kamusen.org.tr
E-posta: kamusen@kamusen.org.tr
Baskı: Semih Ofset Büyük Sanayi 1. Cadde Çilingir Sok.
No: 26/47 06060 İskitler - ANKARA
Baskı Tarihi: Eylül 2017

içindekiler
Ohal İnceleme Komisyonu
Göreve BaşlADI

54

ŞEHİT ÇOCUKLARINA
BÜYÜK VEFASIZLIK

56

KORE’DE SAVAŞAN
TÜRKLER ANITI

70

ANAYURTTAN ATAYURDUNA
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYET

74

RÖPORTAJ: Ünlü oyuncu
Selahattin Taşdöğen

92

TÜRK MEMUR SENDİKACILIĞININ
YOLBAŞÇISI; TÜRKİYE KAMU-SEN

24

4

Hepimizin bildiği ve yakından takip ettiği üzere; 3,2
milyon kamu çalışanı, 1,9 milyon emekli ve bunların
aileleriyle birlikte toplamda 20 milyon vatandaşımızı
doğrudan ilgilendiren 4. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri mutabakatla sonuçlandı.
Bundan önce 2013 ve 2015 yıllarında “Tarihi toplu
sözleşme imzaladık” nidalarıyla attıkları imzayı savunan sendikalar, imza aşamasında sattıkları hayalin, gerçekler karşısında defalarca hezimete dönüşmesinden
olsa gerek bu toplu sözleşme imzalanırken sus pus
oldular, ağızlarını bıçak açmadı.
Bu satırların yazıldığı sırada toplu sözleşmenin imzalanmasının üzerinden nerdeyse bir ay geçmiş olmasına rağmen yetkili sendika ve konfederasyonlardan
tek bir yetkili çıkıp göğsünü gere gere attıkları imzayı
savunabilmiş değil. Yalnızca yetkili konfederasyonun
başkanı, bir gazeteye verdiği demeçte toplu sözleşme ile Türkiye’nin kazandığı iddiasında bulunmuş ama
kim ne kazandı ne kadar kazandı bunlara açıklık getirmemiş. Bunun dışında, yetkili sendikalarda derin bir
sessizlik hâkim… Çünkü kendileri de pek ala biliyorlar ki, daha temmuz ayında işçilerle imzalanan toplu
sözleşme ile bugün kendi imzaladıkları toplu sözleşme
arasında dağlar kadar fark var.

İsmail KONCUK
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı

TARİHİN
EN KÖTÜ
TOPLU
SÖZLEŞMESİ

İşçilerle imzalanan toplu sözleşmede; %5+7,5 zam; 3
bin liranın altında maaş alanlara aylık 90 TL iyileştirme
ve ilave tediye ücretine 250 TL’lik artış söz konusu
iken 5,1 milyon memur ve emekli adına 2018 yılı için
%4+3,5; 2019 için ise %4+5 zammı kabul edenler,
memurun ve emeklinin ekonomik idam fermanını da
imzaladılar. Bir ay arayla imzalanmış bu iki toplu sözleşme arasındaki fark sendikacılık farkıdır.
Aslında yetkili konfederasyonun başkanı, Hükümetin
%3,5+3,5’luk teklifine, “Bu teklif elimize kalemi vermektedir ama içine mürekkebi koymamıştır” diyerek
tepki gösterdiğinde bu duruşları bizleri de kamu çalışanlarımız adına umutlandırmıştı. Acaba bu açıklamadan sonra ne oldu da %3,5+3,5’a “Olmaz” diyenler
birkaç saat içinde %4+3,5’a “Evet” dediler?
Kalemin mürekkebi 0,5 puanlık artışla mı doldu? Yarım puanlık artış, en düşük dereceli memur maaşına
11,58 TL; ortalama memur maaşına ise 15,40 TL ilave
artış getirecek. Bugün bir okka mürekkebin fiyatı 15
liradan 70 liraya kadar değişiyor. Yani imza atmakla atmamak arasındaki yarım puanlık fark bir kutu mürekkebe dahi yetmiyor, atılan imzaya harcanan mürekkep
masrafını dahi karşılamıyor.
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Bu toplu sözleşme 4/B’li, 4/C’li ve diğer sözleşmeli
ve vekil personelin sorunlarına da bir çare getirmiyor.
Yıllardır yaşanan hak kayıplarının telafisi için hiçbir
çözüm sunmuyor. Yardımcı hizmetlilerin, ek gösterge mağdurlarının beklentilerine cevap olamıyor. Aile
yardımı, çocuk parası gibi sosyal yanı olmayan topal
bir sözleşmeye imza atıldı. Mübarek Kurban Bayramı öncesinde bayram ikramiyesi bekleyen milyonların
hayalleri yıkıldı.
Tüm personelin fazla mesai sorunu, nöbet ücretleri,
ek ders ücretleri, döner sermaye ödemelerindeki aksaklıklar, ek ödemeler, görevde yükselme, vergi dilimlerindeki adaletsizlik, fiili hizmet zammı, KİT çalışanlarının sorunları gibi yüzlerce sorun unutuldu.
Bununla birlikte 2015 yılı toplu sözleşmesinde yer
alan 4/C’li personel ile memur işi yapan kamu işçilerinin kadroya geçirilmesi, fiili hizmet zamlarının yeniden belirlenmesi, refakat izni, kadro dereceleri ve
sivil memurların hukuki durumlarına yönelik olarak
yapılacak düzenlemeleri içeren 3 hayati madde geçen
dönemde uygulanmadığı gibi 2017 yılı toplu sözleşme
metnine de dahil edilmedi.
Toplu sözleşmeyi incelediğimizde sözleşme metninin
%90’ının 2015 yılı toplu sözleşme hükümlerinin aynısı
olduğunu yani neredeyse hiçbir yeni hak ve kazanım
getirmediğini görüyoruz. Bunun yanında fazla mesai
ücretlerinde ise bir geriye gidiş söz konusu. Birçok
hizmet kolunda fazla mesai yapan memurlara fazladan
çalıştıkları her saat için Bütçe Kanunu ile belirlenen
saat başı fazla mesai ücretinin 5 katı fazla mesai ücreti
olarak ödeneceğine dair kararlar bulunuyor. Bu toplu sözleşmeyle bu tutar bütçe kanunu ile belirlenen
ücretin 3 katına düşürülmüş. Toplu sözleşmeye de
fazla mesainin daha yüksek belirlendiği mevzuat hükümlerinin uygulanmayacağına dair bir madde konulmuş. Böylece bu çalışanlarımızın fazla mesai ücretinde
%40’lık bir geriye gidiş var. Kamu görevlilerimiz ya bu
durumu telafi etmek için %40 daha fazla mesai yapıp aynı ücreti alacak ya da bu senekinden daha düşük
fazla mesai ücreti alacaklar. Yani büyük bir hak kaybı,
emek sömürüsünün altına imza atılmış.
Kazanım olarak misafirhanelerden faydalanma, sözleşmeli personelin ücretlerinde esas alınan hizmet
süresi, helal gıda ve engelli kamu görevlilerine yönelik
pozitif ayrımcılık konularında toplam 13 yeni madde eklendi. Ama bunların hiçbiri kamu görevlileri ve
emeklileri için maddi bir kazanım içermiyor; yine dilek ve temenniler manzumesi şeklinde düzenlenmiş
içi boş maddeler. Hatta harcırah ve yolluklarla ilgili

memuriyet mahallinin tanımı başlıklı madde, ilgili Kanun maddesinin birebir aynısı yani sırf madde kalabalığı olması amacıyla memura hiçbir faydası olmayan
Kanundaki hüküm aynen toplu sözleşmeye eklenmiş.
Kısacası bu sözleşme memurun ve emeklilerin umutlarını 2020 yılına kadar söndürdü. Bu metne imza
atanlar da 20 milyon kişinin ahını aldı. Türkiye nüfusunun dörtte birinin geleceğini çalan bu toplu sözleşmeyi gerçek anlamda sendikacılık yapan, hak mücadelesi
veren hiçbir sendika kabul etmez. Bir önceki toplu
sözleşmeyi tezahüratlar, alkışlar eşliğinde imzalayanlar; attıkları imzanın defolu olduğunu, imzalarının mürekkebi kurumadan bu toplu sözleşmenin makyajının
akacağını bildiklerinden bu imza töreninde ayağa kalkacak takati dahi kendilerinde bulamadılar.
Hatırlayınız, bunlar önceki yıllarda kazanılmış haklarımızın dahi elimizden alınmasına seyirci kaldılar,
2013 yılında enflasyon farkı maddesini toplu sözleşmeye koydurmayarak maaşların erimesine göz yumdular, 2014 yılında bizleri bütün bir yıl için 123 liraya
mahkûm ettiler, 2015 yılı enflasyon farkı hakkımızdan
1,8 puanı Hükümete peşkeş çektiler.
Şimdi ise baskıyla, tehditle, adam kayırmayla ulaştıkları 1 milyon üyenin diyetini bir kez daha ödediler,
memur ve emeklinin bedduasını almak pahasına bu
defolu toplu sözleşmeyi el mecbur imzaladılar. Sendikacılık tarihi, bu toplu sözleşmeyi de kaybedilenler
sayfasına en kötü toplu sözleşme olarak yazacaktır.
%3,5+3,5’luk teklife “Hayır” dedikten birkaç saat
sonra, yarım puanla mutabakat aşamasına nasıl gelinmiştir? Toplu sözleşmeyi bir çadır tiyatrosu, bir orta
oyununa çevirmeye kimsenin hakkı yoktur.
Görülüyor ki, yetkiyi almak, üye yapmak için sendikacılığın olağan, olması gereken seyrinin dışına çıkıp faul
yapanlar, konu sendikacılık olunca da konuya Fransız
kalıyorlar. İktidar karşısında üç buçuk atanlar, yüzde
üç buçuk zamma da işte böyle imza atarlar. Ekran
karşısında efelenenler, kapalı kapılar ardında el etek
öperler.
Biz kamu görevlilerimizden bu tiyatroya daha fazla
seyirci kalmamalarını, milyonların kaderini belirleyen
bu masanın ciddiyetine yakışır temsilcilerle, gerçek bir
pazarlık ve mücadele alanı olması için sendikal tercihlerini gözden geçirmelerini istiyoruz. Aksi halde önümüzdeki dönemlerde de bu oyunun yeni bölümlerini
izlemek ve yeni masallara aldanıp ekonomik gerçekler
karşısında hüsrana uğramak akıbetini yaşamaya devam edeceklerdir.
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YİNE

Kamu çalışanları için toplu sözleşme
yine hüsranla bitti

YANDAŞ SENDİKA
MEMURA İHANET!

Hükümetin % 3.5+3.5 zam
önerisini ‘İmzaya uzağız’
diyerek reddeden Memur-Sen,
bir gün sonra 0.5 puanlık artışı
yani % 4+3.5’i kabul ederek
hükümetle anlaştı! 20 milyon
insanı ilgilendiren süreç,
yandaş sendika sayesinde yine
hayal kırıklığı ile sona erdi.
% 3.5+3.5 zam teklifi için,
“Bu teklif elimize kalemi
vermiştir ama mürekkebi içine
koymamıştır” diyen yetkili
konfederasyon 0,5 puanlık
artışa “Evet” dedi. Yandaş
sendikaya en sert tepki yine
Türkiye Kamu-Sen Genel
Başkanı İsmail Koncuk’tan
geldi. Koncuk, “Kalemin
mürekkebi üç buçuğu dört
yapınca mı dolmuş oldu? 0,5
artışla mı doldu?’’ diye sordu.
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TÜRKİYE KAMU-SEN’İN TALEPLERİ
Türkiye Kamu-Sen ise 2018’de seyyanen net
150 lira, yüzde 10+10 artış ve bu artışların üzerine ekonomik büyüme ve refah paylarını içeren yüzde 3’lük zam ile 2019’da seyyanen net
150 lira ve yüzde 8+8 artış ile yüzde 3 ekonomik büyüme ve refah payı artışı teklifinde bulundu.
2016 ile 2017’yi kapsayan 3. dönem toplu sözleşmeyle, kamu çalışanlarına geçen yıl için yüzde 6+5, bu
sene için ise 3+4 zam yapılmıştı.
MEMUR-SEN YÜZDE 10+6 ZAM İSTEDİ,
% 4+3.5’E İMZA ATTI!
Memur-Sen, 2018 ve 2019 yılları için üç alternatifli
teklifte bulundu.
İlk teklif: 2018 için % 10+6 - 2019 için % 10+8
İkinci teklif: 2018 için % 7+7, 2019 için % 7+7
Üçüncü teklif: 2018 için %6+6 -2019 için % 10+8

GÜN GÜN TOPLU SÖZLEŞME NOTLARI…
• 14 Ağustos 2018 tarihinde yapılan 2. Oturumda
hükümet 2018 ve 2019 yılı için %3+3 zam önerdi. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, bu teklifi
‘Kamu çalışanlarına saygısızlık’ olarak niteleyip, sert
tepki gösterdi. Memur-Sen heyeti ise böyle, ‘’Bu teklife
kapalıyız’’ dövizleri açtı!
• 21 Ağustos 2018 tarihinde yapılan 3. Oturumda hükümet 2018 için % 3.5+3.5 2019 yılı için % 4+5 zam
teklif etti. Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, ‘’Bugün ifade
edilen teklif elimize kalemi veriyor ama mürekkebi
koymuyor. Müzakereye hazır imzaya uzağız’’ dedi.
• 22 Ağustos 2018 tarihinde yapılan 4. Oturumda hükümet ve Memur-Sen 2018 yılı için yüzde 4+3,5, 2019
yılı için ise yüzde 4+5 zam kararında anlaştı!
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Kamu çalışanları ve emeklilerin 2018-2019 yılı mali ve sosyal haklarının
belirlendiği 4. Dönem Toplu sözleşme görüşmelerinde Hükümet ile yetkili
konfederasyon karşılıklı olarak imzaları atarak memurun ve emeklilerin
bütün ümitlerini bir kere daha masada bıraktılar. 2013 ve 2015 yılında
“Tarihi başarı” olarak ifade ettikleri ancak yaşanan kayıplarla “Tarihi
hezimete” dönüşen Toplu sözleşmelere daha beteri 2017 yılında eklendi.
Hükümetin yüzde 3,5 + 3,5 teklifini “Müzakere edilebilir ama kabul
edilemez” bulan ve “Bu teklif elimize kalemi vermiştir ama mürekkebi içine
koymamıştır” diyen yetkili konfederasyon 0,5 puanlık artışa “Evet” diyerek
memurlar ve memur emeklileri için bir kutu mürekkep parası dahi alamadı.

KONCUK:

KALEMİN
MÜREKKEBİ
ÜÇBUÇUK DÖRT
OLUNCA MI
DOLDU?

“GEÇEN TOPLU SÖZLEŞMEDE SLOGAN
ATANLARIN BU TOPLU SÖZLEŞMEDE SESİ
ÇIKAMADI”
İmza törenine katılmayarak dışarıda basın mensupları
ile bir araya gelen Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı
İsmail Koncuk, “Sonuçlarına katılmadığım, sonuçlarına saygı duymadığım, 20 milyon insanın beklentilerini
boşa çıkaran bir imza töreninde sendika Genel Başkanı
olarak bulunmamı abesle iştigal olarak gördüm” diyen
Genel Başkan İsmail Koncuk, “Kalemi elimize verdiler
ama mürekkebi yok. Adaletin kapısı açıldı kalkınmanın
kapısı açılmadı..” Şimdi soralım, “Kalemin mürekkebi
üç buçuğu dört yapınca mı dolmuş oldu? 0,5 artışla mı
doldu? Kalkınmanın kapısı 0,5 puan artınca mı açıldı?”
diye sordu. Koncuk; “1 Ağustos’ta başlanan Toplu sözleşmeler aslında dün gece itibariyle sona ermişti. Bugün
saat 11’de imza töreni yapıldı. Sağ olsun sayın Bakan

9

bizleri de imza törenine davet etti. Nezaketen geldik
Çalışma Bakanlığına ancak, imza töreninde bulunmayı doğru bulmadım. Çünkü sonuçlarına katılmadığım,
sonuçlarına saygı duymadığım 20 milyon insanın beklentilerini boşa çıkaran bir imza töreninde sendika
Genel Başkanı olarak bulunmamı abesle iştigal olarak
gördüm. O nedenle bu imza törenine katılmadım.
Bu Toplu sözleşme süreci aslında sendikacılık etiği açısından da, “Ben sendikacıyım” iddiasın da olan herkesin ibret alması gereken, ders alması gereken bir
süreç oldu. Maaş zam oranlarının, diğer hakların vs.
bunları bir kenara bırakalım ama bu Toplu sözleşme
süreci acayip cümlelerin kurulduğu, acayip ifadelerin
kullanıldığı ama sonucunun ölü doğduğu bir Toplu sözleşme süreci oldu.
Literatüre yeni cümleler girdi. “Eski Türkiye’nin hesap
makinesi yeni Türkiye’nin hesap makinesi...Milletin
adamı versin, enflasyon canavarı vermesin…” Dün biraz umutlandım ve “Bir şeyler olacak herhalde” dedim.
O cümle şu idi, “Kalemi elimize verdiler ama mürekkebi yok… Adaletin kapısı açıldı kalkınmanın kapısı açılmadı..” Şimdi soralım, “Kalemin mürekkebi üç buçuğu
dört yapınca mı dolmuş oldu? 0,5 artışla mı doldu? Kalkınmanın kapısı 0,5 puan artınca mı açıldı?” dedi.
“BU KADAR PISIRIK, BU KADAR KORKAK
SENDİKACILIK ANLAYIŞI KABUL EDİLEMEZ”
Sendikacılık farkından kaynaklı olarak, hükümetin,
kamu işçisine verdiği zammı sıra memura gelince
sakındığını vurgulayarak, “Kamu işçisine yüzde 12,5
bunların yanında ikramiyelerine 250 TL ve 3000 TL
altında alanlara 90 TL iyileştirme yapan aynı siyasal iktidar, memura gelince kesenin ağzını sıkı sıkı bağlıyor.
Neden acaba? Bu sendikacılık farkıdır” dedi. Koncuk,
“2015 yılında yine bu salonda imzalanan toplu sözleşme imza töreninde ki o da oldukça kötü bir toplu
sözleşmeydi aslında. İşte bu aynı ekip alkışlarla, sloganlarla, “Tarihi başarı elde ettik” diye naralar atarak
imzaladılar. Şimdi ise sesleri dahi çıkmadı. Yüzlerinden
düşen bin parça. Peki neden imza atıyorsunuz o zaman? Size silah mı çektiler, neden imza atıyorsunuz?
İmza atılırken resimleri görün, ikisi ayakta diğerleri
oturuyor, protesto edercesine. Protesto edecekseniz
imza atmayacaksınız.
Toplu sözleşme masasındaki sendika başkanlarının
tepkilerini kamuoyunun takdirine bırakıyorum. İmza
atılmış ama sendika başkanlarından iki tanesi ayağı
kalkmış, diğerleri protesto edercesine masada oturu-

yor. Gönüllerin razı olmadığı açıkça belli ama yapılan
bir şey yok. En azından hakem kuruluna gitselerdi, 8
gün daha bu konunun Türkiye’de tartışılmasını sağlardı. Bizler de destek verirdik. Meydanlara inebilirdik.
Arkamda 1 milyon üye olacak benim ortalığı ayağa
kaldırırdım. Bu kadar pısırık, bu kadar korkak sendikacılık yapılmaz. Böyle bir sendikal anlayış kabul
edilemez. Hükümet dediğinin arkasında durdu. Aşağı
yukarı açıkladığı rakam kadar, kamu çalışanlarına verdi. Niye, diye herkesin kendisine sorması lazım. Kamu
işçisine yüzde 12,5 bunların yanında ikramiyelerine
250 TL ve 3000 TL altında alanlara 90 TL iyileştirme yapan aynı siyasal iktidar, memura gelince kesenin
ağzını sıkı sıkı bağlıyor. Neden acaba? Bu sendikacılık
farkıdır. 20 milyon insanı hesaba katmadan yapılan bir
zam politikasıdır. Bunları Türkiye Kamu-Sen olarak
kabul edemeyiz.”
“TÜRKİYE KAMU-SEN OLARAK BU SÜRECİ
ORTA OYUNU GİBİ GÖRDÜK”
Hükümetin sunduğu son rakamların üstüne yarım
puan artınca imza atan yetkili Konfederasyonu eleştiren Genel Başkan, kamu çalışanları TÜİK tarafından
açıklanan rakamların çok gerisinde geçinmeye mahkum edildi diyerek şunları sözlerine ekledi:
“0,5 puan artınca mürekkep doldu. O mürekkep artışı ne kadar yapıyor biliyor musunuz, 0,5 puanlık artış
en düşük devlet memuru maaşında 11,58 kuruş artış,
ortalama memur maaşında ise 15,4 artış demektir. Mürekkep fiyatlarını da araştırdım; dolmakalem mürekkebi 44,10 kuruş, 16TL, 14 TL’de var. Yani 11,58 kuruş
artışla bir şişe mürekkep alınamıyor. Bu mürekkep nasıl
dolmuş oluyor sizlerin takdirine bırakıyorum. Bu zam
oranları en düşük dereceli memur maaşında yani 15/1
kademede bir memur maaşında 2018 yılının tamamı
için 171, 04 kuruş, 2019 yılının tümü için 221,71 kuruş artış demek. Ortalama memur maşı için 2018 yılı
için toplam 227,49 kuruş; 2019 yılında ise 294,88 kuruş artış anlamına geliyor. Yani bu zam oranları ile kamu
çalışanlarının insanca yaşamasına yetecek bir artış sağlanamadı. Bütün devletin imkanlarını kamu çalışanları
için kullanılsın demiyoruz. TÜİK in açıkladığı rakamların çok gerisinde bir asgari standartla kamu çalışanları geçinmek zorunda bırakılıyorsa, bu masada o toplu
sözleşmeyi imzalamaya kimsenin hakkı yok. Onun için
Türkiye Kamu-Sen olarak bu süreci bir orta oyunu gibi
gördük. Aktör de bellidir. Sendikacılık tarihimiz iyi bir
aktör kazanmıştır” diyerek sözlerini noktaladı.
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2018-2019 yıllarını
kapsayan 4. Dönem
Toplu Sözleşme
Görüşmeleri
Çalışma ve
Sosyal Güvenlik
Bakanlığı’nda
başladı.

1. OTURUM

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ

BAŞLADI
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Kamu çalışanlarımızın daha müreffeh bir hayat sürebilmesi için gayret gösteriyoruz. Sorunlara çözüm
odaklı yaklaşıyor ve sonuca ulaştırmaya çalışıyoruz.
Görüşmelerin hayırlı olmasını temenni ediyorum"
KONCUK: BURASI BİR OKUL İSE HERKES
GEREKEN DERSİ ALMALIDIR
Toplu Sözleşme Görüşmelerinin açılış toplantısında konuşan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail
Koncuk ise, sözlerine katılımcıları selamlayarak başladı. Genel Başkan Koncuk, Bakan Jülide Sarıeroğlu'na
da yeni görevinde başarılar diledi. Koncuk, "Toplu
Sözleşme görüşmelerinin kamu çalışanları, emeklilerimiz ve tüm milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Sayın Bakanımıza da yeni görevinde başarılar diliyorum.
Bir bayan Bakanın bu koltukta başarılar elde edeceğine inanıyorum. Çalışma hayatına bir bayan eli değmeli
idi bugün de böyle oldu. Bu masada haklar ne yazık ki
hep geriye gitti. İyi sonuçlar elde edilemedi bu masada. Türkiye'nin ekonomik gerçeklerini biliyoruz ama
Şeyh Edebali'nin dediği gibi insanı yaşatmak gibi bir
önceliğimiz var.

BAKAN SARIEROĞLU: BEKLENTİLERİ
KARŞILAMAK ADINA ÇABA SARF EDECEĞİZ
Geçtiğimiz günlerde açıklanan yeni kabinede, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak göreve başlayan çiçeği burnunda Bakan Jülide Sarıeroğlu, yaptığı
açılış konuşmasında, 5 milyonu aşan kamu çalışanı ve
emeklilerimizi ilgilendiren toplantıların sonunda anlaşmayı umut ediyoruz. İmkanlar nispetinde beklentileri
karşılamak adına çaba sarf edeceğiz.

Evet bu ülkenin ekonomik gerçekleri var, ben 35 yıllık
devlet memuruyum. Ne zaman zam konusu gündeme gelse sürekli ülkenin ekonomik gerçekleri denir,
fedakarlıklar beklenir. Elbette fedakarlık yapalım ama
bu Toplu sözleşmede artık memurların ve memur
emeklilerinin bir soluk almasını sağlamalıyız. Fedakarlığı birazda bizi yönetenler yapsın. Türkiye'de ekonomik büyüme var, 2017 yılının ilk çeyreğinde yüzde
5 büyüme açıklandı. Kişi başına düşen milli gelir her
geçen yükseliyor ve siyasiler bununla övünüyorlar
ama bunun kamu çalışanlarına bir yansıması gerekirdi
ki bir anlam ifade etsin. Ülkede her şey yolunda olacak ama kamu çalışanlarının alım gücü düşecek, böyle
şey olmaz. Enflasyon oranında zam sıfır zam demettir.
Kimse bununla övünmesin. Bu masada oransal zam ve
enflasyon farkı verilmesi gibi teklifler alım gücünde
reel bir artış sağlamıyor. Artık bizim teklifimizde yer
alan Refah payı uygulaması hayata geçmeli, ekonomik
büyümeden kamu çalışanlarına pay verilmeli. Bunun
dışındaki artışların insanları mutlu eden bir artış olacağını düşünmüyoruz. Türkiye Kamu-Sen olarak refah
payını yüzde 3 olarak istedik. Bu geleneksel hale gelmelidir, gelin hep birlikte memur ve emeklilerimizin
gelirlerinde reel bir artış sağlayalım.
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2015 yılı Toplu sözleşmesinden kalan ve hala uygulanmayan kararlar var. Üzülerek ifade edeyim ama
toplu sözleşme sulandırılmıştır. Bu nasıl olabilir? Toplu
sözleşme hükümleri uygulanması gereken maddeler
içerir. Bu metinler tartışmaya açık değildir. Bir madde o metne girmişse o madde uygulanır ama hala 20
madde uygulanmamış. Bundan sonra yapılacak toplu
sözleşmelerde alınacak kararlara insanların nasıl inanmalarını bekleyeceğiz? Bu toplu sözleşmede 2015'de
alınan kararların uygulanması yönünde bir karar alınmalıdır.
Toplu sözleşmede yuvarlak karar alınmaz. Alkışlarla
imzaladınız 2015 toplu sözleşmesini ve ben dışarıda
söyledim bunu. Maliye Bakanı, " 4-C'lilerin kadroya
alınması için çalışma yapılacak" diyor. Tarih verilmeden
alınan kararlar olmaz. Aslında bu yaşananlar herkes
açısından ders olmalı. Sendikacılık adına da bir ders

almalıyız. KİT'lerdeki ücret grupları ile ilgili bir tebliğ
yayınlandı geçtiğimiz günlerde. Buna göre, çalışanlar
için 2018 yılında hayata geçecek ama Genel Müdürler ve Yöneticiler için 2016 tarihinden itibaren geçerli
sayılacak. Aylık 3 bin TL'den yaklaşık 60 Bin TL alacak
yöneticiler, bu nasıl iş? Bu bir haksızlıktır. Havacılık
tazminatı hala uygulanmadı. Bunlar hep alınan kararlar. Mutlaka hayata geçecek şekilde kararlar alınmalı
ve tarihe bağlanmalı. Burası bir okul ise herkes buradan sendikacılık adına öğrenmesi gerekeni öğrenmeli.
Kimse kimseyi aldatmasın tarihi başarı filan yok ortada. Doğruyu alkışlarız ama tarihi başarı deyip 20 madde uygulanmazsa bu olmaz. Üniversiteli işçiler memur
kadrosuna alınmadı. 20 bin 4-C'liye kadro verilmedi.
2011’de kaldırılan 4/B’lilik yeniden hortladı. 4-B'lilere kadro hiç konuşulmuyor.. Taşeronlar konusunda
verilen sözler hala uygulanmadı. Sayın Müezzinoğlu
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"Taşeron problemi bizim problemimiz" dedi. Ben de kendisine,
"Formülümüz nedir?" Dedim.
Yani bu işler lafla olmuyor. Hala
çözüm yok ortada. Söz ağızdan
bir kere çıkar. Kamuda 730 bin,
özel sektörle 2 milyonluk bir sömürü düzeni var. Evlatlarımızın
geleceği çalınıyor ama çözüm
yok. Hükümet sözünün arkasında olmalıdır.
BİRİNCİ KALİTE İKİNCİ
KALİTE SENDİKA ÜYESİ
OLUR MU?
Vergi dilimi meselesi hala çözülmedi. Hepimiz dile getirdik ama
hala bir adım yok. Tüm kamu çalışanları hatta asgari ücretliler bir
süre sonra vergi dilimine gidiyor.
Kaşıkla ver kepçeyle al dönemi
bitmeli ve bu masada bu sorunda çözülmeli.
Bu masa sendikaların çekiştiği bir
masa değildir. Bu masa, kolkola
kamu çalışanları ve emekliler için
ne yaparız masasıdır. Ortak akılla problemleri bir nebze de olsa
çözebildiğimiz bir masa olmalı.
Hepimiz bu ülkeyi seviyoruz.
Toplu sözleşme ikramiyesi meselesi yine yetkili konfederasyon tarafından gündeme getirildi. Bunu geçmiş dönemde de gündeme getirdiler. Ben bunun olacağını sanmıyorum. Diğer sendikaların üyelerini ikinci
sınıf durumuna düşürecek bir duruma evet denileceğini düşünmüyorum. Aklın yolu birdir. Birinci kalite,
ikinci kalite sendika üyeleri olur mu? İkramiye artırılsın tamam mesela polislerimizin sendika üyesi olma
hakları yok. Kanunen sendika üyesi olmayanlara bu
ikramiyeyi vermiyoruz hem de iki kere cezalandırmış
oluyoruz. Sendikal yasaklı oldukları için alamıyorlar.
Bence bunlara verelim, ben Memur-Sen'den kendi
üyelerine toplu sözleşme ikramiyesinin artırılmalı verilmesi yerine, polisler gibi sendikal yasaklı kesime de
bu ikramiyenin verilmesini teklif etmesini beklerdim.
bunu teklif etmesini beklerdim. Bu konu, yani toplu
sözleşme ikramiyesi ayrımcılığı bu masada kapatılma-

lı. 997 bin üyeniz var bu nasıl bir göz doymazlıktır. Bir
de bizim üyemize bu kadar ver, ötekine şu kadar...
Öyle yağma yok. Böyle bir ayrıştırmaya şiddetle karşıyız. Bu masa artık bunu konuşmamalı, ortak noktaları konuşalım çalışanların Lehine şeyleri el birliği ile
başaralım.
ADALET, HUKUK, HAK BU ÜLKE
İNSANLARININ HAKKIDIR
Mülakat sistemi can yakmaya devam ediyor. Öğretmen, memur alımında mülakat gerçekten can yakar
boyut kazandı. İnsanlar KPSS'den 90-95 puan alsa bile
torpil aramak durumunda kalıyorlar. KPSS'nin bir anlamı kalmadı. Gelin bunları çözelim "mülakat kaldırılsın" diyelim. Bu sistemi siyasi iktidarında görüp kendilerine bir getirisi olmadığını görmesi gerekir. Mülakat
sistemi bunu çıkaran iktidara düşman yaratmaktan
başka bir işe yaramıyor, bu iyi bilinmeli, görülmeli ve
hızla ortadan kaldırılmalıdır.
15 Temmuz şehitlerimizi, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Bunları bir daha
yaşamayalım, birlik içinde, ayrımcılığı ortadan kaldırarak, herkesi kucaklayarak bunları başarabiliriz. Bazı
gruplara ayrıcalıklar verilirse yargıda, TSK'da, emniyet
de elden gider, bunu görmeliyiz. Bu ülkeye sadakatle
bağlı her ferdi kıymetlidir. Bir ayrıcalık kimseye ya da
gruplara tanınmamalı. Kanun devleti olduğumuz anda
tüm tehditlerden uzak kalabiliriz. 15 Temmuz'un ardından kamudaki travma devam ediyor. OHAL komisyonu kuruldu ama belli yetkiler verilmediği, kriterler
değişmediği için olumlu kararlar çıkacağını sanmıyorum. Belli yetkiler verilmeliki, masum insanların görevlerine dönmelerinin yolu açılabilsin. Adalet, hukuk,
hak bu ülke insanlarının hakkıdır. Bizim binlerce yıllık
tarihi tecrübelerimiz bu kararları vermeye bizi mahkum kılıyor. "Başıma şu bu gelir" diye düşünmeden
konuşalım. Problemler ancak böyle çözülür. En kısa
sürede akıl ve vicdanla bunları atlatabiliriz. Toplu sözleşme görüşmelerinin kamu çalışanlarımıza, emeklilerimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Konuşmaların ardından sürece ilişkin takvim belirlendi. Buna göre, Ağustos ayının 10'una kadar, hizmet
kolları ve genel konulara ilişkin olarak teknik heyet
çalışmalarını sürdürecek ve heyetler 10-11 Ağustos
günlerinde hizmet kollarına ilişkin komisyon raporlarını değerlendirmek üzere yeniden bir araya gelecek.
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1 Ağustos tarihinde başlayan toplu sözleşme görüşmelerinde komisyon çalışmalarının ardından ikinci
oturum 10 Ağustos Perşembe günü yapıldı.
Toplantıda, hizmet kollarına ilişkin yapılan komisyon
çalışmalarında ortaya çıkan sonuçlar değerlendirildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu
toplantının açılışında yaptığı konuşmada; "Komisyon
çalışmaları gerçekleştirildi. İki gün boyunca bunları değerlendirmek üzere birlikte olacağız, temennimiz bu
süreçten hayırlı sonuçlar almaktır. Kamu İşveren Heyeti olarak 14 Ağustos Pazartesi günü teklifimizi sunacak
ve müzakerelere devam edeceğiz. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, saygılar sunuyorum" dedi.

Bakan Sarıeroğlu'nun konuşmasının ardından toplantı,
Büro, Bankacılık ve Sigortacılık, Eğitim, Öğretim ve
Bilim, Sağlık ve Sosyal Hizmet, Tarım ve Ormancılık,
Bayındır, İnşaat ve Köy Hizmet kollarının taleplerine
ilişkin olarak teknik heyet çalışmaları sonucunda oluşturulan raporların sunumu ile devam etti.
Toplu sözleşme görüşmelerinin 3. Oturumu, 11 Ağustos Cuma günü yapılacak olan değerlendirmelerle devam edecek. 3. Oturumda ise, Diyanet ve Vakıf, Yerel
Yönetim, Enerji, Sanayi ve Madencilik, Kültür ve Sanat, Ulaştırma, Basın, Yayın ve İletişim hizmet kollarının taleplerine ilişkin raporları değerlendirilecek.
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3. OTURUM:
KAMU 3+3 ZAM TEKLİFİNİ
MASAYA GETİRDİ
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KONCUK:

Sendikacılık ciddi
bir faaliyettir, al gülüm ver
gülüm anlayışıyla yapılacak
bir faaliyet değildir.
2018-2019 yıllarını kapsayan Toplu Sözleşme görüşmelerinin 3. Oturumunda Kamu İşveren Heyeti zam
teklifini sundu.Hükümetin teklifinde, kamu çalışanları
ve emekliler için hem 2018 hem de 2019 yılları için altışar aylık dönemlerde yüzde 3+3 zam teklifi yapıldı.
Hükümetin teklifini kamu çalışanları, emekliler ve
aileleri için “Saygısızlık” olarak niteleyen Türkiye
Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, “Böyle bir
teklifin masada telaffuz edilmesini hiç doğru bulmuyorum. 2017’de kamu işçilerine yüzde 12,5 zam, ek
ödemelerine 250 TL zam, 3 bin TL’den düşük maaş
alanlara 90 TL iyileştirme yapan iktidarın, söz konusu
memurlar ve memur emeklileri olunca yüzde 3+3’ü
telaffuz etmeleri saygısızca bir davranıştır. 20 milyon
insana saygısızlıktır” dedi.
“Masada işin sendikacılık boyutu da var” diyen Genel
Başkan İsmail Koncuk, “Toplu sözleşme masasını “Bir
sendikanın üyelerine toplu sözleşme ikramiyesini şu
kadar verin, diğer sendika üyelerine bu kadar verin”
diyerek tüm memurları kucaklamak yerine bir kısmını
kıymetli diğerlerini kıymetsiz ilan edersen, yüzde 3+3
teklifini getirirler. Bütün kamu çalışanlarına hak almak
yerine, beraberce mücadele etmek yerine “Sendikamın kasası dolsun” diye dayanışma aidatı talep edersen yüzde 3+3 ile muhatap olursun” dedi.
KONCUK: BURASI BİR OKUL İSE HERKES
DERSİNİ ALACAK
Hükümetin teklifin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı
İsmail Koncuk şu değerlendirmelerde bulundu;

“Toplu sözleşmenin ilk gününde de bu masada ifade
etmiştim, “Burası bir okul ise herkes bu okuldan dersini alacak, öğreneceğini öğrenecek” demiştim. Sendikacılık ciddi bir faaliyettir, al gülüm ver gülüm anlayışıyla yapılacak bir faaliyet değildir. Toplu sözleşme
masasından 20 milyon insanın beklentileri var, “Dağ
fare bile doğurdu” diyemiyorum. 4 kişilik bir ailenin
asgari geçim sınırının 5 bin 300 TL’ye ulaştığı ülkemizde, 2018 ve 2019 yıllarının yüzde 3+3 zamla geçiştirilebilmesi mümkün değil. Böyle bir teklifin masada
telaffuz edilmesini hiç doğru bulmuyorum. Bu durumun Çalışma Bakanını aşan bir durum olduğunu da
biliyorum, sayın Bakana yönelik olarak söylemiyorum.
Tabii işin Maliye boyutu çok daha önemli, ayrıca hükümet boyutu var ama bu rakamla kamu işvereninin,
hükümetin, kamu çalışanları ve ezilen emeklilerimizin
önüne gelmesi saygısızlıktır. 2017’de kamu işçilerine
yüzde 12,5 zam, ek ödemelerine 250 TL zam, 3 bin
TL’den düşük maaş alanlara 90 TL iyileştirme yapan
iktidarın, söz konusu memurlar ve memur emeklileri
olunca yüzde 3+3’ü telaffuz etmeleri saygısızca bir
davranıştır. 20 milyon insana saygısızlıktır.
Neden bu çifte standart bu ülkede uygulanıyor? Türkİş ya da işçi sendikaları ile masada farklı bir yaklaşım,
memur sendikaları ile farklı bir yaklaşım, bu nedir
yani? Burada amaçlanan Memura gol atmak mıdır?
Tabii işin sendikacılık boyutu da var. Toplu sözleşme
masasını “Bir sendikanın üyelerine toplu sözleşme
ikramiyesini şu kadar verin, diğer sendika üyelerine
bu kadar verin” diyerek tüm memurları kucaklamak
yerine bir kısmını kıymetli diğerlerini kıymetsiz ilan
edersen, yüzde 3+3 teklifini getirirler. Bütün kamu
çalışanlarına hak almak yerine, beraberce mücadele
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etmek yerine “Sendikamın kasası dolsun” diye dayanışma aidatı talep edersen yüzde 3+3 ile muhatap
olursun. İşte burası bir okul, sendikaların da ders
alması gereken bir okul ama yıllardır maalesef yeterince ders alınmadığını burada görüyoruz. Elbette
yüzde 3+3 kabul edilebilir bir rakam değil. Yüzde
3+3 zam birinci altı ay için ortalama devlet memuru
maaşında 88 TL, en düşük devlet memuru maaşında
69 TL’lik bir artış anlamına gelmektedir. Bu rakamın
neresi kabul edilebilir? Konuşulamaz bile. Biz Türkiye Kamu-Sen olarak, en azından 2017 yılında kamu
işçilerine verilen zam oranı noktasında bir çıta var
önümüzde, bu toplu sözleşmede 2017 yılında kamu
işçilerine verilen oran kadar 2018’de kamu çalışanları
ve emeklilere zam yapılmazsa bu ülkede insanların da
ekonomik olarak ayrımcılığa tabi tutulduğunu söylemeye devam edeceğiz.
Hükümetin teklifi yetkili sendikaların tekliflerinin yanından bile geçmiyor. Türkiye Kamu-Sen’in tekliflerinin zaten çok uzağında. Ekonomik büyümeden pay
verilmesini istedik. Refah payı uygulaması yapsınlar istedik. Öğündüğümüz ekonomik büyümenin vatandaşlarımıza, memurlarımıza, emeklilerimize yansımaması

milli gelir artışının insanlarımıza yansımaması sosyal
devlet anlayışı ile bağdaşan bir yaklaşım değildir. Bu
zam politikası devam ettiği sürece bu filmi önümüzdeki yıllarda da görürüz. Bu zam politikası mutlaka
vatandaşlarımız ve memurlarımız lehine değişmeli ve
alım gücünde reel artış sağlanmalıdır” dedi.
KONCUK: 1 MİLYON ÜYESİ OLAN
MEMUR-SEN İŞ BIRAKMA KARARI ALSIN,
HER TÜRLÜ EYLEME DESTEK VERİRİZ
Memur-Sen’in zam politikasını eleştiren Genel Başkan
Koncuk, “Yetkili sendikalar derslerine iyi çalışsın” diyerek şu sözlerle alınacak eylem kararlarını destekleyeceklerini açıkladı. Koncuk,“Sendikalar ve sendikacılar dersine iyi çalışmalıdır. Yetkili sendikalar toplu
sözleşme sürecine iyi çalışmalıdır. Efendim bir siyasi
partinin 16. Yıldönümünü kutluyoruz diye, yüzde 16
zam nasıl talip edilebilir? Böyle bir şey mümkün mü?
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rak), 3 bin TL altında maaş alanlara 90 TL iyileştirme
gibi zam oranları ile eşleşmiş olurdu. Biz de derdik ki,
ortalama memur maaşının altında alanlara 100 TL iyileştirme yapılsın. Ama yapılan zam teklifinde seyyanen
zam bile yok. Seyyanen zam olmazsa olmazımızdır.
Düşük maaş alan insanların yaşamasını temin edecek
bir rakamdır seyyanen zam. Oransal zam yüksek dereceli memur maaşlarında ciddi iyileştirme sağlayabilir tabi 10+10 olduğunu düşündüğümüz zaman. Vergi
dilimi konusu hiç gündeme gelmiyor. Masada tartışılmıyor. Bu vergi dilimi sistemi bu şekilde devam edildiği sürece kaşık ile verip kepçe ile alma dönemi devam
edecektir demektir” dedi.
TOPLU SÖZLEŞME METNİNE KONULAN
MADDELER TAKVİMLENDİRİLMELİ

Yüzde 30 zam alabilmek için o siyasi partinin 30. yılını
kutlamasını mı bekleyeceğiz? Böyle bir üslupla sendikacılık olmaz. Tuttuğunu koparacaksın! İstemesini bileceksin!1 milyon üyesi olan Memur-Sen eylem kararı
ya da iş bırakma kararı alsın, Türkiye Kamu-Sen olarak
da her türlü eylemin destekçisi olacağız.”
YÜZDE 3+3’LÜK TEKLİF MÜZAKERE
BAŞLAMASI İÇİN YETERLİ DEĞİLDİR
Hükümetin yaptığı zam teklifini müzakere edilebilir
olmadığının altını çizen Koncuk, vergi dilimi sisteminin
değişmediği sürece kaşık ile verip, kepçe ile alınma
döneminin kapanamayacağını belirtti. Koncuk, “Yüzde 3+3’ün daha büyüğü ne olabilir ki? Bu oranlarla
müzakere başlayabilir mi? Mesela, 5+5 deselerdi,
müzakere başlanabilirdi. En azından kamu işçilerine
yapılan 2017 yılında verilen yüzde 12,5’lik zam, ek
ödeme olarak 250 TL( yılda bir defaya mahsus ola-

2015 yılında imzalanan Toplu sözleşmedeki 20 maddenin halen hayata geçmediğinin de altını çizen Genel
Başkan İsmail Koncuk, “Bu maddeler bir bir tarihlendirilerek hayata geçirilmelidir. Bundan sonraki süreçte de takvimlendirilmemiş metinlerin Toplu sözleşme
metnine girmemesini temin etmeliyiz” dedi. Koncuk,
“2015'de burada kararlaştırılan 20 madde halen hayata geçmedi. Toplu sözleşme kanunda belirtildiği üzere
uygulanması gereken metinler ise,20 madde burada
tarihlendirilerek yazılıp, uygulanmalıdır. Saldım çayıra,
mevlam kayıra olmamalıdır.4-C,Üniversiteli işçiler,
sözleşmeli personele kadro, havacılık tazminatı gibi
uygulanmayan konular tartışmasız bir şekilde derhal
uygulanmalı. Bundan sonraki süreçte toplu sözleşme
metinlerine takvimlendirilmemiş metinlerin girmemesini temin etmeliyiz, bu bir gelenek olsun. Bunlar birer
tecrübe olmalı ve bir yanlışı da bu şekilde düzeltmek
gerek diye düşünüyorum’’ şeklinde tepki gösterdi.

4. OTURUM:
4. Oturum öncesi Bakanlık %3+3 olan telifini
%3.5+3.5 olarak revize ettiğini dolaylı yollardan yani
gayriresmi olarak Memur-Sen’e iletti. Memur-Sen
Başkanı attığı twit ile ‘’Müzakereye uzağız’’ açıklaması
yaptı. Ancak ertesi gün ne olduysa, kimden ne talimat
geldiyse yandaş sendika ‘buçuk’ artışı kabul etti ve %
4’e imza attı!
Anlaşılan yandaş sendikanın tüm afra tafrası 0.5 puanlık artış içinmiş! Ne yazık ki memur sarı sendika yüzünden yine hüsran yaşadı!
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TOPLU
SÖZLEŞME
NE GETİRİYOR?

2017 yılı toplu sözleşmesinde
yenilik içeren maddelerin
detaylı açıklamasına
bakıldığında da görüleceği
üzere bu toplu sözleşmenin
ne 3,2 milyon kamu
görevlisinin ne de 1,9 milyon
emeklinin beklentilerinin
yakınından dahi geçemediği
gerçeğiyle karşı karşıya
kalıyoruz. Bundan önce
imzalanan 2013 ve 2015
toplu sözleşmeleri başarısız
toplu sözleşmelerdi ancak
bu yıl ki kötünün de kötüsü
bir toplu sözleşme olarak
karşımıza çıkıyor.
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Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmelerinde mutabakat sağlandı ve kamu görevlilerinin geneline ve hizmet kollarına yönelik toplu sözleşme imzalandı.
Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi, kamu
görevlilerinin geneline yönelik 2015 yılında imzalanan toplu sözleşme ile 2017 toplu sözleşme metnini madde madde karşılaştırarak yenilik içeren değişiklikleri belirledi.
Buna göre imzalanan toplu sözleşmeye 2015 yılı toplu sözleşmesine göre hac izni, hizmet tahsisli konutlar, aile yardımından geriye dönük yararlanma, fazla çalışma ücretinin
ödeme usulleri, kreş hizmeti, bazı tabiplere ek ödeme,
engelli çocuk yardımı, memuriyet mahalli tanımı, avukatlara yol tazminatı verilmesi, misafirhanelerden faydalanma, sözleşmeli personelin ücretlerinde esas alınan hizmet
süresi, biyologlara ek özel hizmet tazminatı, helal gıda ve
engelli kamu görevlilerine yönelik pozitif ayrımcılık konularında toplam 13 yeni madde eklendi.
Avukatlık vekalet ücreti, geçici personelin ek ödemesi,
KİT’lerde görev yapan müdürlerin özel hizmet tazminatı,
KİT’lerde görev yapan bazı personelin ek ödemesi, şeflerin
özel hizmet tazminatı ve sözleşmeli olarak istihdam edilen
teknik personele ilave ücret konularında toplam 6 maddede ise iyileştirmeye gidildi.
Bununla birlikte 2015 yılı toplu sözleşmesinde yer alan
4/C’li personel ile memur işi yapan kamu işçilerinin kadroya geçirilmesi, fiili hizmet zamlarının yeniden belirlenmesi,
refakat izni, kadro dereceleri ve sivil memurların hukuki
durumlarına yönelik olarak yapılacak düzenlemeleri içeren
3 hayati madde geçen dönemde uygulanmadığı gibi 2017
yılı toplu sözleşme metnine de dahil edilmedi.
Geriye kalan 26 madde ise 2015 yılı toplu sözleşme metni
ile aynı hükümleri içerirken, geçen dönemde uygulanmayan maddelerden bu yıl vazgeçildiği görüldü.
Aşağıda 2017 yılı toplu sözleşmesinde yenilik içeren maddelerin detaylı açıklamasına bakıldığında da görüleceği üzere bu toplu sözleşmenin ne 3,2 milyon kamu görevlisinin
ne de 1,9 milyon emeklinin beklentilerinin yakınından dahi
geçemediği gerçeğiyle karşı karşıya kalıyoruz.
Bundan önce imzalanan 2013 ve 2015 toplu sözleşmeleri
başarısız toplu sözleşmelerdi ancak bu yıl ki kötünün de
kötüsü bir toplu sözleşme olarak karşımıza çıkıyor.
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SENDİKACILIĞI ÖĞRENMEK İSTEYENLER
TÜRKİYE KAMU-SEN’İN TARİHİNİ İYİ İNCELESİN
Türkiye Kamu-Sen’in yetkili olduğu 7 yıllık süre ile Memur-Sen’in
yetkili olduğu 7 yıllık süre karşılaştırıldığında Türkiye Kamu-Sen’in
memur maaşlarına yaptığı katkının Memur-Sen’in yaptığı katkının
2 katından fazla olduğu ortaya çıkmaktadır.
Memur-Sen’in 2017 yılı Toplu Sözleşme rezaletinden sonra, buçuk zamla mutabakata varan bir kısım aklı evvellerin
kendilerini kurtarmak için her zamanki gibi yine Türkiye
Kamu-Sen’e saldırdığı görülüyor. Konfederasyonumuzun
yetkili olduğu dönemde aldığı zamlarla kendi aldıklarını
kıyaslamaya çalışan bu zevatın, kamu görevlileri sendikacılığından ve mevzuattan bihaber oldukları gibi, memur
maaşlarının gelişimini de bilmedikleri ortaya çıkıyor. Bu
kimselere göre güya Türkiye Kamu-Sen 2007 yılındaki toplu görüşmelerde %2+2 zammı kabul etmiş ve memurları
zarara uğratmış.
Belirtmek gerekir ki, Türkiye Kamu-Sen, 2007 yılında toplu
görüşme mutabakat metni imzalamamış, ama bu görüşmenin sonuçlarının uygulandığı 2008 yılında en düşük dereceli
memur maaşında %27,3; ortalama memur maaşında ise
%22,9’luk bir artış yapılmasını sağlamıştır.
Konfederasyonumuz, 2002 ile 2008 yılları arasında yapılan
toplu görüşmelere yetkili konfederasyon sıfatı ile katılmış

ve yalnızca 2005 ve 2008 toplu görüşmelerinde mutabakat imzalamıştır. Bunun dışındaki tüm görüşme süreçleri
anlaşmazlıkla sonuçlanmış ve kamu görevlilerinin sorunları
Uzlaştırma Kurulu’na taşınarak memur ve emeklilerin sorunlarının kamuoyunda daha geniş bir zaman ve zeminde
tartışılarak gündemde kalması sağlanmıştır.
Aşağıda Devlet Personel Başkanlığı’nın yayınlarından yararlanarak yaptığımız ve 2007 yılı Toplu Görüşme sürecini ve
sonuçlarını kısaca özetleyen çalışma, kamu görevlileri sendikacılığından haberi olmayan sözde sendikacılara kaynak
olması amacıyla hazırlanmıştır. Ayrıca Konfederasyonumuzun yetkili olduğu 7 yıllık dönemle Memur-Sen’in yetkili
olduğu 7 yıllık dönem de reel kazanımlar bakımından yine
Devlet Personel Başkanlığı, Maliye Bakanlığı ve Konfederasyonumuzun tutanaklarından faydalanılarak mukayese
edilmek suretiyle bilgilerinize sunulmuştur. Bu bakımdan
sendikacılığı öğrenmek isteyenler, Türkiye Kamu-Sen’in tarihini iyi incelemelidir.
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2007 YILI TOPLU GÖRÜŞMELERİ
(15-29 Ağustos 2007)
MUTABAKAT SAĞLANMADI
Hükümetin İlk Teklifi:
• 2008 yılının her iki yarısı için de kamu görevlilerinin maaş ve
ücretlerine %1,5 + %1,5 zam yapılması.
Toplu Görüşme Sonucunda Uygulanan:
• Kamu görevlilerinin maaşlarına 01.01.2008 tarihinden itibaren %2 oransal artış, tüm memur ve emeklilerin maaşlarına
ayrıca aylık 10 TL seyyanen zam, buna ek olarak denge tazminatına aylık 20 TL artış;
• 01.07.2008 tarihinden itibaren %2 zam ve denge tazminatına aylık 20 TL daha ilave artış yapıldı ve denge tazminatı
toplamda aylık 120 TL’ye yükseldi.
• Kamu kurum ve kuruluşları arasındaki personel ücret dengesizliğinin giderilmesi amacıyla derhal denge tazminatında yeni düzenlemeye gidilmesi kararlaştırıldı. Bu karara uygun olarak denge
tazminatı; 16 Ağustos 2008 tarih, 26969 mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararıyla, ek ödeme adıyla yeniden düzenlendi ve ek ödeme miktarları unvan ve derecelere göre
en yüksek devlet memuru aylığının belli bir oranına endekslenerek
en düşük memur maaşına aylık 103 TL, ortalama memur maaşına
116,5 TL artış sağlayacak şekilde belirlendi. Bu artışın devamı olarak 2011 yılında ek ödeme miktarına ayrıca 80 TL artış yapılması
kararlaştırıldı.
Sonuç:
• 2007 yılında yapılan toplu görüşmelerde Hükümetin 2008
yılının tamamı için önerdiği kümülatif %3,02 (%1,5 + %1,5)
artış, pazarlıklar sonucunda seyyanen ve oransal zamlar, ek
ödeme adıyla yenilenen denge tazminatına yapılan artışlar ve
enflasyon farkı ile birlikte en düşük dereceli memur maaşında
%27,3; ortalama memur maaşında %22,9 oranına yükseltildi.
• Türkiye Kamu-Sen, memur maaşlarına yapılan zamları ve denge tazminatına yapılan 20 TL + 20 TL artışı yeterli bulmayarak bu
ödemelerin yükseltilmesi ve kamu görevlilerine refah payı verilmesi
istemiyle Uzlaştırma Kuruluna başvurdu. Uzlaştırma Kurulu, Türkiye
Kamu-Sen’in taleplerini yerinde görerek yeni bir artış önerisi sunsa da
Bakanlar Kurulu bu kararları uygulamadı.
BAZI KESİMLERİN “%2+2 ZAM
ALDILAR DİYEREK” TÜRKİYE KAMU-SEN
MUTABAKAT İMZALAMAMASINA RAĞMEN
KONFEDERASYONUMUZU İTHAM ETTİĞİ 2007 YILI
TOPLU GÖRÜŞMESİNİN UYGULAMA SONUÇLARI

Değerlendirme:
Türkiye Kamu-Sen, yetkili olduğu 2002-2008 yılları arasında
geçen 7 yıllık sürede Hükümetin %66,96 artış teklifine karşılık
memur maaşlarının %219,58 oranında artmasını sağlamıştır.
Memur-Sen’in yetkili olduğu 2010-2016 arasındaki 7 yıllık dönemde ise Hükümet, daha önceki süreçtekine yakın oranda
toplam kümülatif %65,51’lik bir teklif sunmuş, buna karşın
Memur-Sen’in memur maaşlarına katkısı %102,93’te kalmıştır.
2003-2009 yıllarında enflasyon toplamda %94,34 oranında
artmışken, 2010-2016 arasında ise %71,30 artmıştır. Buna
göre Türkiye Kamu-Sen, memur maaşlarının enflasyon karşısında reel olarak %64,4 daha fazla artmasını sağlamışken, Memur-Sen’in yetkili olduğu dönemde bu oran %18,5 olmuştur.
Memur maaşlarının enflasyon karşısındaki gelişiminde yaşanan
bu dramatik düşüş mutlak surette irdelenmeli ve sebepleri
sorgulanmalıdır.
Türkiye Kamu-Sen’in 2008 yılında imzaladığı mutabakat gereği 2011 yılı Kasım ayında ek ödeme rakamlarına unvan bazında yapılan 43 lira ile 759 lira arasındaki artışların, Türkiye
Kamu-Sen’in kazanımlarına dâhil edilmeden, Memur-Sen’in
yetkili olduğu dönemde memur maaşlarına yapılan artışlara
yansıtıldığı da hesaba katıldığında 2010-2016 yıları arasında
Memur-Sen’in maaşlara reel olarak hiçbir katkıda bulunmadığı
görülecektir.
Yapılan hesaplamada sosyal yardımlara yapılan artışlar ve toplu
görüşme primi ise her iki dönem için de maaş artış oranlarına
eklenmemiştir.
Türkiye Kamu-Sen’in yetkili olduğu 7 yıllık süre ile Memur-Sen’in yetkili olduğu 7 yıllık süre karşılaştırıldığında Türkiye
Kamu-Sen’in memur maaşlarına yaptığı katkının Memur-Sen’in
yaptığı katkının 2 katından fazla olduğu ortaya çıkmaktadır.
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TÜRK MEMUR
SENDİKACILIĞININ YOLBAŞÇISI;

TÜRKİYE KAMU-SEN
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Türkiye Kamu Sen’in üye
sayısının 395.250 olarak ilan
edilmesi üzerine teşkilatlara
teşekkür mesajı yayımlayan
Genel Başkan Koncuk, ‘’Türkiye
Cumhuriyeti Devleti’nin bekası ve
Türk Milleti’nin yararı sözkonusu
olduğunda, sağımıza solumuza
“Kim var?” diye bakmadan “Biz
varız” diye gözümüz kapalı
göğsümüzü siper ettik. Türkiye
Kamu-Sen’in milli duruşunu,
siyasal ve sosyal koşulların
rüzgarları değil, töremiz ve
inancımızdan beslenerek
hücrelerimizin her zerresine
kök salmış olan ilkeler tayin
etmektedir.’’ dedi.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, konfederasyonlara bağlı sendikaların açıklanan üye sayılarına ilişkin bir mesaj yayınladı.
“Gücümüzün kaynağı olan bütün üyelerimize en
kalbi duygularımla teşekkürlerimi sunuyorum.
Bütün emektarlarımız şundan emin olsun ki,
sendikacılığın tarihini yazanlar, bugün muhatap
olduğumuz tüm olumsuzluk ve engellemelere

rağmen adam gibi sendikacılığın mimarı olan
sizlerden övgüyle söz edecekler” diyen Genel
Başkan Koncuk, “Bu takdiri, fazlasıyla hak ediyorsunuz. Böylesi bir ailenin mensubu olmak
fani hayatımın en büyük gurur kaynağı ve böylesi bir mücadelenin kazandırdığı onur ve şeref
çocuklarıma bırakacağım en büyük mirasımdır.
İyi ki, varsınız” dedi.
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Genel Başkan İsmail Koncuk, mesajında,
“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından,
4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaları İle Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin 2017
Temmuz İstatistikleri Hakkında Tebliğ bugün itibariyle
Resmi Gazete’de yayınlandı.
Resmi sonuçlara göre Türkiye Kamu Sen’in üye sayısı 395.250 olarak ilan edildi. Türkiye Kamu Sen
Genel Başkanı İsmail Koncuk, Konfederasyon üyesi
sendikalara ve üyelerine yönelik bir teşekkür mesajı
yayınladı.
Mesajında Türkiye Kamu-Sen’in, tüm sendikalarıyla
birlikte ortaya koyduğu kararlı mücadele ve ahlaki du-

ruşu ile sendikacılığın yüz akı olduğunu belirten Koncuk şunları dile getirdi:
“Öncelikle belirtmeliyim ki, Türkiye kamu-Sen’e
omuz veren 395.250 koca yürekli kamu çalışanı, her
türlü takdiri fazlasıyla hak etmektedir. Sendikacılığın
iğdiş edilmeye çalışıldığı, sözde sendikal rekabet adına kamu çalışanlarının gayri ahlaki usul ve yöntemlere dayatma ve yönlendirmelerle baskı altına alındığı,
kamu yönetimini tahakkümü altına almış olan siyasi ve
bürokratik egemen güç tarafından Devlet memurlarını ayrıştıran uygulamaların sıradanlaştırıldığı bir ortamda adam gibi sendikacılığa hayat veren bu 395.250
onurlu kamu çalışanına teşekkür etmek inanın ahlaki
bir yükümlülüktür.
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Herkes şunu bilsin ki, Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendikalara üye olan yiğit yol arkadaşlarımız, sadece bugün ortaya konulan gerçek hak mücadelesine omuz
vermekle kalmamakta, aynı zamanda Türk memur
sendikacılığının geleceğini de inşa etmektedirler. Eğer
ki, Türkiye Kamu-Sen’in şerefli mücadelesiyle hayat
verdiği sendikal duruş olmasaydı; siyasi iktidarın yan
kuruluşu gibi pozisyon alanların, kamu çalışanlarının
hak ve kazanımlarını geçici makam ve çıkarlara feda
edenlerin, Devlet memurlarının talep ve beklentilerini Hükümetin politikaları paralelinde pazarlayanların
sergiledikleri düşkünlükler, bugün sahip olduklarımızı
kaybetmemize neden olmasının yanı sıra Türk memur
sendikacılığının alnında sarı bir leke olarak da tarihte
yerini alacaktı.
İLKELİ, KARARLI VE İHLASLI HAK ARAMA
MÜCADELESİ
Bu itibarla yürekten inanıyorum ki, gelecekte kamu
hayatına emek verecek nesillerimiz, bugün sergilenen
adam gibi sendikacılığın gerçek mimarları olan her bir
üyemizi minnet ve şükranla yad edecektir.
Devletimizin gücünü ahlaksızca istismar eden sözde
kamu yöneticilerinin dayatmalarına eyvallah etmeyen,
sendika görünümlü paralel yapıların ahlaksız teklif ve
tehditlerine kulak asmayan ve ilkeli, kararlı ve ihlaslı
hak arama mücadelesinin yanında saf tutan bütün üyelerimize hem teşkilatım hem de tüm kamu çalışanları
adına minnetlerimi sunuyorum.
Türkiye Kamu-Sen olarak, her zaman doğruları
yapmaya, doğrudan yana taraf olmaya azami özen
gösterdik. “Sen doğru dur eğri belasını bulur” gerçeğinden hareketle, inandığımız doğrulardan hiçbir
zaman, hiçbir şey karşılığında ve hiç kimseye karşı
taviz vermedik. Çalışan, üreten, yol gösteren ve hak
ettiğini alan bir sendikal anlayışla ülkemizde memur
sendikacılığının kutup yıldızı olduk. Her zaman uzlaşma ve diyalog kapılarını açık tuttuk. Türkiye Kamu-Sen’e güç veren üyelerimizin ve kamu çalışanlarının hakları için gerektiğinde asla mücadeleden
kaçmadık. Hukuki, meşru ve demokratik her zemin,
Türkiye Kamu-Sen’in mücadele alanı oldu. Kamu çalışanlarını ilgilendiren her durum ve gelişmede tek
kriterimiz, çalışanların hak ve kazanımları oldu. Savunduklarımızı ve taleplerimizi, hiçbir çıkar ve bek-

lentinin pazarlık malzemesi olarak görmedik. İşte bu
sendikal duruşumuzla da sadece üyelerimizin değil
bütün toplumun ve hatta sevmeyenlerimizin dahi itimat ve teveccühüne mazhar olduk.
BİZ VARIZ VE VAR OLMAYA DEVAM
EDECEĞİZ
Türkiye Kamu-Sen, ortaya koyduğu sendikal mücadele ile adam gibi sendikacılığın adresi olmasının yanı sıra
büyük Türk milletinin his ve düşüncelerine her zaman
samimiyetle tercüman olması vasfıyla da milli bir sivil toplum kuruluşu olarak tebarüz etmiştir. Türkiye
Cumhuriyeti Devleti’nin bekası ve Türk Milleti’nin
yararı sözkonusu olduğunda, sağımıza solumuza “Kim
var?” diye bakmadan “Biz varız” diye gözümüz kapalı göğsümüzü siper ettik. Türkiye Kamu-Sen’in milli
duruşunu, siyasal ve sosyal koşulların rüzgarları değil,
töremiz ve inancımızdan beslenerek hücrelerimizin
her zerresine kök salmış olan ilkeler tayin etmektedir.
Dün ne dediysek bugün de aynı iddianın ardındayız,
Doğu’da ne söylediysek Batı’da da noktası virgülüne kadar aynı kelamın sahibiyiz. Ne “Açılım” adına
bölücü ihanete sempati kazandırmanın AKİL’liğinde
boğulduk, ne sendikal ve bürokratik çıkarlar uğruna
FETÖ ile hemhal olduk. Daha küçücük bir sabi iken
“Varlığım Türk varlığına armağan olsun” diyerek verdiğimiz söze her zaman sadık kaldık. “Bizim ilkemiz,
önce ülkemiz” diyerek çıktığımız yolda siyasi saik ve
talimatlar doğrultusunda değil, uğruna canımızı dahi
feda edeceğimiz inandıklarımız gereğince Devletimiz
ve milletimizin yanında saf tuttuk.
Türkiye Kamu-Sen’in bu tarihi ve milli yolculuğuna
omuz veren, sendikamızı Türk memur sendikacılığın
yolbaşçısı kılan sendikalarımızın Genel Başkanları, Genel Merkez Yöneticileri, Şube Başkan ve yöneticilerine, işyeri temsilcilerine ve gücümüzün kaynağı olan
bütün üyelerimize en kalbi duygularımla teşekkürlerimi sunuyorum. Bütün emektarlarımız şundan emin olsun ki, sendikacılığın tarihini yazanlar, bugün muhatap
olduğumuz tüm olumsuzluk ve engellemelere rağmen
adam gibi sendikacılığın mimarı olan sizlerden övgüyle
söz edecekler. Bu takdiri, fazlasıyla hak ediyorsunuz.
Böylesi bir ailenin mensubu olmak fani hayatımın en
büyük gurur kaynağı ve böylesi bir mücadelenin kazandırdığı onur ve şeref çocuklarıma bırakacağım en
büyük mirasımdır. İyi ki, varsınız. Daha yaşanabilir bir
Türkiye ve daha huzurlu bir çalışma hayatı temennisiyle saygılarımı sunuyorum.” dedi.

28

Yüksek İstişare Kurulumuz

Ankara’da Toplandı

Genel Başkanımız İsmail Koncuk, sendikalarımızın
Genel Başkanları, Genel Merkez Yöneticilerimiz ve
il temsilcilerimizin hazır bulunduğu Yüksek İstişare
Kurulu toplantımızda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli
Birlik Günü çerçevesinde milli birliğimize, demokrasimize ve cumhuriyetimize olan bağlılığımız bir kere
daha vurgulanırken, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, 15 Temmuz şehitleri ile birlikte
tüm şehitlerimiz, saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Hazım
Zeki Sergi’nin okuduğu Kuran-ı Kerim tilaveti ve dualarla anıldı.

ÖNDER KAHVECİ: TÜM ŞEHİTLERİMİZİ
RAHMETLE ANIYORUZ
Toplantının açılışında konuşan Türkiye Kamu-Sen
Genel Sekreteri ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı
Önder Kahveci, Yüksek İstişare Toplantısının hayırlı
ve uğurlu olmasını temenni ederek sözlerine başladı.
Kahveci; “15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 1 yıl geçti, biz her zaman demokrasiyi savunan
bir kurumuz. Tatlı su demokratlarının kapı arkalarında gizlendiğinde biz 28 Şubat’ta sokaklarda “Kesintisiz demokrasi” diyorduk. Bunlar arşivlerde mevcut.
Allah bir daha milletimize bu acıları yaşatmasın. Tek-
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rar tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.
Bir yetki dönemini daha geride bıraktık. Dimdik duran bir teşkilat olarak bu süreci tamamladık. Yetkiyi
kullananların nasıl döküldüklerini hep birlikte görüyoruz. Biz çalışanların haklarının nasıl koruruz düşüncesiyle toplantılarımıza devam ediyoruz. Bugünde
toplantımızda ne gibi talepleri gündeme taşıyacağız
bunları hep birlikte konuşup değerlendireceğiz. Masada mücadelemizi en iyi şekilde vereceğiz” dedi.
Önder Kahveci›nin ardından kürsüye gelen Kıbrıs
Türk Memur-Sen Genel Başkanı Kağan Mındıkoğlu,
Türkiye Kamu-Sen’e kendilerine verdikleri destekten
dolayı teşekkürlerini sundu. Mındıkoğlu, “Eğer Türkiye Kamu-Sen olmasa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren sendikaların sesi dünyada
duyulmazdı” dedi.
TÜRK MİLLETİ 15 TEMMUZ’DA
KAHRAMANLIĞINI BİR KEZ DAHA ORTAYA
KOYMUŞTUR
Yüksek İstişare Kurulu toplantısında yaptığı konuşmaya katılımcıları selamlayarak başlayan Genel Başkanımız İsmail Koncuk, 15 Temmuz şehitleri ve tüm
şehitlerimize yüce Allah’tan rahmet diledi. Koncuk,
“Toplantımız milletimize camiamıza hayırlı olsun.15

Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam 365
gün geçti. Türkiye bir çok darbe girişimine şahit olmuş
bir devlet. Bu imtihandan aslında milletimizde fazlaca
geçti ama 15 Temmuz’da, bu hain darbe girişiminde farklı bir tepki gördük. Milletimizin demokrasiye,
vatanımıza sahip çıkma arzusunu gördük. Bu önemli
bir mesajdı. Milletimizin demokrasiyi kollamak konusundaki, vatanına sahip çıkma konusundaki kararlılığını göstermiştir. Bundan sonra benzeri kalkışmalara
tevessül etmek isteyenlerin artık milletin geldiği bu
mücadeleci ruhu iyi hesap ederek, bu işleri değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Türk milletinin
kahraman bir millet olduğunu söylemeye gerek yok,
tarihi belgelere bakmak yeterli. Söz konusu vatan ve
namus olunca canını verir bu millet. Kahpe terör örgütün saldırılarında evlatlarımızı şehit veriyoruz ve 15
Temmuz’da da 249 şehit verdik. Türkiye Kamu-Sen
mensubu iki arkadaşımız da 15 Temmuz gecesi şehit
oldu. Bir çok sendikamızdan yaralanan arkadaşlarımız
oldu. Umarım benzeri olayları bir daha yaşamayız. Bu
ve benzeri girişimleri bir daha yaşamamak için ders

Türkiye Kamu-Sen Yüksek İstişare
Kurulu Toplantısı Başkent Ankara’da
gerçekleştirildi.
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çıkarmak lazım. Basın yayın organlarına Darbe Komisyonunun bir raporu yansıdı. Bir takım gruplara dikkatle
yaklaşmak gerektiği, sınırlamak yerine kontrol altında
tutmak gerektiği gibi bazı ifadeler var. Sınırsız özgürlük güzel ama o sınır milletin geleceği ile ilgili tehditler içerirse sınırlar yükselir. Sonuna kadar demokrasi
diyen Türkiye Kamu-Sen’in sınırı milletin güvenliğidir.
Kimden gelirse bu tehdit biz olayların üzerine gideriz.
Bugün bazı şeyler moda oldu, düne kadar Ergenekon,
balyoz gibi sıfatlar vardı. Çok dikkatle bu süreçlere
yaklaştık. Neticede bu iddiaların FETÖ kurgusu olduğunu anladık bugün. Devlet uyumaz, devlet uyanık olur. Bu benim adamım, göz yumayım olmaz.
Yönetimde zaafiyete neden olur bu. 15 Temmuz
hain darbe girişimden çıkarmamız gereken ders, bir
ülke, bir devlet hiç bir grubu baş tacı ederek demokratik bir yapılanma içinde olduğunu iddia edemez.
Madem böyle bir yapılanma ve bunlara yıllar içinde
göz yumulması, faaliyetlerinin desteklenmesi bizi bu

sonuca götürdü. Adı FETÖ olmaz başka birşey olur,
hiç bir kuruma ayrıcalık tanınmaması gerekir.
Dernek, vakıf, sendika, cemaat. Adı ne olursa olsun
hiçbir kurum kanun ve nizamların üzerinde haklarla
donatılacak, buna müsaade edilemez. Eğer kanunlar
dışında birileri benim yetkim var derse o ülke her zaman tehdit altındadır. Bunu her zaman söyledik söyleyeceğiz. Olgun bir demokrasiyi oluşturmak zorundayız. Türkiye’nin bir kanun devleti olması konusunda
bundan sonra gelecek her iktidarın hassasiyet göstermesi gerekir. Biz uyaracağız. Türkiye Kamu-Sen’in bir
özelliği var, herşeye eyvallah eden değiliz. Yanlışları
doğru gibi alkışlayan olmadık. Bunu siyasi bir saikle mi
yaptık? Hayır. Demokratik, hukuk devleti anlayışının bu
ülkede hakim olması için bunu yaptık. Bölünmüşlükle
Türkiye biryere gidemez. Farklı düşünceler olabilir
ama bölünmüş toplum olmaz. 15 Temmuz’un ardından Yenikapı mitingini hatırlıyorsunuz, bizim ihtiyacımız budur. Tüm dünyaya mesaj verildi orada. Milletin
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birlik ve beraberlik içinde, yumruk gibi olduğumuzu
ilan ettik. O anlayışın devamı sağlanmalıdır. 15 Temmuz’u yapanlara lanet olsun ama felaket günlerinin yarattığı, bir ve beraber olmamız gerektiği duygusundan
neden bugün uzaklaştığımızın muhasebesi yapılmalı.
Sivil toplum kuruluşu iseniz doğruları söyleyeceksiniz.
Ülkenin ağzının tadı kaçtıktan sonra hiçbir şeyin anlamı yok. Önemli olan geleceğe güvenle bakabilmektir.
Milli irade ve demokrasi günü son derece önemli bir isim. İhtiyacımız olan bunlardır. Bunlar sağlandığı an bu ateş çemberinden çıkmamız daha
kolay olacak. Çevremizde yeni bir yapılanma tezgahlanırken biz buradan birlikle ve beraberlikle çıkacağız. Türkiye Kamu-Sen bu konuda üzerine düşen
ne ise her zaman yerine getirmiştir, bundan sonrada aynı sorumlulukla devam edeceğiz. Bu vesile ile 15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Mekanları cennet olsun.
Bu toplantımızı 15. Temmuz tarihi nedeniyle yapıyoruz. İhanetin tarihi ve hatırlanması gereken bir gün olduğu için bugün yapıyoruz. Umuyoruz ki, daha güzel
günlere ulaşmak için vesile olacak bu günler” dedi.
BU TOPLU SÖZLEŞMEDE DE VAR
GÜCÜMÜZLE MÜCADELE EDECEĞİZ
Yaklaşan toplu sözleşme dönemini de değerlendiren
Genel Başkan İsmail Koncuk, Türkiye Kamu-Sen’in
masada her problemin takipçisi olacağının altını çizdi.
Koncuk, “1 Ağustos’ta, toplu sözleşme görüşmeleri
başlayacak. Gönül isterdi ki İlkeli ve kararlı duruşuyla
yetkili olalım ama olmadı. Memurlarımızın takdiri bu
şekilde oldu. Bir sendika 956 binden 997 bin üyeye
ulaştı. İyi bir değerlendirme yapmak lazım. 2015 yılında imzalanan toplu sözleşmenin 20 maddesini hayata
geçiremeyen bir konfederasyon hangi başarı ile bu
üye sayısına ulaştı? Türkiye Kamu-Sen hangi başarısız
çalışmaları ile yetkiyi alamıyor? Bunun muhasebesini
hepimiz ve elbette memurlar da yapacak. Eğer bu ülkede doğruyu söylemenin kıymeti yoksa bunu bizde
bilelim. 2013 toplu sözleşmesinde imza altına alınan
enflasyon maddesini bir imzayla 2015 yılında değiştiren, memur ve emeklilerimizi her ay yüzde 1,8 kayba
uğratanlar nasıl bu durumda? Bu hata başka bir ülkede olsa o sendika bu hata sebebiyle “harç bitti yapı
paydos” derdi. O Genel Başkan’da sendikacılık yapma
hakkına sahip olamazdı. Türkiye’nin en aydın kesimi
olan kamu çalışanları artık şapkayı önüne koymalıdır.
Hep anlattığım bir örneği yine burada da paylaşmak

isterim. Bugünün İçişleri Bakanı sayın Süleyman Soylu, o dönemlerde Çalışma Bakanı idi. 21 madde uygulanmamıştı sonrasında bir iki madde uygulamaya
konuldu. Kendisine, «Neden bu maddeleri uygulamıyorsunuz» diye sordum. O da dedi ki; «Bunun nesini
uygulayım? Kültür Bakanlığı çalışanlarının ekonomik
durumlarının iyileştirilmesi diye bir madde var, nasıl
uygulayalım? Memurun hakkı zaten toplu sözleşmede
belirlenmiyor mu?» dedi. O konfederasyondan birisi,
isim vermeyelim, Kültür hizmet kolunda faaliyet gösteren o sendika, «Bizimle ilgili bir madde de olsun»
dedi, bizde böyle bir madde yazdırdık. Toplu sözleşme hükümleri yazıldığı vakit uygulanır. Kültür çalışanlarını aldatmak için yazmışlar bunu. Kültür Bakanlığı
çalışanlarının «Bizimle dalgamı geçiyorsunuz?» diye
hesap sorması lazım. Ama tık yok. KİT’lerdeki ücret
gruplarının beşten üçe düşürülmesi ve sivil havacılık
tazminatının, toplu sözleşmeden hemen sonra uygulanması lazım. Kasım ayında yapılan KPDK’da Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu,”KİT’lerdeki ücret grupları ve sivil havacılık tazminatı maddelerini uygulayalım» dedi. Ancak, aylar geçti
Mart ayına geldik ki uygulanan bir şey yok. Buna rağmen Konfederasyon Başkanı sayın Başkan’a teşekkür
etti. Ben de kendisine dönerek neye teşekkür ettiğini
sordum. Aradan 1,5 sene geçmesine rağmen imza altına alındığı halde hayata geçirilmemesine rağmen teşekkür ediyor. Mart ayında KPDK’da konuşularak bitti
denilen maddeler hala fırından çıkmadı. Ama iki laf
edecek kimse yok. Sayın Bakan’a teşekkür ederken,
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sosyal medyadan “Bu işi çözdük” diye twitler attılar.
Aldatılma nereye kadar, sınırı nedir belli değil. Bu toplu sözleşmede elimizden gelen gayreti göstereceğiz.
4-C’lilere kadro hala yok, vekil ebe, imam, hemşire,
sözleşmeliler, taşeronlar, Üniversite işçiler... hiç biri
yok ama üzerimize düşeni yerine getireceğiz. Bu sene
göreceğiz, bakalım ne yapacaklar. Zam politikasında
bir takım değişiklikler olmalı. Görülmüştür ki, oransal
zam sonuç vermemektedir. Türkiye Kamu-Sen refah
payı uygulamasında ısrarcı olacak, ekonomik büyümeden pay verilmesini isteyecektir. Masaya taşıyacağız
bunları. Sıfır zam alıyoruz. Enflasyon oranında zam sıfır zam demektir. Kamu işçilerine yüzde 7,5 + yüzde
5 zam yapıldı. Ek ödemeleri 500 TL’den 750 TL’ye çıkarıldı. 3 bin TL altında maaş alana 90 TL zam yapıldı.
Bu önemli bir çıta bizim açımızdan. 2018 zammı ise
yüzde 3,5 artı 3, 5 buna dikkatle yaklaşmak lazım. Bu
bir mesaj mıdır? Memurların toplu sözleşmesi 2018 ve
2019 için. Bu zam oranından huylanıyorum. Bize bir
ölçü mü verdiniz. Eğer niyet bu ise bunu kabul etmiyoruz. Testi kırılmadan uyarımızı yapalım. Adına yetkili
konfederasyon denen yapı da inşallah bir şeyler çıkarırlar bundan ve tabii memurlarımızda birşeyler çıkarırlar. Türkiye Kamu-Sen olarak burada bir mesaj var
ise bu mesajı kabul etmiyoruz. 2017›nin üzerini kimse
kapatmasın. Kamu işçisine verilen zam memurlara da
yansıtılmalı. 4-C›liler, uygulanmayan maddeler yeniden karar altına alınmalı ve bu maddelerin takipçisi
olmalı o imza atanlar. Biz dava açıyoruz kendileri dava
bile açmıyorlar. Biz derdine düşüyoruz onların umu-

runda dahi değil. Biz görevimizi yapacağız, doğruları
söyleyelim vicdanımız rahat olsun.
Bu duygu ve düşünceler içerisinde 15 Temmuz şehitlerimizle birlikte bu toprakların vatan olmasını sağlayan, devletimizi bizlere emanet eden şehitlerimiz,
başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahraman vatan evlatlarımıza
Allah’tan rahmet, gazilerimize hayırlı bir ömür diliyor, toplantımızın hayırlılara vesile olmasını temenni
ediyorum.” dedi. Toplantımız il temsilcilerimizin söz
alarak günün anlam ve önemine binaen yaptıkları konuşmalar ve dilek ve temennileri ile sona erdi.
TÜRKİYE KAMU-SEN YÜKSEK İSTİŞARE
KURULU TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ
AÇIKLANDI
Türkiye Kamu-Sen Yüksek İstişare Kurulu, Konfederasyona bağlı sendikalarımızın genel başkanları, Genel
Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve 79 il temsilcimizin katılımıyla 15 Temmuz 2017 günü Ankara’da toplanmıştır. İstişare toplantısında ülkemiz kamuoyunu
yakından ilgilendiren konular ile kamu görevlileri ve
emeklilerinin 2018-2019 yıllarına ilişkin mali ve sosyal
haklarının belirleneceği, 1 Ağustos 2017 tarihinde başlayacak olan 4. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri
ele alınmıştır. Bu çerçevede Konfederasyonumuzun
görüşlerini içeren Türkiye Kamu-Sen Yüksek İstişare
Toplantısı sonuç bildirgesini kamuoyunun ve kamu görevlilerinin bilgilerine sunuyoruz.
Sonuç Bildirgesinin tam metnine (www.kamusen.org.
tr) internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
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Aralarında
Türkiye Kamu-Sen ile
birlikte, TOBB, TÜRK-İŞ,
TİSK, TESK, TZOB,
Hak-İş, Memur-Sen’in
de bulunduğu Türkiye
Avrupa Birliği Karma
İstişare Komitesi (KİK)
tarafından, 15 Temmuz
anma etkinlikleri
kapsamında ortak basın
toplantısı düzenledi.
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TOBB Sosyal Tesislerinde gerçekleşen organizasyona 81
ilde de STK temsilcileri toplantılar ile destek verirken,
Ankara’daki toplantıda başta Genel Başkanımız İsmail
Koncuk olmak üzere, Sendikalarımızın Genel Başkanları
ve Genel Merkez Yöneticilerimizde hazır bulundu. Türkiye’nin 7 ilinden de etkinliğe canlı yayın ile bağlanıldı.
Toplantıda Komite adına ortak basın açıklamasını okuyan
TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, bu ortak açıklamayı
81 ilde aynı anda yaptıklarına dikkati çekti. Hisarcıklıoğlu,
iki hafta boyunca, farklı etkinliklerle, hazırlanan afişlerle
Türkiye'nin tamamında 15 Temmuz ruhunu canlı tutacaklarının altını çizerek, 15 Temmuz’un Türkiye için bir
milat olduğuna inandıklarını söyledi.
“15 TEMMUZ’U ASLA UNUTMAYACAĞIZ,
UNUTTURMAYACAĞIZ
GÜCÜMÜZ MİLLİ İRADE, HEDEF BÜYÜK
TÜRKİYE”
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye’nin sivil toplumunu temsil eden; Türkiye-AB
Karma İstişare Komitesi Türkiye kanadı olan;
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ),Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK),Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN),HAKİşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ),Türkiye Ziraat
Odaları Birliği (TZOB),Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK),
Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye KAMU-SEN),Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) olarak buradayız.Bu masada oturan de-

mokrasi sevdalısı kurumlar olarak, bu ortak açıklamayı
81 ilde aynı anda yapıyoruz.Tarihimizin en zor günlerinden biri olan 15 Temmuz’un yıldönümüne giriyoruz.İki
hafta boyunca, farklı etkinliklerle, hazırladığımız afişlerle
ülkemizin tamamında 15 Temmuz ruhunu canlı tutacağız.15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız.15
Temmuz’un Türkiye için bir milat olduğuna inanıyoruz.
Çünkü bu alçak saldırı, darbenin ötesinde bir işgal girişimiydi.15 Temmuz, İstiklal Harbinden bu yana ülkemizin
karşılaştığı en büyük tehlikeydi.O gece Fetullahçı terör
örgütü, “devleti” ele geçirmeye, milleti tahakküm altına
almaya kalkıştı.Darbe girişiminin asıl amacı; ülkemizi tarihimizde görülmemiş bir kaosa sürüklemek, kardeş kavgası başlatmak ve Türkiye’yi iç savaş ortamına sokmaktı.
Darbe teşebbüsünün nihai amacı; Türkiye Cumhuriyetini bir daha ayağa kalkamayacak duruma düşürmekti.
Allah’a şükürler olsun milletimiz, cesareti ve feraseti ile
bu belayı, bu fitneyi durdurdu.Milletimiz demokrasimize ve özgürlüğümüze kasteden bu saldırı karşısında dik
durdu, canı pahasına değerlerini savundu.Bu masadaki
kuruluşlarının tamamı da, ilk andan itibaren, devletimizin
ve milletimizin yanında yer aldı.Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Gazi Meclisimiz, Başbakanımız, siyasi partilerimiz, milletimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve
medyamızın kararlı duruşuyla bir destan yazdık.Haince
planlanmış darbe girişimini savuşturan milletimizin önünde saygıyla eğiliyoruz.
15 Temmuz’da Türkiye, en zor demokrasi sınavını büyük
başarıyla vermiştir.Demokrasimizin, hiçbir kaba kuvvete
teslim olmayacak kadar güçlü olduğunu herkese gösterdik.Milletimiz darbeye karşı durarak şunu açık şekilde
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ilan etmiştir. “Türkiye Cumhuriyeti devletini Milletin iradesi dışında hiçbir güç yönetemez.”
Bu, dünyaya örnek olacak bir tavırdır.Elbette bunun için
büyük bir bedel ödedik.Darbe girişimine karşı verdiğimiz bu mücadelede, 250 vatandaşımız şehit oldu.2301
vatandaşımız gazi oldu.Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Gazilerimizi şükranla anıyoruz.Milletimiz onları
daima minnetle ve rahmetle anacaktır.Dünyada çok az
millet bu bedeli ödeyebilir.Siyasi görüşü fark etmeksizin
Türkiye’nin geleceğine sahip çıkan 15 Temmuz ruhu demokrasinin sigortasıdır.
Bir daha böyle hain girişimlerin yaşanmaması için FETÖ
ile mücadele her alanda etkin ve kararlı şekilde sürdürülmelidir.Yargı kurumları, darbecilere ve onların destekçilerine hak ettikleri en ağır cezayı vermeli, milletimizin
vicdanını rahatlatmalıdır.
En az 15 Temmuz kadar, darbe girişiminden sonrası da,
ülkemiz açısından zorlu bir süreç oldu.
Darbe girişimi sonrası toplum büyük bir travma yaşadı.
FETÖ, yalan haberlerle yurt dışında ülkemiz aleyhine karalama kampanyaları yürüttü.Ekonomimiz de bu saldırıdan olumsuz etkilendi.Allah’a şükür, birlik ve beraberliğimiz sayesinde bunların hepsini de kısa sürede atlattık.
Hükümetimizin bizlerle istişare içinde aldığı önlem ve
yaptığı reformlarla hızla toparlandık.Daha darbe girişiminin üzerinden bir yıl geçmeden ekonomide yüzde 5’lik
büyümeyi yakaladık.İstihdam rekorları kırdık. Bu yılın ilk
altı ayında tam 1 milyon 200 bin insanımıza yeni istihdam
sağladık.İhracatımızı rekor düzeyde arttırmaya başladık.
Yabancı yatırımcıların güvenini yeniden kazandık.Çok

açık ifade ediyoruz ki, Türkiye dünyanın en zor stres testinden başarı ile çıkmıştır.Emin olun bizim son bir yılda
yaşadıklarımızı başka bir ülke yaşasaydı bir daha ayağa
kalkamazdı.Ama biz dimdik ayaktayız.Böyle bir coğrafyada, en zor koşullar altında hiç kimsenin yapamayacağını yaptık.Ama rehavete kapılmayacağız.Yapacak daha
çok işimiz, büyük hedeflerimiz var.15 Temmuz sonrası
toparlanma sürecini tamamladık.Şimdi yeni bir atılım
sürecini başlatmamız gerekiyor.Ayağımızdaki prangayı
çözdük, şimdi koşma zamanı.Büyümede, istihdamda,
ihracatta yeni rekorlar kırmalıyız.Vatandaşlarımızın refah
seviyesini daha da arttırmalı, demokratik kazanımlarımızı
güçlendirerek ileriye taşımalıyız.Bütün bunlar için ortak
akılla ve istişare içinde, yeni bir reform süreci başlatmalıyız.Buradan yurt dışındaki dostlarımıza da sesleniyoruz.
Aldığı yaraları saran milletimiz, bu büyük demokrasi sınavının birinci yılında bütün dostlarını yanında görmeyi
arzulamaktadır.Dostlarımızı iftira kampanyalarına değil,
gerçeklere kulak vermeye, buna göre tavır almaya davet
ediyoruz.FETÖ ile mücadelede dost ve müttefik devletlerin de desteklerini bekliyoruz.Kaynağı ne olursa olsun
darbe ve terör bir insanlık suçudur. Ancak birlikte çalışırsak daha iyi bir gelecek inşa edebiliriz.Bizler ülkemiz ve
milletimiz için şimdi daha büyük bir azimle çalışacak ve
Türkiye’yi büyük hedeflerine taşıyacağız.
Üzerine basarak bir kez daha ifade ediyoruz: Türkiye’nin
sivil toplumu olarak, 15 Temmuz’u asla unutmayacağız,
unutturmayacağız.Ülkemizin geleceğini inşa ederken yaşadıklarımızdan aldığımız dersler bize ışık olacak.Biz bu
ülkenin geleceğinden umutluyuz.Gücümüz milli irade,
hedefimiz büyük Türkiye.’’
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Gururluyuz… Çünkü 25 yıldır,
Türkiye Cumhuriyeti’nin
temel değerlerinden, kamu
görevlilerimizin haklarının
korunup geliştirilmesi, daha
iyiye, daha güzele ulaştırılması
emelimizden asla geri adım
atmadık. Gururluyuz… Çünkü
25 yıldır, bir kez olsun memuru
satan, sarı sendika yaftasına
muhatap olmadık.

TÜRK MEMURUNUN KALESİ,

TÜRKİYE KAMU-SEN

“25 YAŞINDA”
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Çeyrek asırlık yolculuğumuzun dualarla kutlandığı iftar sofrasına, başta Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı
İsmail Koncuk olmak üzere, Türkiye Kamu-Sen Genel
Sekreteri ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder
Kahveci, Türkiye Kamu-Sen Genel Teşkilatlandırma
Sekreteri ve Türk Büro-Sen Genel Başkanı Fahrettin
Yokuş, Türkiye Kamu-Sen Genel Mali Sekreteri ve
Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı İlhan Koyuncu,
Türkiye Kamu-Sen Genel Eğitim Sekreteri ve Türk
Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Hazım Zeki Sergi,
Türkiye Kamu-Sen Genel Toplu Sözleşme Sekreteri ve Türk İmar-Sen Genel Başkanı Necati Alsancak,
Türkiye Kamu-Sen Genel Mevzuat Sekreteri ve Türk
Enerji-Sen Genel Başkanı Mehmet Özer, Türkiye Kamu-Sen Genel Basın Sekreteri ve Türk Haber-Sen
Genel Başkanı Sedat Yılmaz, Türkiye Kamu-Sen Genel Dış İlişkiler Sekreteri ve Türk Tarım Orman-Sen
Genel Başkanı Ahmet Demirci, Türkiye Kamu-Sen
Genel Sosyal İşler Sekreteri ve Türk Ulaşım-Sen Genel Başkanı Şerafeddin Deniz, Türk Kültür Sanat-Sen
Genel Başkanı Hasan Hüseyin Yılmaz, Türk Emekli-Sen Genel Başkanı Osman Özdemir, Genel Merkez
Yöneticilerimiz, Şube Başkanlarımız, çok sayıda kamu
görevlisi ve çok sayıda davetli katıldı.İftar öncesi, okunan Kuran-ı Kerim’in ardından eller hep birlikte semaya kaldırıldı ve dualar edildi.
ÖNDER KAHVECİ: DEVLETİMİZ VAR
OLDUKÇA TÜRKİYE KAMU-SEN DE VAR
OLACAKTIR
25. yıl iftar yemeğimizin açılışında konuşan Türkiye
Kamu-Sen Genel Sekreteri ve Türk Sağlık-Sen Genel
Başkanı Önder Kahveci, tüm katılımcıları selamlarken;
“Bu güzel ve nadide teşkilatın kuruluşunda emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kurucu Genel Başkanımızdan bu güne dek görev yapan
yönetici, üye her kademede mücadeleye katkı sağlayan arkadaşlarımızı sevgi ve saygı ile yad ediyor, ebedi hayata göç eden tüm dostlarımıza yüce Allah’tan
rahmet diliyoruz.Bilinmelidir ki, Türkiye Kamu-Sen
var olduğu sürece Türkiye Cumhuriyeti Devleti var
olacak, devletimiz var oldukça da bu şanlı teşkilatımız
var olacaktır” dedi.
KONCUK: HER MAZLUMUN ÇALDIĞI İLK
KAPI, TÜRKİYE KAMU-SEN’DİR
Genel Sekreterimiz Önder Kahveci’nin ardından kürsüye gelen Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail
Koncuk, davetlileri selamlayarak sözlerine başladı.
Koncuk, “Allah’a şükürler olsun ki, eğilmeden, bükül-
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meden; hak bildiğinden dönmeden, savrulmadan; tahriklere kapılmadan, tehditlere aldırmadan; bu yoldan
bir kez olsun sapmadan 25 yılımızı doldurduk. Her
mazlumun çaldığı ilk kapı, sığındığı tek liman, güvendiği tek kurum Türkiye Kamu-Sen’dir. İşte bu nedenledir ki, son 25 yılda memurlarımızın neredeyse bütün
kazanımlarının temelinde Türkiye Kamu-Sen’in azimli
mücadelesi yatmaktadır” dedi.Koncuk, “Konfederasyonumuza bağlı sendikaların çok kıymetli genel başkanları, genel merkez yönetim kurulu üyeleri, şube
başkanlarımız, işyeri temsilcilerimiz, İnandığı yolda
elini taşın altına koymaktan çekinmeyen, gözünü budaktan esirgemeyen, 25 yıldır bizlere sunduğu eşsiz
destekle konfederasyonumuzu bugünlere taşıyan, geleceğimizin teminatı değerli kamu görevlisi kardeşlerim, Muhterem misafirler, Hepinizi saygı ve sevgiyle
selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.Bu hafta sendikalarımızın büyük çoğunluğunun ve Türkiye
Kamu-Sen’in 25. kuruluş yıldönümü…Gururluyuz…
Çünkü 25 yıldır, hareketimizin merkezine aldığımız
millet sevgisinden, vatan sevdasından ve hizmet aşkından bir an dahi ödün vermedik.Gururluyuz… Çünkü
25 yıldır, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerin-

Türk Memur hareketinin kalesi,
Türkiye’nin en etkili sivil toplum
kuruluşu Türkiye Kamu-Sen,
25. yaşını düzenlenen iftar
yemeğinde coşku ve heyecanla
kutladı.
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den, kamu görevlilerimizin haklarının korunup geliştirilmesi, daha iyiye, daha güzele ulaştırılması emelimizden asla geri adım atmadık.
Gururluyuz… Çünkü 25 yıldır, bir kez olsun memuru
satan, sarı sendika yaftasına muhatap olmadık.
Biz, örgütlenmenin yasak olduğu, 12 Eylül darbesinin
izlerinin en derinden hissedildiği bir dönemde, hak
yoluna adanmış bir ömürden başka sermayesi olmayan bir avuç dava adamının desteğiyle bu yola çıktık.
Allah’a şükürler olsun ki, eğilmeden, bükülmeden;
hak bildiğinden dönmeden, savrulmadan; tahriklere
kapılmadan, tehditlere aldırmadan; bu yoldan bir kez
olsun sapmadan 25 yılımızı doldurduk.
Bayrak, bir milletin devletinin, bağımsızlığının, özgürlüğünün nişanesi… Yüreğimizdeki bayrak sevdasını,
logolarımızın tam ortasına işledik. Görüyor, biliyor,
yaşıyorsunuz; bu sevgi, bir kuru ifade değil. Eylemlerimizle, açıklamalarımızla, kanımızla, canımızla bu sevdayı en derinden hissederek yaşıyoruz.
Gazilerimiz, şehitlerimiz var; kaçırılan, haber alınamayanlarımız var; tehdit edilen, sürgün edilenlerimiz
var. Eğer bugün Mardin Derik’te, Tunceli Pülümür’de,
Hakkâri Yüksekova’da, Şırnak Uludere’de, velhasıl
ülkemizin en ücra köşelerinde şanlı bayrağımız dalgalanıyorsa; bundakanlarını, canlarını bu vatan uğruna
feda eyleyen güvenlik görevlilerimizle birlikte omuz
omuza mücadele eden, tam ortasında Türk Bayrağı
olan logosuyla Türkiye Kamu-Sen sevdasından vazgeçmeyen, siz kamu görevlilerimizin de büyük payı
var.İşte biz, hak arama anlayışımızın ruhunu, milli-manevi değerlerimizden, mücadele azmimizi şanlı tarihimizden, gücümüzü de bugün her şeye rağmen 400
bine ulaşan siz değerli üyelerimizden alıyoruz. Yarım
milyona yaklaşan büyük bir kitlenin aile sıcaklığı içinde
bütünleştiği bu yuvada, ortak amaç ve sevginin ortaya
çıkardığı sinerji ile memurlarımızın hak ve menfaatlerinin korunup geliştirilmesi için faaliyetlerimizi yürütüyoruz.Bu doğrultuda ülkemizin bölünmez bütünlüğü,
çocuklarımızın geleceği; ülkemiz insanının ve kamu
çalışanlarının ezilmişliğine son vermek, hakkı, hukuku
ve ücret adaletini sağlamak için mücadele ediyoruz.
Kurulduğumuz günkü aşk ve şevkle yürüttüğümüz bu
mücadele, ILO standartları ve uluslararası sözleşmeler referans alınmak suretiyle grevli, gerçek anlamda
toplu sözleşmeli, siyasete katılma hakkını da içeren,
evrensel sendikal haklar temelinde şekilleniyor.
Bütün amacımız ise refah ücretini elde etmiş, geleceğe umutla ve güvenle bakan bir kamu çalışanı; bir-

lik, bütünlük ve kardeşlik içinde yaşayan, huzurlu bir
topluma kavuşmaktır. Ancak bir tarafta, devleti temsil
eden memurların haklarının ellerinden alınması, iş güvencelerinin yok edilmesi, maaşlarının hayatın gerçekleri karşısında eriyip gitmesi girişimlerinin diğer tarafta
ise her geçen gün biraz daha görünür hale gelen, milletimize karşı yürütülen üstü örtülü bir küresel savaşın
etki alanında kalmaktayız.
Türk milletinin ve kamu görevlilerinin türlü mecrada
aleni olarak sırtından bıçaklandığı bir dönemi yaşarken
hem kamu görevlilerimizin haklarına hem de varlığımızın teminatı Türkiye Cumhuriyeti ve temelleri üzerinde yükseldiği tarihimize sahip çıkmaya çalışıyoruz.
Bunu yaparken de ne hak yiyen ne de hakkı yenen
olmamaya gayret ediyoruz.İşte bu nedenledir ki, her
mazlumun çaldığı ilk kapı, sığındığı tek liman, güvendiği tek kurum Türkiye Kamu-Sen’dir. İşte bu nedenledir ki, son 25 yılda memurlarımızın neredeyse bütün
kazanımlarının temelinde Türkiye Kamu-Sen’in azimli
mücadelesi yatmaktadır” dedi.
KONCUK: BİZ DOĞRU YERDE DURDUKÇA,
EĞRİLER YOK OLACAK, KARANLIKLAR
DAĞILACAKTIR
“Türkiye Kamu-Sen’i alaşağı edebilmek için var güçleriyle mücadele edenler var” diyen Genel Başkan İsmail Koncuk, “Biz de buradan bir kere daha ilan ediyoruz
ki, kim Türk milletine, Türk Devletine, Türk memuruna, kurulu nizama, adalete, hakkaniyete ve liyakate
düşmansa, Türkiye Kamu-Sen’in de can düşmanıdır”
dedi. Koncuk, “25 yıl önce alevlenen bu mücadelemiz
emekle, alın teriyle, çileyle harmanlanmış ve bugün
yüzü Türk memuruna dönük, hedefi aydınlık bir gelecek olan bir sevda ateşine dönüşmüştür. Atalarımız,
“Doğru duvar yıkılmaz” demiş. Türkiye Kamu-Sen
de kuruluşundan beri teslim olmadan, satmadan,
satılmadan, yanlışa “Doğru” demeden, dik duruşun,
doğrunun ve haklının yanında olmanın sembolü olarak, dosdoğru bir duvar gibi ayaktadır, yıkılmamıştır,
yıkılmayacaktır.Türkiye Kamu-Sen’in bu onurlu duruşu, yöneticisi için de üyesi için de bir şeref vesilesidir.
Bu duruşumuz ve kutlu yürüyüşümüz; Devletimiz ve
milletimiz üzerinde farklı projeler uygulama arzusunda olanlarca manipüle edilerek sekteye uğratılmaya
çalışılıyor. Siyasetin, bürokrasinin ve basının desteğini arkasına alanlar tarafından durdurulmak isteniyor.
Ama bu kimseler, teşkilatımızın ve üyelerimizin kararlılığı karşısında her defasında bozguna uğruyor, her
defasında üzüntüden kahroluyor.Türkiye Kamu-Sen’i
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aşağıya çekmeye çalışanlar kimler mi? Memurlarımızın haklarını budayarak tüm kamu hizmetlerini özel
sektöre açmayı, memurluk güvencesini yok ederek
kamu görevlilerini çağdaş köle haline getirmeyi kafasına koymuş olanlar; Milletimizin birliğini bozmak, ülkemizi bölerek, yeni yüzyılda diledikleri bir dünya düzeni oluşturmak amacıyla, varlığımıza karşı düşmanlık
besleyen, yıllardır milletimize karşı türlü işbirlikçileri
yoluyla yürüttükleri savaşı, bugün açık bir şekilde
ortaya koyan iç ve dış mihraklar;Namlusunu millete
çeviren, anayasa ile kurulmuş devlet düzenimizi, demokratik nizamımızı bozup, seçimle işbaşına gelmiş
iktidarı silahla indirmeye cüret eden kanı bozuk hainler; Ülkemizdeki adalet, liyakat ve kariyer ilkelerini
yerle bir ederek kamu kurum ve kuruluşlarında yandaş adı altında, ne idüğü belirsiz bir yapılanmaya gitme
sevdasında koşan bir kısım kendini bilmezler;
Gelip geçici menfaatler, mevki ve makamlar uğruna
kuruluş ve var oluş gayelerini hiçe sayarak kamu görevlilerine ihanet eden, haksızlıklara göz yuman, bilerek veya bilmeyerek şu saydığım mihraklara çanak
tutan, onlara kol kanat geren fırsatçı sendikalar; Türkiye Kamu-Sen’i alaşağı edebilmek için var güçleriyle mücadele ediyorlar.Biz de buradan bir kere daha
ilan ediyoruz ki, kim Türk milletine, Türk Devletine,
Türk memuruna, kurulu nizama, adalete, hakkaniyete ve liyakate düşmansa, Türkiye Kamu-Sen’in de can
düşmanıdır.Siyasetin her türlü çirkinliği ile palazlanan,
adam kayırma, şantaj ve şahsi menfaatle beslenen; gı-

dası yalan olan, nefesi riya kokan bir kısım çevreler,
tüm değerleri ayaklar altına alarak ve kendilerini var
eden kamu görevlilerine ihanet derecesinde zararlar
vererek sendikacılık yaptıklarını zannediyorlar.
Varsın birileri kendilerini günü birlik sözde başarılarla avutsun, tertemiz mazisi çeyrek asra ulaşmış olan
Türkiye Kamu-Sen, gerçek anlamda vefanın ve sendikacılığın tek adresi olarak tüm Türk milletinin ve Türk
memurunun gönlünde yer etme hedefine emin adımlarla ilerliyor. Bizler; önümüzde türlü engellerin bulunduğu bu bulanık ortamda, tüm değerlerimizi yerle
bir etmeye çalışanlara karşı dik durmak durumundayız.Biliyoruz ki, biz doğru yerde durdukça, er ya da
geç, eğriler yok olacak, pislikler temizlenecek, yaralar
sarılacak, karanlıklar dağılacaktır.
KONCUK: TÜRKİYE KAMU-SEN’İN BİR
NEFERİ OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM
“Biz, hiçbir zaman kula kulluk etmedik, Allah’tan başkasına kulluğa da talip olmadık. Bu nedenle alnımız ak, başımız dik; gururluyuz” diyen Genel Başkan İsmail Koncuk
“Ben de ulvi amaçların hamisi, bir sendikanın ötesi, bir
sivil toplum kuruluşunun fazlası, bir aydınlanma hareketi, milli ve manevi değerlerimizin kalesi, memurlarımızın
tek dayanak noktası olan Türkiye Kamu-Sen’in bir neferi
olmaktan şeref duyuyorum” dedi. Koncuk,“Sabrı, paylaşmayı, kendini karşıdakinin yerine koymayı öğütleyen
Mübarek Ramazan ayının son günlerine gelmiş bulunmaktayız. Daha önce de birkaç yerde ifade ettiğim üzere
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en zengin 62 kişinin, dünya nüfusunun yarısının toplam
gelirinden daha fazla servete sahip olduğu bir dünyada
yaşıyoruz. Karnı tok, sırtı pek olanların açlığı ve yokluğu
anlayabilmesi için Ramazan gibi manevi bir terbiyeciye,
Allah’tan başkasına kul olmayan, O’nun dışında hiçbir
güç karşısında eğilmeyen bireylere, Hak yolundan ayrılmayan kimselerce idare edilen kuruluşlara her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var.
Bugün maalesef, en küçük menfaat için sahip olduğu
her değeri ayaklar altına almaya meyilli çok sayıda insan, köşe başlarını tutmuş durumda. Haksızlığa boyun
eğip, kula kul olarak, Hakkı unutmaktansa; işçinin,
memurun, emeklinin sırtına basarak yükselmektense;
milletin gönlünde yücelmeyi tercih edecek erdemli
insanlara, idealist yöneticilere her zamankinden fazla
ihtiyacımız var.
Muhlis Akarsu’nun şu dizeleri, bizim de gönlümüzden
geçenlere tercüman oluyor:
Gel gardaşım ayrı gezme
Kula kulluk yakışır mı?
Zalıma boynunu eğme
Kula kulluk yakışır mı?
Fırsat sizde bile bile,
Dura dura döndük sele,
Yirminci asırda hele
Kula kulluk yakışır mı?

Akarsu darda kalsa da
Dünya halkı hep ölse de
Bunun sonu ip olsa da
Kula kulluk yakışır mı?
Biz, hiçbir zaman kula kulluk etmedik, Allah’tan başkasına kulluğa da talip olmadık. Bu nedenle alnımız
ak, başımız dik; gururluyuz…Ben de ulvi amaçların
hamisi, bir sendikanın ötesi, bir sivil toplum kuruluşunun fazlası, bir aydınlanma hareketi, milli ve manevi değerlerimizin kalesi, memurlarımızın tek dayanak
noktası olan Türkiye Kamu-Sen’in bir neferi olmaktan şeref duyuyorum.Bu duygu ve düşünceler ışığında, geride bıraktığımız çeyrek asırda Türkiye Kamu-Sen camiası içinde yer alarak, üye olarak, destek
vererek doğru yerde durmuş; işyeri temsilcilerinden
şube başkanlarına, şube yönetim kurulu üyelerimize, ilçe ve il temsilcilerinden genel merkez yöneticileri ve genel başkanlarına kadar, herkese tek tek
teşekkür ediyor; ailemize kattıkları değerden dolayı,
minnetlerimi ifade ediyor, hayatta olmayan tüm arkadaşlarıma da Cenab-ı Hak’tan rahmet diliyorum.
Hepimizin ibadetlerinin makbul olmasını, tüm İslam
aleminde ve ülkemizde birlik, beraberlik, dirlik, düzen ve huzurun hâkim olmasını Yüce Allah’tan niyaz
ediyor, şimdiden yaklaşmakta olan Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum” diyerek
sözlerini noktaladı…
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BAKAN JÜLiDE SAR I EROGLU'NA
HAYIRLI OLSUN ZiYARETi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı merkez binasında gerçekleştirilen görüşmeye Türkiye Kamu-Sen
Genel Teşkilatlandırma Sekreteri ve Türk Büro-Sen
Genel Başkanı Fahrettin Yokuş ve Türkiye Kamu-Sen
Genel Basın Sekreteri ve Türk Haber-Sen Genel Başkanı Sedat Yılmaz şehir dışında olmaları nedeniyle
katılamazken, Genel Başkanımız İsmail Koncuk ile
birlikte Türkiye Kamu-Sen Genel Sekreteri ve Türk
Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Türkiye
Kamu-Sen Genel Mali Sekreteri ve Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı İlhan Koyuncu, Türkiye Kamu-Sen Genel Toplu Sözleşme Sekreteri ve Türk
İmar-Sen Genel Başkanı Necati Alsancak, Türkiye
Kamu-Sen Genel Sosyal İşler Sekreteri ve Türk Ulaşım-Sen Genel Başkanı Şerafeddin Deniz, Türkiye Kamu-Sen Genel Mevzuat Sekreteri ve Türk Enerji-Sen

Genel Başkanı Mehmet Özer, Türkiye Kamu-Sen Genel Eğitim Sekreteri ve Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel
Başkanı Hazım Zeki Sergi, Türkiye Kamu-Sen Genel
Dış İlişkiler Sekreteri ve Türk Tarım Orman-Sen Genel Başkanı Ahmet Demirci ve Türk Kültür Sanat-Sen
Genel Başkanı Hasan Hüseyin Yılmaz katıldı.
KONCUK: ÇALIŞANLARDAN YANA TARAF
OLMANIZI DİLİYORUZ
Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu’na yeni görevinde
başarılar dileyen Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı
İsmail Koncuk, görüşmede çalışma hayatının sorunları ve içinde bulunduğumuz Toplu sözleşme sürecine
ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Koncuk, “Öncelikle hayırlı olsun dileklerimizi iletmek istiyorum. Yeni
görevinizde başarılar diliyoruz. Çalışma Bakanlığına
bir bayan elinin değdiğinin yansımalarını hep birlikte
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Türkiye Kamu-Sen
Genel Başkanı İsmail
Koncuk ve Yönetim
Kurulu üyelerimiz
yeni kabinede
Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı
görevine getirilen
Jülide Sarıeroğlu’nu
ziyaret etti.

göreceğiz diye düşünüyorum. El atılması gereken çok
başlık var. Bizim sizden beklentimiz tarafınızın çalışanlardan yana olmasıdır. Diğer Bakanlarımızla da olumlu
diyaloglar içerisinde olduk. Kendileri ile hala diyaloglarımız devam etmektedir.

Genel Başkanımız İsmail Koncuk, Uygulanmayan toplu sözleşme kararlarının da hayata geçirilmesi konusunda hatırlatmalarda bulundu.

Zor bir sürece başladığımız bir dönemde Bakanlık
görevine geldiniz. Toplu sözleşme görüşmeleri sizler için ciddi bir tecrübe teşkil edecektir. Biz Toplu
sözleşme taleplerimize yönelik cevaplarınızı sizlerden
bekleyeceğiz. Şeffaf olmanızı bekleyeceğiz sizden.
Sendikalar elbette çok şey ister. Farklı düşüncelerle
talepleri olanlarda var, geçmişte diğer Bakanlarımız
bunlara sıcak bakmadı inanıyorum ki sizde bu konuda
hassas davranacaksınız. Rakip olmalı ki yarışın keyfi olsun. Masanın konusu olmayan bazı şeylerin bu masaya
taşınmak istenmesini doğru bulmuyoruz.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ise,
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk ve Yönetim Kurulu Üyelerimizin ziyaretinden büyük memnuniyet
duyduğunu belirterek, “Geçtiğimiz günlerde Toplu sözleşme masasında bir araya geldiğimiz Türkiye Kamu-Sen
Genel Başkanı İsmail Koncuk ve sendikalarımızın kıymetli
Genel Başkanlarına bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum.Önemli bir dönemde önemli bir sürecin
hemen başında böyle bir göreve geldim. 5 milyonu aşkın
insanı ilgilendiren Toplu sözleşme çalışmalarımız devam
ediyor. Temennimiz en iyi ve hayırlı sonucu almak olacaktır bu süreçte. Bu masa müzakere masasıdır. Şeffaflığa ve
katılımcılığa inanan bir insanımdır. Bu süreçte de diyalog
içerisinde konuşarak gelebildiğimiz en iyi aşamaya gelme
gayreti içinde olacağız. Sendikal camiadan geliyorum, kapsamlı bir Bakanlık olan çalışma Bakanlığı’nda daha iyi şeyler
yapmak adına gayret sarf ediyoruz.
15 Temmuz’un etkilerini bertaraf etmek için mücadele ederken, bu süreçte hassas adımlar atmamız
gerekiyor. Desteklerinizle birlikte aynı gemide yol
aldığımız bu ülke için güzel şeyler yapmak istiyoruz.
Ziyaretinizden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

Biz her zaman masaya otururken, güzel ve pozitif olalım, kamu çalışanlarının beklentilerine cevap verecek
adımlar atalım istiyoruz ama bazı tekliflerde gelince
bunlar ne yazık ki hoş olmuyor. Her konuda orta yol
bulunabilir, biz buna inanıyoruz. Türkiye Kamu-Sen
vatansever insanlardan oluşan bir sendikadır. Biz her
şeye olumlu bakarız ancak olumsuzlukları da söyleyen
bir sendikayız. Çalışma hayatının sorunlarının çözümü
noktasında Türkiye Kamu-Sen olarak her türlü desteği vereceğimizden emin olmanızı diliyor, yeni görevinizde sonsuz başarılar temenni ediyorum” dedi.

JÜLİDE SARIEROĞLU: TÜRKİYE KAMU-SEN’İN
DESTEĞİ BİZİM İÇİN ÖNEMLİDİR
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AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden
sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir
Milletvekili Harun Karacan, Türkiye Kamu-Sen
Genel Başkanı İsmail Koncuk’a iade-i ziyarette
bulundu. Ziyarette Türkiye Kamu-Sen Yönetim
Kurulu Üyeleri de hazır bulundu.

AK PARTİ’DEN
TÜRKİYE KAMU-SEN’E
ZİYARET
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TÜRKİYE KAMU-SEN’İN KÖKLERİ ANADOLU
COĞRAFYASININ DERİNLİKLERİNDEDİR
Geçtiğimiz günlerde, AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Harun Karacan’ı tebrik eden Genel Başkan İsmail
Koncuk, Karacan’a yeni görevinde başarılar diledi. Koncuk,
“Ziyaretinizden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Sivil
toplum kuruluşlarının siyasi partiler ve iktidar partisi ile ilişkileri son derece önemli. Zaman zaman dertlerimizi anlatacak makamlar bulmakta zorlanıyoruz. Türkiye Kamu-Sen
sizlerin de bildiği üzere Türkiye’nin ikinci büyük ve en etkili
konfederasyonudur. Ciddi tecrübelerimiz var bu noktada.
Bizim özelliklerimiz herkesin malumudur. Ülkemizin ve
milletimizin ortak değerlerini, milli, manevi değerlerde buluşmayı öngören bir sendikal anlayışı temsil ediyoruz. Her
zaman kendimizi şöyle tanımlıyoruz, “Biz bu ülkeden besleniyoruz” hizmetimizin de bu ülke insanlarına olması gerektiğine inanan bir konfederasyonuz. Köklerimiz Anadolu
coğrafyasının derinliklerindedir. Milletimizin değerlerine ve
inançlarına saygıyı esas alan bir konfederasyonuz. Millete
rağmen, değerlerine rağmen bu ülkede ne siyaset yapılabilir, ne sendikacılık yapılabilir, ne de yapılmalıdır. Bunları
önemli görüyoruz. Vatansever, milliyetçi, bütünlükten yana
bir anlayışı da sendikacılığın merkezine koyuyoruz. Türkiye
Kamu-Sen aynı zamanda Türkiye – AB Karma İstişare Komitesi (KİK) üyesidir. Ülkemizi AB ile yapılan ortak toplantılarda da temsil ediyoruz.
KANUN DEVLETİ OLURSAK 15 TEMMUZLARI
YAŞAMAYIZ
Genel Başkan Koncuk; “Bizler huzurdan yanayız, birlik ve
beraberlikten yanayız. Bu ülke insanlarının da huzur ve
mutluluğu hak ettiğine inanıyoruz. 15 Temmuz sürecinden
sonra ülkemiz ciddi sıkıntılar yaşadı. Halen yaraları sarılmaya çalışılıyor. Kamudaki ihraçlar, açığa almalar konusunda
kantarın topuzu biraz kaçtı. Sizlerde bunun mutlaka farkındasınız. OHAL Komisyonu kuruldu. Bu komisyonun biraz
daha yetkilendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kriterler
konusunda bazı yumuşamalar sağlanarak, rahatlatıcı kararlar verilmesi sağlanabilir. Açığa alınan ya da ihraç edilenler
içerisinde bizim bizzat tanıdığımız masum insanlar da var.
Asla darbecileri tasvip etmeyen, FETÖ denilen örgütle bağlantısı olmayan insanlarda var, bunları biliyoruz. Bu
karambolde hatalar olabiliyor. Hukuk devleti olma konusunda AB nazarında da sıkıntılar yaşıyoruz ama o konuda
da kusur ve eksiklerimizi ülke olarak hızla tamamlamamız
gerektiğini düşünüyorum. AB istiyor diye değil, bizim ülkemizin insanlarının gerçekten adalet ve hukuku hak ettikleri
için. Dinimizde bunu emrediyor, bizim ihtiyacımız olduğu
için bunları yapmamız gerek.
15 Temmuz sürecinde hepimiz bir şeyi gördük. Bir takım
gruplara ayrıcalıklar verildiği zaman devlet içinde devlet

olma, yani paralel yapılar dediğimiz şeyler oluşabiliyor.
Bizim hükümetimizden beklentimiz bu paralel yapılanma
anlamına gelebilecek herhangi bir yapıya, bunlar sendika
olabilir vakıf, cemaat olabilir, adı her neyse, bu önceliği
vermemek lazım. Baş ağrımız bitmez. Bu konuda adımlar
atılmalı, kanun devleti olmalıyız. Bu ülkeye bağlı her insan
kıymetli olmalıdır” dedi.
TOPLU SÖZLEŞME MASASI SORUNLARIN
ÇÖZÜLDÜĞÜ MASA OLMALI
Genel Başkan Koncuk; “Dün Toplu sözleşme görüşmelerine başladık. Kamu çalışanları ve emeklilerimizin ciddi sıkıntıları var. Sizin de sivil toplum kuruluşlarından sorumlu
bir Genel Başkan Yardımcısı olarak mutlaka bizden yana
tavır koyacağınıza inanıyorum. Ekonomik ve sosyal olarak
kamu çalışanları ve emeklilerimizin ciddi problemleri var.
Bu toplu sözleşmede adımlar atarak bunları çözme gayretinde olmalıyız. Rahatlatıcı adımlar atılmalı.
Öğretmen ve memur alımında mülakat uygulaması gerçekten siyaseten de sıkıntı yaratacak şeylerdir. İktidar partisini
de zora sokacak uygulamalardır. Vatandaş bundan memnun değil. Mülakat konusunda yeniden bir revize yapılması
gerekli. Bunun bir fayda sağlamadığı aşikardır. Türkiye Kamu-Sen’in önceliği ülkemiz ve milletimizin huzur ve mutluluğudur. Bunu kim sağlarsa bizim için baş tacıdır. Ben tekrar
ziyaretinizden dolayı teşekkürlerimiz sunuyorum” dedi.
HARUN KARACAN: İSTİŞARE VE DİYALOG
KAPILARINI AÇMAK İÇİN BURADAYIZ
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan ise, Türkiye Kamu-Sen’i ziyaret etmekten memnuniyet duyduğunu
ifade ederek, “Sayın Koncuk ile çok uzun yıllar mesailerde
bir arada olduk. Bundan sonraki süreçte neler yapabiliriz,
hangi diyalogları kurarak sorunların çözümü noktasında
adımlar atabiliriz bunları konuşup değerlendirmek için
buradayız.Amacımız ve hedefimiz, Türkiye Kamu-Sen ile
irtibat halinde sendikal konular ve elbette diğer konularda
bundan sonraki süreçte nasıl sizlerin mensuplarınızın işlerini kolaylaştırabiliriz bunları değerlendirmek istiyoruz. İstişare ve diyalog kapılarını açmak adına buradayız.
15 Temmuz sürecinde FETÖ’ye karşı dik duruşunuzdan
dolayı başta Genel Başkan Sayın İsmail Koncuk olmak üzere tüm Türkiye Kamu-Sen Yöneticileri ve üyelerinizi kutluyorum. Milli duygularınızı bu konuda da göstererek, devlete ve millete tam bağlılığınızı bir kez daha ortaya koydunuz.
Gösterdiğiniz hassasiyet için sizleri kutluyorum.Mağdur
olan herkesin yaşadıkları sıkıntıların giderilmesi için gayret
sarf edeceğiz. Sizler büyük bir teşkilatın yöneticilerisiniz.
Sizlerin bize katacağınız çok şey olacağına inanıyorum. Sorun ve sıkıntıları çözüm noktalarına ileteceğiz. Kapılarımızı
açık tutacağız ve Türkiye Kamu-Sen ile tam bir diyalog içinde olacağız” dedi.
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CHP HEYETİ’NDEN
TÜRKİYE KAMU-SEN’E
ZİYARET

Cumhuriyet Halk
Partisi Sivil Toplum
Kuruluşlarından sorumlu
Genel Başkan Yardımcısı
Veli Ağbaba ve İzmir
Milletvekili Atilla Sertel
Genel Başkanımız İsmail
Koncuk’u ziyaret etti. Bağlı
sendikalarımızın Genel
Başkanlarının da katıldığı
görüşmede, çalışma
hayatı ve sorunları
değerlendirildi.

AĞBABA: SENDİKALAR DEMOKRASİLERİN
VAZGEÇİLMEZ UNSURLARIDIR
“Türkiye Kamu-Sen’in çalışma hayatına kattıkları göz
ardı edilemez” diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli
Ağbaba, bundan sonraki süreçte Türkiye Kamu-Sen ile
görüş alış verişlerinin devam edeceğini söyledi. Ağbaba,
“Türkiye’de, çalışma hayatıyla ilgili önemli gelişmeler
var. Sendikaların hayır dediğine evet, evet dediklerine de
hayır demeyiz. Türkiye Kamu-Sen en önemli ve güçlü
sendikalardan birisidir. Zorluk ve haksızlıklara rağmen bu
konumdadır. Arkasında hiçbir iktidar gücü olmayan bir
sendikanın gücünden bahsediyoruz. Tamamen sendikacılık
ve memurların haklarını savunan bir yapının çalışma
hayatına kattıkları göz ardı edilemez. Türkiye’de bu
konuda ne yazık ki ayrımlar yaşanıyor. Memur olacakların
önüne işe başladıklarında “Şu sendikaya üye olacaksın”
diye bir form konuluyor. Biz bunun doğru olmadığını her
platformda savunuyoruz. Ehliyetin ve liyakatin önemine
vurgu yapıyoruz.

Siyasi iktidarın çalışma hayatında müjde diye sunduğu
kararları mutlaka sendikalarla, emek örgütleriyle istişare
ederek alması gerektiğini düşünüyoruz. CHP olarak
sendikalarla istişarelerimizi sürdürmeye devam edeceğiz,
bu çerçevede Türkiye Kamu-Sen ile de görüşmelerimiz ve
istişarelerimiz devam edecektir. Sendikaların Türkiye’deki
önemini gayet iyi biliyoruz. Demokrasinin vazgeçilmez
unsurları sendikalardır ve olmazsa olmazlardır. Sendikalar
ne kadar bağımsız ve güçlü ise o ülke o kadar güçlüdür.
Çalışma hayatına katkılarından dolayı Türkiye Kamu-Sen’e
sonsuz teşekkürlerimizi sunuyor, burada olmaktan dolayı
duyduğumuz memnuniyeti de bir kez daha ifade ediyorum”
dedi.
KONCUK: KAMUDAKİ PARALEL YAPI,
SENDİKACILIĞI ASIL MECRASINDAN
ÇIKARMIŞTIR
“Şu anda kamuda maalesef bir paralel yapı var. Sendikal alanda
tüm kamuyu adeta bir ahtapot gibi saran, kendilerine üye
olmayanlara yaşam hakkı tanımayan bir yapı” diyen Genel
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Başkan İsmail Koncuk, “Umarım iktidar ikinci kirli paralel
yapıya yönelik birtakım tedbirler alır, eğer almazsa kamuda
çalışma barışı tamamen ortadan kalkar, verim ve kalite düşer.
Bu kötü gidişe siyasi iktidar el atmalıdır” dedi. Koncuk,
“Nazik ziyaretiniz için teşekkür ediyoruz. Zaman zaman
siyasi partilerimizle çalışma hayatı noktasında görüşmelerimiz
oluyor. Problemleri istişare ediyoruz, değerlendiriyoruz. Bize
verilen her bir katkıdan dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum.
Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez öğeleridir. Sivil
toplum olmadan da siyasi partilerin kendi başına demokrasinin
tek öğesi olması mümkün değildir. Türkiye’de sivil toplumun
olması gerektiği yerde olduğunu düşünmüyorum. Çünkü
sendikal faaliyet demokrasi ile beraber yürüyen bir faaliyettir.
Ne kadar demokrasi, o kadar sendikal faaliyet, o kadar hak
demektir. Türkiye’de ne yazık ki, hukukun üstünlüğünün
tartışılır hale gelmesi, yargı bağımsızlığının tartışılır hale gelmesi
ve sendikacılık alanının adeta bir sendikanın öz evlat olarak
görülüp diğerlerinin ötekileştirilmesi aslında sendikal alanı
da kamuyu da kirletir bir boyut kazanmıştır. Bu son derece
üzücüdür.
Türkiye’nin en aydın insanlarının dahi baskı, korku ya da
günlük hesaplar sebebiyle sendikal tercihlerde bulunduğunu
görmek aslında Türkiye’de sendikal faaliyetin yaralanmasına,
amacından sapmasına yol açmıştır. Türkiye’de FETÖ denilen
paralel bir yapı vardı. Bunun acısını millet olarak ödedik. 15
Temmuz’un hem öncesinde hem sonrasında ciddi sıkıntılar
yaşandı. Şu anda kamuda maalesef başka bir paralel yapı daha
var. Sendikal alanda tüm kamuyu adeta bir ahtapot gibi saran,
kendilerine üye olmayanlara yaşam hakkı tanımayan bir yapı.
Maalesef siyasi iktidardan da destek gören bir paralel yapı.
Bu yapı kamu düzenini alt üst etmektedir. Liyakat, kabiliyet,
bilgi, donanım artık kamuda bir çok alanda bir anlam ifade
etmemektedir. Umarım iktidar bu ikinci kirli paralel yapıya
yönelik birtakım tedbirler alır, eğer almazsa kamuda çalışma
barışı tamamen ortandan kalkar, verim ve kalite daha da düşer.
Hak etmeyenlerin kurum müdürü yapıldığı, hak edenlerin
bir kenarda unutulduklarına şahitlik ediyoruz. Bu kötü gidişe
siyasi iktidar el atmalıdır. Paralel yapıya izin vermemelidir.
Siyasi iktidar, kamudaki paralel yapının sıkıntısını yaşadı.
Başka paralel yapılara neden müsaade ediliyor? Bir grubu
kucaklayıp diğerlerini ötekileştiren bir yaklaşım içine neden
giriliyor? Bunlar düzeltilmelidir. Bu yapı öyle bir hal aldı ki,
iktidar Milletvekillerinin ve teşkilatlarının bile önlerine geçmiş
durumda. Siyasi iktidarın gücünü bile aşan bir güç içerisinde
görünüyorlar. Böyle bir yapılanmanın demokratik hukuk
devletinde, sendikal alanda varlığını kabul etmek mümkün
değil. Bu yapı Türkiye’de sendikacılığı da iğdiş hale getirmekte,
sendikacılığı asıl mecrasından çıkarmaktadır.
KONCUK: KAMU ÇALIŞANLARINA SAHİP
ÇIKMAK DEVLETİN GELECEĞİNE SAHİP
ÇIKMAKTIR
Genel Başkanımız İsmail Koncuk, yaklaşan toplu sözleşme
dönemi, 657 tartışmaları, kamuda performans sistemi,
ihraçlar gibi bir çok başlığı da gündeme getirdi. Koncuk,

“1 Ağustos’ta, toplu sözleşme masasına oturacağız.
2015’te imzalanan toplu sözleşmenin halen 20 maddesi
uygulanmamış durumda. Toplu sözleşme mutabakatı
mutlaka uygulanması gereken bir metindir. Fakat bu sendika
başarısızlığına rağmen Türkiye’de de 1 milyon üyeye
ulaşıyor. Bu nasıl oluyor? Ortada başarısızlık var, imzaladığı
metin hayata geçmemiş, bunu becerememiş ama 1 milyon
üyesi var. Kamu çalışanlarının da bir değerlendirme yapması
gerektiğini düşünüyorum.
657’ye ilişkin tartışmalar var. Sayın Başbakan’ın 16 Nisan’dan
önce, devlet memurluğu kavramının ve iş güvencesinin
kaldırılmayacağına yönelik açıklamaları oldu. Umuyoruz
referanduma endeksli bir açıklama olarak kalmaz.
Referandumdan sonra farklı bir düşünce sergilenirse bu etik
olmaz. Olumlu anlamda çalışmalar yapılabilir ama devlet
memurluğu kavramını ortadan kaldıran, iş güvencesini
yok eden bir çalışma asla kabul edilemez. Türkiye KamuSen olarak iş güvencesi zaten bizim kırmızı çizgimizdir. İş
güvencesi derken yanlış anlamalarda olabiliyor, kanundan
doğan haklarımız çerçevesinde haklardır bunlar. Bu iş
güvencesi olarak adlandırılmaktadır. Bu haklarımızdan
vazgeçmeyiz.
Madem yeni bir Türkiye vaad ediliyor, o zaman bu yeni
Türkiye’de demokrasi olsun, ayrımcılık kalksın. Bizim 400
bin mensubumuz vatansever, bilgili ve liyakatli insanlardır.
Her şeye rağmen, tehditlere rağmen, yolundan sapmayan,
Türkiye ve Türk milleti sevdasından vazgeçmeyen
insanlardan oluşan bir yapıdır Türkiye Kamu-Sen. Bu
insanların yöneticilik makamlarından dışlanması nasıl
kabul edilebilir? Türkiye’yi sevdiğini söyleyen insanların
bu teşkilatın üyelerini dışlaması o sevgiyle mütenasip
bir uygulama değildir. Kamunun huzur bulması, ülkenin
geleceği açısından son derece önemlidir. Devlet yapısını
anlamlı kılan kamu çalışanlarıdır. Kamu çalışanlarına sahip
çıkmak devletin geleceğine sahip çıkmaktır.
Ben yaptım oldu anlayışıyla devlet yönetilmez. Devleti sivil
toplumla beraber yönetmek gerekir. Bunun adına katılımcı
demokrasi deniyor. Katılımcı demokrasinin olmadığı yerde
anladığımız anlamda bir gelişmişlik, huzur ve mutluluğu
yakalamak mümkün değildir. Umuyoruz ki, daha önce
yapılan hatalar tekrar edilemez, herkesi kucaklayan bir
anlayışla yola devam edilir.Türkiye’nin normalleşmeye
ihtiyacı var. Kamuda 110 bin insan mesleklerinden edilmiş,
35 bin kişi açıktadır. Gelişmiş dünya nazarında ülkemiz
tartışılır bir duruma gelmiştir. Bu konuda da bir aklı selim
yakalanmalı, bu da hukuku uygulamaktır. Fetöcüler,
darbeciler, milletin üzerine bomba atanlar, kurşun
sıkanlar… Cezası ne ise sonuna kadar alsınlar ama kamuda
çalışan insanları sağlam delile dayanmadan görevlerinden
etmek hukuk devletine yakışan bir tutum değildir. Dünün
tescilli föcülerinin bugün ahkam kestiklerini de görüyoruz.
Bunlara da itibar edilmemelidir. Bu ülke artık normalleşsin.
Mücadelemiz bu yönde devam edecektir. Ziyaretinizden
dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
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MÜLAKAT,

EL BİRLİĞİ İLE BOĞULMASI GEREKEN

UCUBE BİR SİSTEMDİR
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, ‘’Mülakat, artık, tüm
sendikaların konsensüsü ile iptalinin sağlanması gereken hastalıklı bir ucube
sistemdir. Elbirliği ile boğulmalıdır. Türkiye Kamu-Sen olarak biz mülakatın iptalini
sağlamaya çalışırken, adına sendikacı diyen birileri mülakat üzerinden bize
saldırmaktadır” dedi.
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yıl önce ben 18 yaşındaydım, birçok üyemiz dünyada
yoktu” dedi.
Genel Başkan İsmail Koncuk, şunları kaydetti:“Sendika olarak aylardır mülakatın ne ucube bir sistem olduğunu anlatmaya ve her alanda mülakatla ilgili gündem
oluşturmaya çalışıyoruz. Yönetici atamadan, öğretmen ve memur alımına kadar mülakatın nasıl sonuçlar
doğurduğu her akıl, izan sahibinin bilgisi dahilindedir.
Türkiye Kamu-Sen olarak biz mülakatın iptalini sağlamaya çalışırken, adına sendikacı diyen birileri mülakat üzerinden bize saldırmaktadır. Türkiye Kamu Sen
ve Türk Eğitim Sen'e düşmanlıklarını anlarım ama bu
düşmanlık mülakat üzerinden bize saldırma boyutuna
ulaşmamalıdır.
Adamın gözünü nasıl bir kin bürümüşse, güya bizden
40 yılın intikamını alıyormuş. Daha 36 yıl alacakları
varmış.Bu neyin kinidir anlamak zor.
Bu şahıs nasıl bir kafa taşımaktadır ki, 40 yılın hesabını
bizden sormaktadır?40 yıl önce ben 18 yaşındaydım,
bir çok üyemiz dünyada yoktu. 40 yıl önce ben ve
arkadaşlarım bu ülkenin ne bakanı, ne başbakanı ne
de Cumhurbaşkanıydık. Bu ruh hali tam bir hasta ruh
halidir. Bu tür adamların sahibi var mıdır, bilemem.
Muhtemelen bu ruh hastaları, bilirim ki, kimseyi de
dinlemez, ama varsa birileri ipini çeksin. Aslında böylelerinin ürümesi bizim için bir sıkıntı yaratmaz ama
mülakat gibi bir konuyu, sözde sendikacı da olsa, sulandırması zarar verir. Mülakat, artık, tüm sendikaların konsensüsü ile iptalinin sağlanması gereken hastalıklı bir ucube sistemdir. Elbirliği ile boğulmalıdır. Bu
arada, bizden 40 yılın hesabını soran bu aklı
evvele 40 yıl önce biz ne yapmışız, o tarihte
kaç yaşındaymış, merak ettim doğrusu.”

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk,
mülakat sistemine ilişkin yaptığı değerlendirmelerle
her alanda konuya ilişkin gündem oluşturmaya çalıştıklarını ifade ederek, “Türkiye Kamu-Sen olarak biz
mülakatın iptalini sağlamaya çalışırken, adına sendikacı
diyen birileri mülakat üzerinden bize saldırmaktadır”
dedi.
“Bu şahsiyetin gözünü nasıl bir kin bürümüşse, güya
bizden 40 yılın intikamını alıyormuş. Daha 36 yıl alacakları varmış. Bu neyin kinidir anlamak zor” diyen
Genel Başkan Koncuk, “Bu şahıs nasıl bir kafa taşımaktadır ki, 40 yılın hesabını bizden sormaktadır? 40
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İŞTE ADALET!

KİT ÇALIŞANINA SIFIR,
YÖNETİM KURULU BAŞKANINA
						69.720

TL ZAM

KİT çalışanlarının iki yıllık hayalleri
suya düştü! 2018 yılında zam
yapılsa bile KİT çalışanları toplu
sözleşme hükümleri 2016 yılı
başında yürürlüğe girmediği için 2 yıl
kaybetmiş olacak.
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21 Temmuz 2017 tarih ve 30130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2 ayrı tebliğ ile KİT’lerde çalışan kamu görevlilerine yönelik
Yüksek Planlama Kurulu kararları açıklandı. Buna göre 2015 yılı
toplu sözleşme görüşmelerinde kararlaştırılan ve 1 Ocak 2016
tarihinde yürürlüğe girmesi gereken ücret gruplarının 5’ten 3’e
düşürülmesi uygulaması 2017/2 numaralı Tebliğ ile 1 Ocak 2018’e
bırakıldı.
Ücret gruplarının 3’e düşürülmesiyle maaşlarının 1 Ocak 2016’dan
itibaren yükseleceğini bekleyen KİT personeline hiçbir artış yapılmazken, gruplar içinde kamuya ek mali yük getirmeyecek şekilde
düzenleme yapma yetkisi de 2018 yılına bırakıldı. Böylelikle KİT
çalışanlarının iki yıllık hayalleri suya düşmüş oldu. 2018 yılında zam
yapılsa bile KİT çalışanları toplu sözleşme hükümleri 2016 yılı başında yürürlüğe girmediği için 2 yıl kaybetmiş olacak.
ÇALIŞANA LAYIK GÖRÜLEN SIFIR ZAM
KİT çalışanları için bu sürede sıfır zam öngörülürken, 2017/1 No.lu
Tebliğ ile KİT’lerin yönetim kurulu üyelerinin almakta olduğu aylık 2.552,98 TL’lik ek ücret miktarı 176 TL artırılarak 2.729 TL’ye
çıkarıldı ve yeni bir kararla yönetim kurulu başkanlarına bu tutarın iki katı kadar aylık ek ücret verilmesi kararlaştırıldı. Hal böyle
olunca yönetim kurulu üyelerine 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren
geçmişe dönük olarak aylık 176 TL, yönetim kurulu başkanlarına
ise yine 1 Ocak 2016’dan geçerli olmak üzere aylık 176 TL ve ödemenin iki katına çıkarılması nedeniyle aylık 2.729 TL olmak üzere
toplamda 2.905 TL zam yapılmış oldu.
Yayınlanan bu iki YPK kararı uyarınca KİT çalışanları sıfır zamla yetinecek ama KİT’lerin yönetim kurulu üyeleri 1 Ocak 2016’dan
itibaren aylık 176 TL, toplamda ise ağustos ayı itibarı ile 3.520 TL
geçmişe dönük toplu zam alacak.
Yönetim kurulu başkanları ise 1 Ocak 2016’dan 2017 Ağustos
ayına kadar geçen 20 aylık süre için geçmişe dönük olarak toplamda 58.100 TL zam alacak. KİT çalışanları zam alabilmek için
2018 yılının ocak ayını beklerken geçecek 4 aylık sürede yönetim
kurulu başkanlarına aylık 2.905 TL zam ödenmeye devam edecek
ve 2018 Ocak ayına kadar, bunların alacağı ücret zammı toplamda
69.720 TL’ye ulaşacak.
Türkiye Kamu-Sen olarak KİT çalışanlarının 2 yılını çalan, onlara sıfır zammı reva görürken yönetim kurulu başkanlarına tam 69.720
TL zam yapan bu adaletsiz kararı kınıyor ve kabul etmiyoruz.
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OHAL İnceleme Komisyonu
Göreve Başladı
KOMİSYONA DOĞRUDAN BAŞVURU YOK
Komisyona doğrudan başvuru yapılamayacak. Başvuru
valiliğe ya da son görev yapılan kuruma yapılacak. Valilik, başvuran kişiye 15 gün süre verecek.
AÇIK OYLAMA YAPILACAK, KARAR İÇİN 4 OY
YETERLİ OLACAK
Komisyonda açık oylama yapılacak ve oylamalarda çekimser oy kullanılamayacak. Komisyonda karar almak
için 4 oy yeterli olacak.
BAŞVURU FORMU ÖRNEĞİ YAYIMLANDI
Komisyona yapılacak başvurular sırasında kullanılacak
başvuru formu örneği de Resmi Gazete’de yayımlandı.
OHAL İnceleme Komisyonu 17 Temmuz’dan itibaren
başvuruları kabul etmeye başlayacak.
KİŞİSEL BAŞVURUDA GEREKLİ BELGELER
Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teş-

kilattan çıkarılanlar ya da ilişiği kesilenler ile öğrencilikle ilişiği kesilenler ve rütbesi alınan emekli personele
ilişkin işlemler sırasında yapılan başvurularda aşağıdaki
belgeler gerekli olacak.
- Gerçek kişiler için başvuru formu.
- Başvurucuya ait nüfus cüzdanı fotokopisi.
- Başvuru kanuni temsilci veya vekil aracılığıyla yapılıyorsa temsil belgesi ya da vekâletname örneği.
- Varsa başvuruya esas belgelerin aslı veya noter ya da
ilgili kamu kurumu veya kuruluşu tarafından tasdikli sureti.
KAPATILAN KURUM VE KURULUŞLARIN
BAŞVURUSUNDA GEREKLİ BELGELER
Kapatılan kurum veya kuruluşlara ilişkin işlemler hakkında yapılan başvurularda aşağıdaki bilgi ve belgeler
ibraz edilecek.
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OHAL Komisyonu Çalışma
Esasları Tebliği Resmi
Gazete’de yayımlandı.
Komisyona doğrudan başvuru
yapılamayacak. Başvuru
valiliğe ya da son görev
yapılan kuruma yapılacak.
FETÖ soruşturmaları
kapsamında kamudan ihraç
edilen 105 bini aşkın asker,
polis ve memurun itirazları ile
kapatılan 5 bin dolayındaki
dernek, vakıf, şirket gibi
tüzel kişilikler için yapılacak
başvuruları değerlendirecek
OHAL Komisyonu’nun
Çalışma, Usul ve Esasları
Resmi Gazete’nin mükerrer
sayısında yayımlandı.
- Kurum veya kuruluşlar için başvuru formu.
- Kurum veya kuruluş adına başvuruyu yapana ait nüfus
cüzdanı fotokopisi.
- Kurum veya kuruluş adına başvuruyu yapanın kapatılma tarihi itibarıyla kurum veya kuruluşu temsile kanunen yetkili olduğuna dair karar, imza sirküleri, vekâletname ya da diğer resmi belgelerin onaylı sureti.
- Varsa başvuruya esas belgelerin aslı veya noter ya da ilgili kamu kurumu veya kuruluşu tarafından tasdikli sureti.
KARARLAR NEREYE BİLDİRİLECEK,
DOSYALARIN DEVRİ NASIL OLACAK?
Komisyon kararlarının bildirilmesinde ve dosyaların
devrinde ise şöyle bir yol izleyecek.
- Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılan ya da ilişiği kesilenlere ilişkin başvurunun kabulü kararları Devlet Personel Başkanlığına,
- Öğrencilikle ilişiği kesilenlere ilişkin başvurunun kabulü kararları Milli Eğitim Bakanlığına,

- Rütbeleri alınan emekli personele ilişkin başvurunun
kabulü kararları ilgilinin son görev yaptığı kuruma,
- Kapatılan kurum veya kuruluşlara ilişkin başvurunun
kabulü kararları, ilgili bakanlık veya kuruma, Komisyon
tarafından bildirilecek.
Komisyon, sonuçlandırdığı başvurulara ilişkin dosyaları
aşağıda sayılan kurum ve kuruluşlara devreder.
- Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılan ya da ilişiği kesilen ve rütbesi alınan
emekli personel açısından en son görev yapılan kurum
veya kuruluş.
- Devlet memurları ve işçiler dâhil Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılanlar açısından Millî Savunma Bakanlığı.
- Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatlarından çıkarılanlar açısından İçişleri Bakanlığı.
- Öğrencilikle ilişiği kesilen öğrenciler açısından Millî
Eğitim Bakanlığı.
- Kapatılan dernekler açısından İçişleri Bakanlığı.
- Kapatılan vakıflar açısından Vakıflar Genel Müdürlüğü.
- Kapatılan sendika, federasyon ve konfederasyonlar
açısından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı.
- Kapatılan özel sağlık kuruluşları açısından Sağlık Bakanlığı.
- Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumları, özel öğretim kurumları, özel öğrenci yurt ve pansiyonları açısından Millî Eğitim Bakanlığı.
- Kapatılan özel radyo ve televizyon kuruluşları açısından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu.
- Kapatılan gazete, dergi, yayınevi, dağıtım kanalı ve
haber ajansları açısından Basın-Yayın ve Enformasyon
Genel Müdürlüğü.
- Resen emekliye sevk edilmiş, kendi isteğiyle emekli
olmuş, Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü hükümlerine
göre meslekten veya Devlet memurluğundan çıkarılmış ya da müstafi sayılmış olup rütbeleri alınan Emniyet
Teşkilatı personeli açısından İçişleri Bakanlığı.
KABUL VE RET KARARLARI BİLDİRİLEN
ADRESE TEBLİĞ EDİLECEK
Başvurunun kabulüne veya reddine ilişkin Komisyon
kararları, başvurucu tarafından bildirilen adrese, dosyanın devredildiği kurumlarca 11/2/1959 tarihli ve 7201
sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilecek.
OHAL Komisyonu’nun çalışmasına ilişkin usul ve esaslara (www.kamusen.org.tr) internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
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ŞEHİT ÇOCUKLARINA
BÜYÜK VEFASIZLIK
15 Temmuz şehit çocuklarına ‘vefa bursu’ adı altında tam burs imkanı
sağlayan İstanbul Ticaret Üniversitesi, bünyesinde eğitim gören terör
şehitlerinin çocuklarına ise yüzde 50 burs imkanı tanıdı!
Türkiye Kamu-Sen Şehit Yakınları ve Gaziler Komisyonu Başkanı Gazi
Abdullah Gazioğlu, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörüne yazdığı
mektupta sert eleştirilerde bulundu.
Türkiye Kamu-Sen Şehit Yakınları ve Gaziler Komisyonu Başkanı aynı zamanda kendisi de Gazi olan Abdullah Gazioğlu, İstanbul Ticaret Üniversitesinin şehit
çocuklarını ayrıştıran skandal kararını sert bir dille
eleştirdi.

15 Temmuz şehit çocuklarına vefa bursu adı altında
tam burs imkanı sağlayan Üniversite yönetimi, bünyesinde eğitim gören terör şehitlerinin çocuklarına ise
yüzde 50 burs imkanı tanıdı.
Üniversite yönetimi aldığı bu skandal karar ile şehit
çocukları arasında bir ayrıştırma yarattı.
Türkiye Kamu-Sen Şehit Yakınları ve Gaziler Komisyonu Başkanı Gazi Abdullah Gazioğlu, İstanbul Ticaret
Üniversitesi Rektörüne yazdığı mektupta şu ifadelere
yer verdi;
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“İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörüne açık mektubumdur.
İstanbul Ticaret Üniversitesi skandal bir karara imza
attı ve resmi internet sitesinde, bünyesinde eğitim
gören şehit çocuklarına %50 burs, 15 Temmuz şehit çocuklarına Vefa bursu adıyla tam burs vereceğini
duyurdu.
Türk tarihi büyük kahramanlıklarla doludur, bu kahramanlıklar namus uğruna yapılır. Nedir bu namus biliyor musunuz? Vatandır, Bayraktır, Kuran'dır.
Maraş'ı kahraman yapan Sütçü İmam “Kale’de Fransız
bayrağı dalgalandığı sürece namaz kıldırmam” demiştir.
Nene Hatun Ruslara karşı verilen halk mücadelesinde şu sözleri tarihe altın harflerle yazılmıştır. “Bebem
Anasız büyür de vatansız büyüyemez” diyerek bebeğini kundakta bırakmış savaşa koşmuştur.Kore'deki
Türklerin gözünün pekliği, ölümü hiçe sayan çarpışmaları hala Korelilerin bize gösterdiği minnet duygusu
ile onlarca yıl geçmesine rağmen hafızalardaki tazeliğini korumaktadır.
Kıbrıs'ta Rumlara karşı yaptığımız Barış Harekatı'nda
askerlerimizin destansı kahramanlığı sayesinde şimdi
dahi Rum'lar bırakın savaşa tutuşmayı bir söz söylemeye dahi cesaret edememektedir.
35 yıldır terörle mücadelede can siperane sürdürülmektedir.
Bir ana iki çocuğundan birini Şehit diğerini Gazi vermiştir.
Hainlerin döşediği tonlarca el yapımı patlayıcı infilak
ettirildiğinde Gaziantepli gözleri görmeyen bir babaya
“Oğlunuz için DNA örneği gerekiyor!!!” dediklerinde
babanın şu sözleri kurşun oldu ve vatanın kalbine saplandı, "Ben oğlumun kokusundan tanırım bir tek saç
teline getirin" dediğini unutan insan olabilir mi?
El Bab'da İŞİD terör örgütüne karşı yapılan Fırat kalkanı Harekatı'nda çatışmada yaralanan gazi olan ve
hastanede tedavi süreci bittiğinde tekrar El Bab'da
korkmadan "Kendi kanımı yerde bırakmam" diyerek
şehit olan cengaverleri bilmem kaç tanedir.
15 Temmuz'da, 15-16 yaşındaki çocuklar Anayı Babayı
ev de bırakıp Kızılay'a şehadete koştular.
Kurtuluş ümidi olmadığı halde göz göre göre darbeci
hainlere ateş edip öldüren darbenin seyrini değiştiren
Ömer Halisdemir…

Görüldüğü üzere söz konusu vatan ise gerisi teferruat diyerek yer, mekan, ülke, zaman, yaş demeden
kahramanlar "Bir gül bahçesine girercesine şu kara
toprağa girdiler"Alparslan'dan, Yavuz' dan, Seyit onbaşıdan, Atatürk'ten “Bu kutsal topraklar bizlere babamızdan değil, şehitlerden miras gazilerden emanet”
diyerek, can verme sırrına erdiler.Yukarıda görüldüğü
üzere inandığımız kitabımız ikrar ettiğimiz Peygamber Efendimiz dahi şehidi ayırmadı. Siz nasıl ayırabiliyorsunuz? Hangi tartı, hangi ölçü mezro ile.Sen Çanakkale şehitlerine de mi yarım burs bağlayacaksın.
Bizim ecdadımız Çanakkale'de Müslüman olmayan
Anzakları dahi şehitlerden ayırmıyor ve birlikte koyun
koyuna yatırırken sen hangi kıstasla şehidini ayırdın.
Terörle mücadele de şehidin bedenini bulamadan ailesine sadece tabut getirip öylece defnedilen ,Şehit
değil mi? Daha ne verecek ki, evladı burslu okusun?Yüzlerce masum insanın hayatını kurtaran şehit polis
Fethi Seki'nin şehitliği kabul görmüyor da mı çocuklarına yüzde 50 burs veriyorsunuz?Şunu hiçbir zaman
unutmayın, şehitlerimizin emanetleri evlatları sizin üç
kuruşunuza muhtaç değildir.Onların sayesinde üniversite kurup huzurla yaşıyorsunuz. Biliniz ki, onlar sizlere tamah etmezler.Ben gaziyim, "Bize derler yaşayan
şehit!" Sizden hiçbir talebimiz yok, burs ihtiyacımız
zaten yok. Karşılık beklemeden vücudumuzu kurşunlara siper ettik.Bizlere reva görülen şehidi ayırma, ayrıştırma, yok sayma hareketi tarihe ve üniversitenize
kara bir leke olarak geçecektir.Sizleri milletimize ve
milletimizin vicdanına havale ediyoruz. Vicdanımızın
bir köşesinde hala ahlaki ve milli kırıntılar mevcutsa,
şehitlerimizi ve kamu vicdanını daha fazla incitmeden
almış olduğunuz bu yanlış kararı bir an evvel düzeltmenizi, şehitlerimizden ve bizlere emanet olan evlatlarından özür dilemenizi tavsiye ediyorum.’’
Gazi Abdullah Gazioğlu/ Türkiye Kamu-Sen Şehit
Yakınları ve Gaziler Komisyonu Başkanı

58

Yayın İçeriği, Türk Kültürünü, Tarihini,
Edebiyatını Türk Milletine hatırlatmak
olan entelektüel bir dergi;

ATAYURT
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Kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Faruk
Gözübüyük kimdir?
Faruk Gözübüyük: 1966 yılında Ankara’da doğmuşum. İlk, orta ve lise eğitimimi TED Ankara Koleji’nde
tamamladım. 1988 yılında Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldum.1990 yılında askerlik görevimi tamamladıktan sonra ticarete başladım.
Ankara’da değişik sektörlerde (Turizm, Orman Ürünleri, Mobilya gibi) ticaretle uğraştım. İçimde uhde olup
ta yapamadığım bir dal olan kitap ve dergi yayıncılığına
2016 senesinde nihayet başladım.
‘ATAYURT’ isimli derginizin içeriğinde
nelere yer vermektesiniz?
Atayurt Yayınevi olarak başladığımız yayın hayatımızda kitaplarımızın yanında aylık ATAYURT Dergisi’ni
çıkartıyoruz. Yayınevi olarak politikamız, Atatürk’ün
de dediği gibi “ İstanbul’da çıkan bir gazeteyi, Kaşgar’daki Türk de anlayacaktır.” Dergi içeriğinde,
büyük hakan Timur’un sözünden yola çıkarak slogan
haline getirdiğimiz “Güç Birliktedir” parolası ile
sadece Türkiye’den değil diğer Türk devletlerinden
yazarlara da yer veriyoruz. Yazılarımız tamamen kültürel, tarihi ve akademiktir. Türk tarihini, hiçbir yere
çekmeden dosdoğru, olduğu gibi yayınlamayı ilke
edindik. Unutturulmak istenen Türk Kültürü’nü yeniden duyurmak, hatırlatmak ve yaygınlaştırmak ana
hedeflerimizdendir. Türk dili konusunda akademik
araştırmaları ve makaleleri çok önemsiyor ve Güneş
Dili Türkçe kuramının üzerine eğiliyoruz.
Türk kültürüne, tarihine ve
edebiyatına katkı sunmak amacıyla
başarılı çalışmalar yapıyorsunuz.
Biraz bu konudan bahseder misiniz?
Türk kültürü içinde, Türk’ün inancından yemeklerine
kadar geniş bir yelpaze bulunmaktadır. Türk’ün yaptığı hiçbir şey boşuna değildir. Mutlaka bir sebebi vardır.
Ant kadehi ile duruşundan, bağdaş kurup oturuşuna,
atının kuyruğunu örmesinden, kiliminde dokuduğu desene kadar hepsinin bir anlamı vardır. İşte biz bunları
öğreteceğiz. Atatürk’ün ölümünden sonra günümüze

Atayurt Dergisi İmtiyaz
Sahibi Faruk Gözübüyük:
‘’politikamız, Atatürk’ün de
dediği gibi “ İstanbul’da çıkan
bir gazeteyi, Kaşgar’daki
Türk de anlayacaktır.”
Dergi içeriğinde, büyük
hakan Timur’un sözünden
yola çıkarak slogan
haline getirdiğimiz “Güç
Birliktedir” parolası ile
sadece Türkiye’den değil
diğer Türk devletlerinden
yazarlara da yer veriyoruz.
Yazılarımız tamamen
kültürel, tarihi ve
akademiktir.’’
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Faruk Gözübüyük

kadar yazılmış tarih kitaplarının birçoğu uydurulmuş
ve hatta bir kısmı parayla yazdırılmıştır. Türk tarihinin evveliyatı neredeyse insanlık tarihi kadar eskidir.
Dünya üzerinde yaşamış her medeniyette Türk izlerine rastlıyoruz. Dergimizin her sayısında gizli kalmış
uzak ve yakın tarih bilgilerine yer veriyoruz. Size sormak isterim: bugün yaşayan Türk çocuklarından kaç
tanesi Pirî Reis’in haritalarını görmüştür? İşte biz bunu
göstereceğiz. Türk Edebiyatı’nın temelini Güneş Dili
Türkçe kuramının üzerine oturtuyoruz. Türkçe öyle
bir dil ki; çekimleriyle ve ekleriyle kendinizi bir tek
kelime ile ifade edebilirsiniz. Türkçeden evirilmiş diğer dillerde maalesef bunu bulamazsınız. Yusuf Has
Hacip Kutadgu Bilig’de o kadar güzel bir anlatım kullanmış ki, hayranlığımızı saklayamıyoruz. İfadelerini şi-
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irsel anlatmış. Ve biz bu şiir ile anlatımı Osmanlı dâhil
birçok Türk eserlerinde görüyoruz. Türkçe şiire en
yatkın dildir.
Ayrıca Türk Boyları Konfederasyonu ile etkinliklere
katılıyoruz, şenliklerde yer alıyoruz, kitap fuarlarına
özellikle önem veriyoruz, örneğin 6 – 15 Ekim 2017
tarihleri arasında Eskişehir Kitap Fuarında olacağız,
Türkiye Kamu-Sen’in toplantı salonlarını bizlerin kullanımına sunmasıyla yazar ve okuyucu buluşma günleri, imza günleri ve paneller düzenliyoruz.
Ahmet Yesevi Eğitim ve Kültür Vakfı ile ortaklaşa etkinlikler, söyleşiler düzenliyoruz.
Yapabildiğimizin daha fazlasını yapma hedefiyle Türk
Milletine hizmet ediyoruz.
Yayın ekibini tanımak isteriz, kimler
var dergi ekibinde?
Yayınevi Sahibi		

: Faruk Gözübüyük,

Genel Yayın Yönetmeni : Görkem Akçay,
Yayın Kurulumuz

: Faruk Gözübüyük,

			

Görkem Akçay,

			

Cengiz Önal Tarakçıoğlu,

			

Mücahit Gezen,

Sanat Yönetmenlerimiz : Ali Yamak,
			
Yayın Koordinatörü

Mustafa Saraçoğlu
: Cengiz Önal Tarakçıoğlu

Yine sahibi olduğunuz aynı isimli
yayınevinden ne tür eserler çıkıyor?
Yayınevimizden, aylık çıkan dergimizin yanında Türk
dünyasından değerli yazarlarımızın kitaplarını okuyucuları ile buluşturuyoruz. Sn Cazim Gürbüz – Dillere
Destanlar kitabı ile akıcı bir dille 30 kadar kahramanımızın destanını yazmıştır. Mithat Akar – 21.Yüzyılda
Türkçülük kitabı ile Türkçünün başucu kitabı olacak
bir eser kaleme almıştır. Kubilay Aybat – Mahfuz Çobanın Sürüsü kitabında yine Türkçü öğelerle bezenmiş
kurgu roman yazmıştır. Cengiz Önal Tarakçıoğlu – Doğumundan Ölümüne ATATÜRK kitabı ile Atatürk’ü bize
olduğu gibi anlatmıştır. Ve daha niceleri…

Sn. Namık Kemal Zeybek Ortadoğu coğrafyası ve
Türkiye ilişkileri ile ilgili yeni bir çalışmasına başlamıştır. Mithat Akar’ın yeni kitabı Türk Amerikan Savaşı ve
15 Temmuz yakında okurlarıyla buluşacaktır.
Görüldüğü üzere yine Türk tarihi ve Türkiye, Atatürk
konulu kitapların çıkış noktası Atayurt Yayınevi olmuştur ve olmaya devam edecektir.
Son olarak KAMUTÜRK Dergisi
aracılığıyla Türk gençliğine, Türk
Milletine ve Türk Dünyasına bir
mesajınız veya çağrınız var mı?
Okuryazar nüfusa göre okuma oranının % 6,5 olduğu güzel ülkemizde ne kadar zor bir iş yaptığımızın
farkındayız. Fakat Türk genci zeki, çalışkan ve dürüst
olmak zorundadır. Bilgisiyle, ilim ve fen ile emperyalizme başkaldıracaktır. Atamız Bilge Kağan’ın miras sözünü kural olarak almalıyız: “Türk; bilge, alp ve tüz
olmalıdır.”
Bilge: bilgili, okuyan, okuduğunu anlayan, öğreten olmalı.
Alp: savaşçı, çalışkan, her daim hazır olmalı.
Tüz: dürüst olmalı, doğaya ve insanlara ve diğer canlılara, suya, ateşe saygılı olmalı.
Türk genci atasına ve töresine bağlı olmalı, Ulu Başbuğ Atatürk’ün sözünü yerde bırakmamalıdır: “Benim
bütün ümidim gençliktedir!”
Siyaset doğumdan ölüme bir hak arama mücadelesidir.
Türk genci apolitik olmamalı, siyasetin içinde olmalı fakat biat etmemelidir. Araştırmalı, öğrenmeli, karşılaştırmalı ve kendisi için en iyisini istemeyi bilmelidir. Türk
gençliği, ulu önder Atatürk’ün yolunda olduğu sürece,
her zaman bu milletin ve bayrağın garantisi olacaktır.
Turan, bugün benim diyen her Türkçünün hedefidir.
Eğer bir yerden başlanacaksa bu dil olmalıdır. Sn Berdi Sarıyev hocamızla bununla ilgili bir projemiz var:
“Lengvo Park” Dil Teknokenti. Bütün Türk Devletlerinden akademisyenlerin birlikte çalışacağı bir dil
teknokenti ve ortak dil çalışması, akabinde Türk ortak
pazarı anlamında serbest ticaret imkânı, sonrası zaten
çorap söküğü gibi gelecektir.
“Güç Birliktedir”
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Emrah BEKÇİ
Araştırmacı-Yazar-Yönetmen

FATİH SULTAN MEHMED HAN’IN
KOSTANTANİYYE-İSLAMBOLİSLAMBUL-İSTANBUL’U
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Milli tarihimizin her anında birçok hadise ile karşılaşırız. İşte bu hadiselerden biri de ‘’İstanbul’’ şehrimizin
adının nereden ve nasıl şartlarda verildiğidir. Hatta
geçmiş vakitlerde yaşanan hadiselerin, gelecek zamanımıza ve biz Türk Milletine, farklı milletlerin nasıl baktığının fotoğrafını net bir şekilde çekmektedir.
Türkiye Kamu-Sen’in yayın organı olan ‘’KamuTürk
Dergisi’’ okuyucularımıza az bilinen ve ‘İstanbul’un
nasıl İstanbul olduğunu yazmaya gayret edeceğim. Bütün ‘KamuTürk Dergisi’ okuyucularına selam ederek
yazıma, tarih okuma notlarımı aktarmaya başlıyorum.
Fatih Sultan Mehmed Bizans Başşehrini aldığı zaman
şehrin adı Kostantinopolis = Kostantinin şehri
idi. Araplar Kostantinin beldesi anlamı olarak sevgili
İstanbul’umuza Kostantaniyye derlerdi. Fatih zamanında Türk dili, bir taraftan İran’ın öte yandan Arapların tesiri altına girmeye başlamıştı. Daha sonra bu
hazin akımın ağır sonuçları ile güzelim Türkçemizin
zorlanması devrinin başında olmamıza rağmen, Kostantinopolis’e şeref verecek Türk adı koymayı düşünmedik, Kostantaniyye deyiverdik…
Bunlarla da yetinmeyip, daha birçok isimler ekledik ki, bunların da Türkçemiz ile pek alakası
bulunmamaktaydı: Dar-ül-hilafe, Dar-ül-saltana,
Der’aliyye, Der-saadet, Asitane, Dar-ül-mülk,
Beldet-ül-tayyibe, Payitah-ı saltanat, Südde-i
saltanat, Dergâh-ı Selâtin gibi birçok isim verdik…
Bu arada Fetihten iki sene sonra basılan
paralara, tek –y- , le Kostantaniye kelimesi, paraların basıldığı yerin adı olarak yazmaktadır. IV.
Mehmed’in Saltanatı itibariyle basılan paralarda
iki –yy- harfi ile yani ‘Kostantaniyye olarak basılmaya devam etti.
Ve Türkçemize ihanetimiz böylelikle de bitmemiş, paraların üzerine nerede basılı olduğunu anlatmak için İstanbul’da basılmıştır yerine ‘Duribe fi
Kostantaniyye’ denilmiştir.
Fatih İstanbul’u fethettiği zaman Rumları toplamış büyük bir nezaket göstermiştir:
‘’Dininizde tam bir hürriyet içindesiniz,
Patriğinizi seçiniz, kiliselerinizde istediğiniz gibi
ibadet ediniz. Size hiçbir Bizans İmparatorunun
veremediği hürriyetleri ben veriyorum’’ demiştir. İlk
olarak Patrik Gnadiyos’a, kendi hassa ahırından zümrütlerle süslü değerli cins bir at hediye etmiş, kendisini
saltanat makamında kabul etmiş, iltifat etmiş, dönerken de inci ile süslü bir asa armağan etmiştir.
İstanbul’un fethinden sonra Fatih’in vezirleri
ve çevresindeki bazı ilim adamları genç Hakana şöyle
bir teklifte bulundular:
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İslamiyet bu güzel beldede nusrat kazandı.
Buradaki Rumlar şimdi azınlıktır. Onlar, batıl yolu
üzerindedirler. Dinlerinde Hazret-i İsa’nın onlara
gösterdiği yoldan eser kalmamıştır. Bunlar şimdi
Frenkistanın dört tarafına dağılacaklar, oralarda
fesad saçacaklar, başımıza belalar getireceklerdir. İzin veriniz, bunlara İslam olmayı teklif edelim,
razı olmayanları da kılıçtan geçirelim.
Fatih Sultan Mehmed, bu teklifi hiç tereddüt etmeden
reddetti ve dedi ki:
Bizde iki temel yol vardır: Kur’an—Kerim
ve Peygamberimizin takip ettiği yol, yani sünnet-i
senniyye… İslamiyet, ‘La ikrah-ı fiddin=Dinde
zorlama yoktur’ buyurmuştur. Bizler kim oluyoruz ki, kabulü ve hidayete kavuşmayı akıl ve iz’an
yolu olarak insanlığa göstermiş olan bu büyük di-
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nin içine cebri, kılıcı, zorlamayı sokalım? Böyle ifratlar, aşırılıklar hem büyük günah, hem de haddi
aşmaktır.
Bu şahane cevaptan sonra tedbir almış, şehrin
azalan nüfusunu, Türklerle doldurmuş, gelen
göçmenlere iş sahaları açmış ve şehrin adını da
‘’İSLAMBOL’’ yani, halkının çoğu Müslüman olan
şehir koymuştur. İSLAMBOL adı resmi yazışmalara girmiş, ama kullanılmamıştır. İslambol adı,
daha sonraları İslambul olarak kullanılmaya başlanmış,
fakat bu arada Kostantaniyye söyleyişi, izahı imkânsız
bir umarsamamazlık ve aşağılık duygusu ile asırlarca
kullanılmıştır. Hatta İkinci Meşrutiyetin ilanından
sonra, bastırılan paralarda Osmanlı Bankasının
kefaleti bahis konusu olduğu zaman, İngiliz asıllı
Mr. Steg, paraların bastırılma merkezi olarak,
İsviçre’deki matbaanın adı ile yetinmemiş ‘Duribe fi Kostantaniyye’yi koydurtmakta ısrar etmiştir.
Devlet edebiyatında Kostantaniyye yerine, İslambol’un kullanılmasına, Sultan III. Mustafa zamanında
başlanıldığını ve bu konu üzerinde padişahın beyaz
üzerine hatt-ı hümayununun iki kere tekrarlandığını
görüyoruz. Nizam-ı Cedid hareketi zamanında, tophaneyi açan, tersaneyi ıslah eden Sultan III. Mustafa’nın veziri Koca Ragıp Paşa (1698-1762), ‘Risül-küttab’ günümüz anlamı ile ‘Dış İşleri Bakanı’ Şatır
Zade Kâşif Emin Efendiye, 19 Şaban 1174 (Miladi: 1760) tarihinde gönderdiği emirde, basılacak
paralarda; Kostantaniyye yerine, İslabol’un kullanılmasını, sadece paralarda değil, bütün resmi
haberleşme evraklarında İslambol adına yer verilmesini emretmiştir. Konuyla ilgili emir evrakı
şu şekildedir:

İzzetlü Reis-ül-küttab Efendi: Bundan akdem ferman-ı hümayun-u hazret-i cihandari ile
Sikke-i Hümayunlarından ‘Kostantaniyye’ lafzı
ref’olunup onun yetine ‘İslambol’ lafzı vaz’olunup,
bu here bu emr-i şeriflerine ilave olarak, emr-ü
müstahsenenin kuyudat-ı resmiyede dahi ‘Kostantaniyye’ lafzı yazılmayıp, ‘İslabol’ ismi tahrir
olunmak babında ferman-ı hümayun-u melukane
şerefsüdür olmağla…

Koca Ragıp Paşa’nın Fermanının Fotoğrafı

Sonuç olarak ne oldu? Bizim ‘Kostantaniyye’ yerine
İslambol’u kullanmaya başlamamız, bütün Hıristiyanlığı ayaklandırdı; Frenklar, Kostantaniyye’de ısrar ederken, Ruslar, Türk İstanbul’una yeni isim buldular: ‘Çarigrad (Çar’ın Şehri) dediler. Bu tabir, 1827-1828
ve daha sonra 1877-1878 ile 1914-1918 savaşlarında,
Rus basın ve kitaplarında, hatta resmi belgelerinde
kullanılan tabir haline geldi. 1944 de Stalin, Karadeniz kıyılarımızı, Gürcü Profesörlerin tarihi belgeleriyle
isterken, İstanbul için yine aynı tabiri ‘Çarigrad’ adını
kullandılar.
Yazı içerisinde görüldüğü üzere tarihlerin değişmesi
hiçbir şey ifade etmemektedir. Farklı milletler İstanbul’u geçmişte de, gelecekte de kendi toprakları ve
şehirleri görmektedir. Bundan dolayı, üzerinde oturduğumuz aziz vatan topraklarının muhafazası ve atiye
emin bir şekilde teslimini candan öte vazife bilmeliyiz.
Saygılarımla
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Abdullah AYATA
Yazar

TOROSLARDA ÇADIR OCAGI TÜTÜYORSA

VATAN SAG SALiMDiR!
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Adana Fransızlar tarafından işgal edilince 1918 yılından sonra Çukurova ve Toroslarda yaşayan Türk ahali için hayat oldukça zorlaşmaya başlar. Fransız işgal
kuvvetlerine rehberlik ve kılavuzluk yapmaya başlayan yerli Ermenilerin çoğunluğun gözü Türk arazi ve
mallarındadır. Çeşitli bahanelerle ellerinden toprakları
alınmaya başlayan Türkler perişan durumdadırlar. Ermenilerin bazıları ise bulundukları muhitlerde kurmuş
oldukları geniş çiftliklerde küçük birer derebeyi görünümü almaya başlamışlardır. Bu durum herkes gibi
Toroslarda göçebe olarak hayatlarını sürdürmekte
olan Yörük aşiretlerinin otlak alanlarını sınırlayıp kısıtlamakta işlerini zorlaştırmaktadır.
İki yıl içerisinde tamamen Fransız hâkimiyetine giren
bölgede Yörükler her yerde dışlanmaya, hayvanlarını
otlattıkları yaylalarda huzursuz edilmeye başlamışlardır. Bu sebepten Yörük aşiretleri Torosların kuzey
kısmındaki Develi, Yahyalı taraflarında sakin yaylalar
arama çabasındadırlar. Lakin ortalıkta kanun, nizam

kalmamış, her taraf eşkıya kaynamaktadır. Bir zamanlar kaval namelerinin, kuzu melemelerinin eşliğinde
ruhunu dinlendiren yorgun bedenler artık kendileriyle
bütünleşen silahlarla dolaşmak zorundadırlar.
1920 baharının bir gününde Honanlı Yörük aşireti
beyi Müsiroğlu hayvanlarıyla beraber Kozan yakınlarındaki Ermeni Nalbantyan’ın çiflik arazisi yakınlarına
baranasını (Barana: Yaylaya indirilen yük.) indirip çadırını kurar. Yerleşmiş olduğu yerin yarım saat kadar
ilerisindeki mesafede ise Hayta Yörükleri Beyi Deli
Habip’in aşireti konaklamaktadır. Birbirleriyle iki iyi
dost olan bu beyler sürekli olarak yakın muhitlere
konup göçerek dayanışma halindedirler. Kendi arazisi
olduğunu iddia ettiği topraklardan en geç iki gün içerisinde Yörüklerin gitmesini, göçmedikleri takdirde ‘
bundan sonra bırakın hayvanlarla buralarda dolaşmayı, arazimden bir Türkün bile geçmesine izin vermeyeceğim,’ emrini kâhyası Ekşi Ali aracılığıyla Müsüroğlu’na bildirir. Müsuroğlu onun sözlerini ciddiye almaz.
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Duruma oldukça öfkelenen Nalbantyan çiftliğinin yakınından çocuklarıyla geçmekte olan iki Yörük kadınını yakalayıp adamlarına dövdürtür. Olayı duyan Müsüroğlu ağanın çiftliğine baskına gider. Zaten böyle bir
davranışta bulunacağı tahmin edildiğinden Kâhya Ekşi
Ali emrindeki adamlar tarafından pusuya düşürülerek
esir alınıp eziyet edilemeye başlanır. Durumu haber
alan arkadaşı Deli Habip Nalbantyan’ın çiftliğini basıp
arkadaşını kurtarır. Tam olayı bitirip geriye dönüşü
düşünürken Nalbantyan’ın aşırı küfür ve hakaretlerine
dayanamayıp adamı silahla vurup öldürür. Ekşi Ali ile
avenesi kaçıp kurtulmayı başarırlar.
Artık Yörük aşiretlerinin orada kalmaları imkânsızdır.
İki bey de kendilerine yakıştıramasalar da sorumlu
oldukları insanları düşünerek gece karanlığında apar
topar göçe başlarlar. Birkaç gün sonra, can kaybı vermeden Yahyalı tarafındaki işgal edilmeyen bölgeye
ulaşmayı başarırlar. Nalbantyan’ın öldürülüşü Ermeni
ve Fransızları oldukça sinirlendirmiştir. Adana Valiliğinden Deli Habip hakkında ‘Vur Emri’ çıkarılır. Onun
Torosların karşı tarafına geçtiğini öğrenen Fransız İşgal Kuvvetleri Kumandanı Tayyarda, Ekşi Ali’yi yanına
çağırıp “ Deli Habip ve Müsiroğlu’nun kellesini getir,
seni Karun gibi yaşatayım. İstediğin kadar, para, arazi
vereceğim.” Sözünü verir. Bu söz üzerine kılık değiştiren Ekşi Ali Yahyalı’daki arkadaşı Tekiş Ömer’in yanına
ulaşır. Kendisi gibi hainliğe yatkın olan arkadaşına otuz
altın vererek deli Habip ve Müsüroğlu’nun konaklama
yerlerini, nasıl korunma tedbiri aldıklarını öğrenmesini ister. Önceleri teklifi reddeden Tekiş Ömer altın
sayıları artırılınca işi kabul eder. Adamaları aracılığıyla
Honanlı ve Hayta Yörükleri hakkında edindikleri bilgileri Ekşi Ali’ye ulaştırır.
İstediği bilgileri elde eden Ekşi Ali yanına aldığı elli kişilik silahlı adamla Deli Habip’in aşiretinin konakladığı
Zamantı üzerindeki köprünün yanına gelip pusu kurar.
Köprünün Adana tarafındaki girişine Fransız bayrağını
dikerek beklemeye başlar. Yakınlardan geçmekte olan
birkaç insan köprünün ayağına dikilmiş olan Fransız
bayrağını görünce hemen durumu Habip’e bildirirler.
Habip habere şaşırmış, önce inanamamıştır. Hemen
silahını kuşanıp, o anda obada bulunan iki yoldaşıyla
olayı gözleriyle görme gereği duyar. Kendisine engel
olmak isteyen anası ve eşinin sözleri kulağına girmez.
Oldukça öfkelenmiştir. Hiçbir şey düşünecek durumda değildir. Yaz günü obanın eli silah tutan yiğitlerinin

çoğunluğu işinde gücünde olduğundan onlara haber
verme gereği de duymaz. Sadece duygularıyla hareket etmektedir. Dilinden , “Demek hainler buraya kadar gelme cesareti gösterdiler! Ben onlara derslerini
vereceğim!..” düşmemektedir.
Kısa zamanda köprüye ulaşırlar. Karşı taraftaki Fransız
bayrağını görünce öfkesi bedenine sığmaz hale gelir.
Hiç düşünmeden, “Açığa çıkın şerefsizler!..Neredesiniz!..” benzeri sözlerle bağırmaya başlar. Silahıyla havaya ateş eder. Ortalıktan hiç ses seda çıkmaz.
Kendinden emin bir vaziyette köprünün üzerinden
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sinden ayırtıp bir at torbasına koyarak geri dönüş yoluna koyulur. Kozan’a varır varmaz Kumandan Tayyarda’ya Habip’in kesik başını takdim ederek kendisine
vaat edilen dünyalığını alır.
Silah seslerini duyan oba sakinleri telaşla köprü tarafına doğru koşuşmaya başlarlar. Yiğitlerinin kalleşçe
pusuya düşürülüp öldürüldüğünü görünce feryatlar
figanlar birbirine karışır. Habip’in başı olmayan gövdesini ailesine göstermek istemeyen oba imamı onu
sarmış olduğu kilimle toprağa verir. Cenaze namazı bu şekilde kılınır. Kısa zamanda durumu öğrenen
Müsiroğlu Ahmet Bey oldukça üzgündür. Arkadaşının
böyle tedbirsiz davranmış olmasına bir türlü inanmak
istememektedir. Sonraki günlerde Habip’in intikamını
almayı kafasına koyar. Zorlu bir uğraştan sonra pusuya
düşürdüğü Ekşi Aliyi öldürür ama bu durum Yiğit Habip’i tekrar getirmeyecektir.
Bu sırada Mustafa Kemal Paşa yoğun şekilde Anadolu
halkını düşmana karşı Milli Mücadelede birleştirmek
maksadıyla kongreler yapmaya devam etmektedir. İşgal edilen Adana ve Torosların durumunu da yakından
takip edip gelişmeler hakkında bilgi edinmeye çalışmaktadır. Develi’yi çok önemsemektedir. Zira Fransız Ve Ermenilere karşı yapılacak harekâtın oradan
başlatılması halinde başarılı olacağına inanmaktadır.
Sivas Kongresi çalışmaları sırasında hiç tanımadığı Deli
Habip isimli Yörük gencinin şehadetini öğrenince çok
üzülür. Kendisi de bir Yörük Türkmen’i olan Mustafa
Kemal Paşa:
“ Arkadaşlar gidip bakınız, Toroslarda bir Yörük
çadırı varsa, Çadırdan duman çıktığı görünüyorsa,
Biliniz ki bizi dünyada hiçbir kuvvet yenemez.”
geçerek dikili bayrağı yerinden söküp alt taraftaki ırmağın sularına atar. Tam bu sırada pusuda yatmakta
olan Ekşi Ali adamlarına “Ateeş!” diye bağırarak emrini verir. Köprünün üzerindeki yiğitleri hedef alan
kurşunlar ortalığı inletmeye başlarlar. Birkaç dakika
içerisinde vücutlarına onlarca mermi isabet eden cesur, korkusuz, tedbirsiz Türk gençleri oldukları yerde
şehit olurlar.
Onların öldüklerinden iyice emin olduktan sonra Ekşi
Ali cesetlerinin başına varır. Büyük bir işi başarmanın
keyfiyle adamlarına emir verip Habip’in başını gövde-

Sözünü söyleyerek zamana damgasını vurur. Bu olaydan sonra Zamantı Irmağı üzerindeki köprünün adı
Habip Köprüsü olarak kalır. Yahyalı, Kapuzbaşı şelalelerine gidip gelen insanlar bu köprü üzerinden geçerlerken merak edip “Neden köprünün adı Habip
Köprüsü?” diye düşünürleri mi bilemiyorum…
Not: Dönemin olayları ‘Erciyes’in Gölgesine Sığmayanlar’ isimli romanımda detaylı olarak anlatılmıştır.
Saygılarımla
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KORE’DE SAVAŞAN
TÜRKLER ANITI
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Kore’de Savaşan Türkler Anıtı, Ankara’da Kore
Savaşı’nda şehit olan Türk askerlerinin anısına yapıldı.
1973 yılında açılan anıt 2010 yılında yenilendi.
‘’Kore Bahçesi’’ olarak da adlandırılan anıt içerisinde
Kore’deki Türk Şehitliğinden getirilen toprak da
bulunuyor.

72

Türkiye, 25 Haziran 1950 tarihinde K. Kore tarafından işgal edilen G. Kore halkının bağımsızlığı, halkının
özgürlüğü ve dünya barışı uğrunda savaşmak üzereKore’ye asker gönderdi. 724 Türk askerinin şehit olduğu 166 Türk askerinin kaybolduğu savaşta yaşamını
yitiren kahraman Mehmetçik için Ankara’da anıt yer
alıyor. Kore'de Savaşan Türkler Anıtı’nın diğer bir adı
da Kore Bahçesi’dir. Türkiye Cumhuriyetinin 50. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Güney Kore Cumhuriyeti
tarafından 29 Ekim 1973 yılında Türk Ulusuna armağan edildi.

Anıt Kazım Karabekir Caddesi ve Hipodrum Caddesi'nin kesiştiği yerdedir. Girişe göre; sağında TCDD işletmesi Genel Müdürlüğü, solunda Havas ve 19 Mayıs
Stadyumu, arkasında Paraşüt Kulesi bulunuyor.

724 TÜRK ASKERİ ŞEHİT DÜŞTÜ
25 Haziran 1950'de Kuzey Kore'nin, Güney Kore'li
askerlerin sınırı geçtiğini öne sürerek başlattığı saldırı
kanlı bir savaşın başlangıcı oldu.
Bunun üzerine ABD'nin çağrısıyla BM Güvenlik Konseyi, Kuzey Kore'nin Güney Kore'ye saldırmasıyla
daha önce yapılan barışın bozulduğuna karar verdi.
BM'nin saldırıyı durdurmak ve anlaşmazlığı barış yoluyla çözmek amacıyla yaptığı girişimleri hiçe sayan
Kuzey Kore, Seul'e kadar ilerledi.

Gelişmeler üzerine BM tarafından üyelerine yapılan
acil çağrıda, Güney Kore'ye yapılan saldırının durdurulması ve bölgedeki barış ve güvenliğin sağlanması
için yardımda bulunulması istenildi.
Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 16 ülke BM'nin
çağrısına cevap verirken, bu ülkelerin gönderdiği birliklerce “BM Kuvvetleri” oluşturuldu.
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Genelkurmay Başkanlığı, Kore'ye gönderilmek üzere
bir komutanlık karargahıyla, üç piyade taburundan ve
gerekli yardımcı birliklerden meydana gelen bir tugay
ile 241'inci Piyade Alayı'nı görevlendirdi.
İskenderun Limanı'ndan gemilerle Kore'ye uğurlanan
Türk askerleri, eşlerini ve kucağında henüz 1 yaşını
doldurmamış çocuklarını, babalarını, annelerini ve
kardeşlerini geride bırakarak, 7 bin kilometre ötedeki
yardım çığlığına ses vermek için yola çıktı.
Büyük çoğunluğu 20-25 yaşları arasında olan Türk
askerleri, 21 günde Kore'nin güney doğusunda bulunan Pusan Limanı'na ulaştı. BM Kuvvetlerine katılmasıyla her gittiği bölgede kahramanca mücadele
eden Türk askerleri, Kanuri'de dört bir yanını saran
düşman tümenine büyük zayiat vererek, alandan çıkmayı başardı.
Ayrıca Sunchon Boğazı'nı da koruyarak BM ordusunu
imha edilmekten kurtaran Türk tugayına, başarısından
dolayı ABD Kongresi tarafından “Mümtaz Birlik Nişanı
ve Beratı”, Güney Kore Cumhurbaşkanlığı tarafından
da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne “Birlik Nişanı” verildi.
Kore Savaşı ancak 27 Temmuz 1953'te Sovyetlerin,
ABD'nin önerileri kabul etmesiyle son buldu. Savaşın
başından itibaren stratejik noktalarda görev alan Türk

tugayı kendisine verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirdi ancak katıldığı muharebelerde 37 subay, 26
astsubay, 658 er olmak üzere toplam 724 şehit verdi.
Ayrıca savaşta 2 bin 147 asker yaralandı, 346 asker
hastalandı, 234 asker esir düştü ve 175 asker de kayboldu.
Kore Savaşı'nda kahramanca mücadele ederek şehit
olan askerlerimiz 7 bin kilometre ötede Türk Bayrağı'nın dalgalandığı güllerle çevrili şehitlikte yatıyorlar.
Güney Kore'de "Kahramanlar" olarak anılan şehitlerimizin mezarlarını her gün binlerce Koreli ziyaret
ediyor.
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Hazırlayan: GÖKHAN ALTUNKAŞ
Türkiye Kamu-Sen Basın Danışmanı

ANAYURTTAN ATAYURDUNA

KUZEY KIBRIS
TÜRK CUMHURİYETİ
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) veya Kuzey
Kıbrıs, Akdeniz'de bulunan en büyük üçüncü ada ve
Anadolu yarımadasının 65 km güneyindeki Kıbrıs adasının kuzey kısmında yer alan bağımsız devlet. Bağımsızlığı Türkiye dışında hiçbir ülke tarafından tanınmamaktadır. Bugün birçok devlet, Birleşmiş Milletler ve
Avrupa Birliği gibi uluslararası kuruluşlar tarafından
adanın sadece güneyini kontrol altında tutan Kıbrıs
Cumhuriyeti toprakları içerisinde kabul edilmekte,
Kuzey Kıbrıs ise de facto olarak nitelendirilmektedir. Bağımsızlık ilanından bu yana Türkiye tarafından
ekonomik, siyasi ve askerî olarak desteklenmektedir. Türkiye'de "Yavru vatan", "Yeşilada" ya da "cennet
ada" diye de bilinir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,
kendisine uygulanan ambargolardan dolayı ekonomik
olarak Türkiye'ye bağımlı hale gelmiştir.2010 yılı itibarıyla 2.66 milyar TL olan devlet bütçesinin %32.6'sını
Türkiye'nin ekonomik yardımları oluşturur. Buna karşın 2001 yılından itibaren ekonomide hızlı bir büyüme
yaşanmış; ancak ülke 2000'li yılların sonlarından itibaren ekonomik sıkıntılar yaşamaya başlamıştır. Kurucu
Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş Kıbrıs davasına hayatını adamış ve Türk dünyasının yetiştirdiği en önemli
isimler arasında yerini almıştır.
EKONOMİ:
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisinde tarım
kesiminin yanında ticaret ve turizm kesimlerinin de
ağırlıklı bir yeri vardır. Barış harekâtına kadar, ekonomik olarak da dış dünyadan tamamen kopmuş bir

durumda bulunan Kuzey Kıbrıs Türk halkı, 1974'ten
sonra ekonomik yönden etkili özerk yönetimini gerçekleştirebilmiş ve günümüzde 60 dolayında ülke ile
ekonomik ve ticari ilişki kurmuştur. 1988 yılı itibariyle
dışsatım 52,4, dışalım 218,1 milyon dolardır. Ticaret
açığı, turizm ve diğer görünmeyen kalem gelirleriyle
karşılanmaktadır. Dışsatımın yaklaşık % 70'ini turunçgiller başta olmak üzere tarım ürünleri, % 30'unu sanayi ürünleri oluşturur. Dış ticarette liberal bir politika
izlenen KKTC’de dışsatımın çok büyük bir bölümü Avrupa topluluğu üyelerine yapılırken, dışalımda ağırlık
Türkiye’ye kaymaktadır. Ülkede yabancı yatırımcılar
için önemli özendirici önlemler alınmıştır. Gazi Mağusa’da kurulan Gazi Mağusa serbest bölgesi 1978’den
beri etkinlik göstermektedir.
TL'nin ulusal para olarak kullanıldığı KKTC'de para
konvertibldir. 9'u yerli, 2'si Türkiye kökenli, 1'i de
uluslararası olmak üzere 12 banka etkinlik göstermektedir. Ülkedeki üniversiteler Türkiye ve dünyanın
bir çok ülkesinden gelen öğrencilere ev sahipliği yapmaktadır.
Kuzey Kıbrıs'ın tarihi kalıntılar bakımından zenginliğine, ama daha çok kıyılarının güzelliğine, uzun, güneşli
yaz mevsimine ve hızla artan büyük yatak kapasitesine
dayanan turizm, giderek adanın en önemli gelir kaynağı olma yolundadır; KKTC küçük bir ülke olmasına
karşın, iki uluslararası havalimanına (Ercan ve Geçitkale), iki de uluslararası limana (Gazi Mağusa ve Girne)
sahiptir.

Başkent: LEFKOŞA
Telefon kodu: +392
Cumhurbaşkanı: Mustafa AKINCI
Başbakan: Hüseyin ÖZGÜRGÜN
Para birimi: Türk Lirası
Dil: Türkçe
Nüfus: 313.626 (2014)
Yüzölçümü: 3.355 km²
Komşu Ülkeler: Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
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Altyapı yatırımları konusunda Türkiye’nin büyük ölçüde desteğini alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin
ekonomisinde üç temel sorun bulunmaktadır; üçüncü
ülkeler ile doğrudan ulaşım sorunu, su ve elektrik arzındaki yetersizlikler.
ÖNEMLİ ŞEHİRLERİ:
Lefkoşa, Girne, Gazi Mağusa, Lefke, Güzelyurt, Dipkarpaz
İKLİM / NE ZAMAN GİDİLİR?
Kuzey Kıbrıs’ın en büyük gelirlerinden biri olan turizmin ülkede büyük bir yeri vardır. Ülke iklimi tüm yıl
boyunca tatil için olanaklar sağlar. Yağışlar Aralık ve
Ocak aylarında yoğunlaşıp ortalama deniz sıcaklığı altı
ayı aşkın bir süre 20 °C dir. Kuzey Kıbrıs bahar aylarında saran yabani çiçekleriyle ve havayı dolduran
portakal, limon ve greyfurt çiçeği kokularıyla ünlüdür.
Kuzey Kıbrıs sahilleri yüzmek için Akdeniz'in elverişli
ve güvenli, mekânlarındandır. Çoğu tatil tesislerinin
modern yüzme havuzları yanında, doğu Akdeniz'in
serin suları için güzel sahilleri bulunur. Özellikle Bahar
ve yaz ayları doğa yürüyüşleri, deniz ve kumsal açısından elverişlidir.
TARIMSAL ÜRÜNLER:
Kuzey Kıbrıs topraklarının % 57'si tarım arazisidir.
Ülkede turunçgiller, arpa, buğday, zeytin, zeytinyağı,
patates, harup, havuç gibi meyve ve sebzeler yetiştirilmektedir. Yeterli olmayan su kaynakları modern
sulama sistemleriyle en uygun bir şekilde kullanılmaktadır.
Ada’da küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar da yetiştirilmektedir. Et, süt, peynir ve yoğurt ürünleri çok kalitelidir. Özellikle ''Hellim Peyniri“ çok meşhurdur. Ayrıca

ağaçlandırma çalışmaları yapılarak adanın yeşil bitki
örtüsü korunmaktadır. Uzun baharı nedeniyle arıcılık
gelişmiştir.
TARİHİ YERLERİ
Adanın iç kesiminde, Beşparmak Dağları güneyinde,
geniş Mesarya ovası, Ercan Havaalanı ve ülkenin başkenti Lefkoşa bulunmaktadır. Lefkoşa şehrinin tarihi
merkezi etrafı 5.5 km uzunluğunda şehir duvarı ile
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anıt mezarı, Girne Eski Liman, Girne Kalesi, Bellapais
Manastırı, St. Hilarion Kalesi, Mavi Köşk, Gazimağusa,
St. Barnabas Manastırı, Kantara Kalesi, Bufavento Kalesi, Kertikli Hamamı, Namık Kemal Müzesi, Salamis
Harabeleri, Othello Kalesi, Lala Mustafa Paşa Camii,
Karpaz yer alır.
NE YENİR / NE İÇİLİR?
Kuzey Kıbrıs mutfaklarında et, deniz ürünleri, sebze
ve meyve günlük ve taze tüketilir. Akşam sofralarında,
ana yemekten önce yirmiye yakın çeşidiyle “ordövr”
ve mezeler sunulur.
Cacık, humus, pastırma, yoğurt, fava, taze badem içi,
turşu, salatalar ve zeytin çeşitleriyle başlayan ünlü mezelerin ardından, ızgara hellim, köfte, şiş kebap, şeftali
kebabı, pirzola gibi ızgaralar ve fırın kebabı, küp kebabı, kolokas, molohiya, börek, bumbar, patates köftesi
ve kabak çiçeği dolması gibi sıcak sipesiyaliteler gelir.
Taze ve çok çeşitli deniz ürünleri, Kuzey Kıbrıs mutfağında özel bir yere sahiptir.

çevrilidir ve bu duvar hâlâ sağlamdır. Girişteki kapı
Osmanlılar tarafından yapılmıştır. Doğu sahili boyunca tarihî, gelişmiş Gazimağusa kenti ve onun yanında
Salamis antik kenti yer alır. Adanın en büyük yarımadası olan Karpaz yarımadası yeşil kaplumbağaların
yumurtlama mekânıdır. Burada özel alanlar vardır ve
giriş çıkış yasaktır. Kıbrıs da gezilecek yerler arasında Lefkoşa, Venedik Sütunu, Girne Kapısı, Selimiye
Cami, Yeşil Hat, Barbarlık Müzesi, Rauf Raif Denktaş

Ana yemekten sonra Ceviz macunu denilen tatlı ve
meyveler alınıp Türk kahvesi içilir. Yakın doğunun sert
içimli özel kahvesini Kuzey Kıbrıs’ta yeniden tatmak
gerekir. Sabah kahvaltılarında, yerel meyvelerin yanı
sıra, yoğurt ile doğal balın muhteşem beraberliği mutlaka tadılmalıdır.
NASIL GİDİLİR?
Ankara, İzmir ve İstanbul’dan Kuzey Kıbrıs’a günlük
olarak tarifeli uçak seferleri vardır. Havaalanına ulaştıktan sonra ulaşımınızı taksi veya kiralık araba ile sağlayabilirsiniz. Ayrıca, Kuzey Kıbrıs’a Mersin, Taşucu ve
Alanya Limanlarından günlük olarak düzenli feribot
seferleri yapılmaktadır.
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Prof. Dr. Zekeriya Kitapçı (Türkler Ansiklopedisi 4. Cilt s.263-270)

İslâm dininin Türk dünyası ve bütün Türk boyları arasında yayılması,
Türklerin yüzde yüzlere varan bir çoğunlukla Müslüman olmaları ve bu yüce
dinin Türkler için bir yaşayış, bir kültür ve medeniyet hâline gelmesidir. Bu
devirler bize göre; Abbasiler’in ilk kuruluş yıllarında başlamış el-Memun
ve el-Mutasım ile sürat bulmuş, Samaniler’le zirvelere tırmanmış ve
Karahanlılar’la altın devrini yaşamış ve bir ‘İlahi Destan’ haline gelmiştir.
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Giriş
Hemen şunu ifade edelim ki İslâm dininin Orta Asya‘da yayılışı ve Türk boylarının bir insan seli halinde birbirleri arkasından Allah‘ın hidayetine koşmaları sadece Türk tarihinin değil, belki İslam tarihinin,
bundan da öte dünya tarihinin en önemli olaylardan
biridir. Zira Türk boylarının İslâm dinine girmeleri,
bu sayede onların eski dünya kıtalarının kesiştiği büyük kültür ve medeniyet merkezlerinde, çok daha
büyük dünya imparatorlukları kurmalarından sonra; dünya siyasî ve askeri konjonktüründe, İslâm dininin lehine büyük değişmeler olmuş ve İslâm dini,
müstesna bir siyasi güç ve kudret hâline gelmiştir.
Bu açıklamalardan sonra üzerinde önemle durulması
gereken acı bir konu daha vardır. O da Türklerin büyük
kitleler halinde İslam dinini kabul etmeleri meselesinin
hala yeteri kadar aydınlatılmamış olmasıdır. Millet varlığımızın önemli dönüm noktalarından biri olan bu büyük olayı ve buna bağlı büyük gelişmeleri, Türk tarihçilerinin yeteri kadar aydınlatmadıkları görülmektedir.
Türk tarihçileri bu önemli konuyu bizim daha ziyade
‘Talas Nazariyesi’ dediğimiz ve resmi okul kitaplarına kadar geçen bir görüşle açıklamaya çalışmışlardır.
Onların yüzeysel diyebileceğimiz bu görüşlerine göre; Talas Savaşında (751) Çinlilere karşı harbeden Türkler; İslâm dini ile Gök Tanrı veya Şamanizm inançları arasında tek tanrıya inanma,
yaratılış, kaza-kader cennet, cehennem, vs. gibi
daha nice konularda büyük benzerlikler olduğunu görmüşler ve neticede Müslüman olmuşlardır. (2)
Oysa dinler arası benzerlikler Musevilikle Hıristiyanlık
veya Hıristiyanlıkla İslâm dini arasında da görüldüğü gibi
büyük çatışma ve ihtilaflara sebep olmuştur. Zira tarih
boyunca hiçbir din ne olursa olsun kendi çekim sahasına bir başka dinin girmesine müsaade etmemiştir. (3)
Türklerin Müslümanlığı şüphesiz bir büyük oluşumdur. Bu oluşumun başlangıç yılları Hz. Peygamber‘in
ilk Peygamberlik yıllarına kadar uzanmaktadır. Zira
yeni araştırmalar Türklerin, Hz. Peygamber‘in ilk
çocukluk yıllarında Mekke‘ye geldiklerini ve Haşim
Oğullarının, Hz. Peygamber‘in mensup olduğu kabileye sığındıklarını, onların, ünü Arabistan‘ın sınırları
aşmış kılıç ustaları olduklarını, dolayısıyla birçok Türk
asıllı Sahabe, Tabiin ve Tebea Tabiin‘in bulunduğunu
ortaya koymuştur. Bunun gibi İslâm‘da ilk kadın şehit
olan Sümeyye‘nin de Türk asıllı bir cariye olduğu yolunda ciddi görüşler bulunmaktadır. (4) Bu bakımdan
Türklerin Müslümanlığı, İslâm‘ın ilk yıllarında başlamış ve bu büyük oluşum bazı iniş ve çıkışlarla hicri
349/960‘lı yıllara kadar yani üç asır devam etmiştir. Bu
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uzun devirler içinde İslâm dini Türk yurtlarında kıyasıya bir mücadele vermiş ve en sonunda Türk boyları yüzde yüzlere varan bir çoğunlukla Müslüman
olmuşlardır. Türklerin Müslümanlığı veya bu büyük
oluşum bize göre iki büyük merhaleye ayrılmaktadır.
Birinci Merhale: İslâm dininin Türk yurtlarında yerleşme gelişme ve olgunlaşma devridir. Bu merhale
yukarda da ifade edildiği gibi Hz. Muhammed‘in ilk
Peygamberlik yıllarında başlamış ve Emeviler’in kanlı
‘Doğu İhtilâli’ ile yıkılmalarına kadar devam etmiştir.
İkinci Merhale: İslâm dininin Türk dünyası ve bütün Türk boyları arasında yayılması, Türklerin yüzde
yüzlere varan bir çoğunlukla Müslüman olmaları ve
bu yüce dinin Türkler için bir yaşayış, bir kültür ve
medeniyet hâline gelmesidir. Bu devirler bize göre;
Abbâsilerin ilk kuruluş yıllarında başlamış el-Memun
ve el-Mutasım ile sürat bulmuş, Samaniler’le zirvelere
tırmanmış ve Karahanlılarla altın devrini yaşamış ve bir
‘İlahi Destan’ haline gelmiştir.
Birinci Merhale:
İslâm dininin Türk yurtlarında İlk Yerleşme Yılları ve
Kuteybe b. Müslim Esasen İslâm dininin dış ülkelere
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götürülmesi ve yabancı milletler arasında yayılması
için ilk ciddi teşebbüsler, bizzat bu dinin kurucusu Hz.
Peygamber tarafından başlatılmıştır. İslâm Peygamberi, özellikle Medine’ye hicret ettikten sonra (622)
daha ziyade dışa dönük bir kısım ciddi tebliğ faaliyetlerine girişmiş, bu arada çağdaş devlet başkanları ve
bölgedeki nüfuzlu kimselere kısa ve fakat özlü tebliğ mektupları göndermiştir (5) Hz. Muhammed‘in bu
manada Çin hükümdarlarına hatta (6) Türk büyüklerine de bir tebliğ mektubu gönderdiği ve onun bu
mektubunun Türkçe olduğu rivayet edilmektedir. (7)
Hz. Peygamber‘in vefatından sonra O‘nun tebliğ davasına sahip çıkan ve dünyanın dört bir ucuna yayılan
sahabelerin bir çoğu da İslamiyet‘i yaymak için Türk
yurtlarına gelmişler ve buralarda şehit olmuşlardır. (8)
Mâmâfih, Hz. Peygamber‘in vefatından sonra girişilen
fetih hareketleri ve doğuda, özellikle Irak ve İran cephelerinde kazanılan büyük zaferlerden sonra Müslüman Araplar ve İslâm dini bu ilk hamlede Ceyhun Nehrine ulaşmış bulunuyordu (642) (9) Ceyhun nehri ise
bütün Eski ve Orta çağlar boyunca Ariler ile Turaniler
arasında geleneksel bir sınır olarak kabul edilmiştir. (10)
İlk fetih dalgalarıyla Ceyhun kıyılarına gelen Müslüman
Araplar, her ne kadar Ceyhun Nehrini geçerek Türkler arasında İslâm dini yayılması için bir kısım tebliğ
faaliyetlerinde bulunmuşlarsa da, bunda kayda değer
bir başarı elde edememişlerdir. Müslüman Arapların
bu gayr-i ciddi durumları bir tarafa, Türkler arasında
İslâmiyet‘in yayılması için ilk ciddi teşebbüsler Arap
komutanı Kuteybe b. Müslim tarafından başlatılmıştır.
Kuteybe, Haccac b. Yusuf tarafından Türkistan‘ı fethetmek üzere, Horasan‘a vali olarak gönderildikten sonra (705) bir hakikati keşfetmişti. O da siyasi Arap hâkimiyetinin Türk yurtlarında yerleşmesi için mutlaka,
ama mutlaka İslâm dininin Türkler arasında yayılması
gerekiyordu. Aksi halde her biri usta birer asker olan
bu insanları uzun süre siyasî bir idare altında tutmak
mümkün olmazdı. Bu bakımdan Kuteybe, tenkit edilecek birçok yönleri olmasına rağmen Türk yurtlarında
Baykent, Buhara ve Semerkant gibi bölgenin büyükşehirlerinde, hem de ilk defa sistemli bir İslâmlaştırma kampanyası başlatmış ve bunu bıkmadan usanmadan büyük bir azim ve kararlılık içinde sürdürmüştür.
Kuteybe Buhara‘da had-i zatında bir İslâm inkılâbı
yapmıştır. O eski ve orta çağlar boyunca, Ari, Sami ve
Hindi dinlerinin merkezi ve buluşma yeri olan bu şehirde, İslâmiyet‘in önüne çıkan bütün dinleri yasaklamış, mabedleri kapatmış, buralardaki heykelleri parça
parça etmiş ve halkın tek tercih: olarak, hem de kesin
bir şekilde Müslüman olmalarını istemiştir.

Talas Savaşında (751) Çinlilere
karşı harbeden Türkler;
İslâm dini ile Gök Tanrı
veya -Şamanizm inançları
arasında tek tanrıya inanma,
yaratılış, kaza-kader cennet,
cehennem, vs. gibi daha nice
konularda büyük benzerlikler
olduğunu görmüşler
ve neticede Müslüman
olmuşlardır.
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İkinci Merhale:
İslâm dininin Türk dünyası ve bütün Türk
boyları arasında yayılışı - Abbasiler Devri
Abbasiler, Ebu Müslim el-Horasani’nin önderliğinde ve bir ‘halk ihtilâli’ ile iktidara geldikten sonra,
İç Asya ve Türkler arasında İslâmiyet‘in yayılması
için yeni bir devir başlamıştır. Zira Abbasiler; kendilerine iktidara giden yolu açan Doğu halkına (Horasan) ve bu arada Orta Asya Türklüğüne çok daha
sıcak ve samimi davranmışlar, yeni devletin kurulma
ve şekillenmesinde Türkleri kendileri için çok yakın
bir destek olarak görmüşlerdir. Bu ise bir manada
İç Asya ve Türk boyları arasında İslâm hidayetine giden yolun açılması ve Türkler arasında İslâm dininin
yayılması için yeni ve köklü bir devrin başlaması idi.
İlk Abbasi halifelerinden biri olan Ebu Cafer el-Mansur, (754-775) doğu Türklüğü ile sosyal ve dini ilişkilerin gelişmesinde çok güzel adımlar atmış ve Türklerin
askeri ve idari manada göreve gelmelerini sağlamıştır.
Bunun Türk yurtlarına İslâm namına çok iyi bir mesaj olarak kabul edilmesi gerekmektedir. Onun yerine
hilâfet makamına geçen oğlu el-Mehdi (775-785) bu
manada babasının yolunda yürümüş ‘Doğu halkına’
Türklere büyük ilgi göstermiş ve onlara elçiler göndererek onların Müslüman olmalarını istemiştir. el-Mehdi onlara gönderdiği davet mektubunda şöyle diyordu:
Arap komutanı, Hacca b. Yusuf‘un vefatından sonra
(714) olumsuz yönde gelişen olaylara daha fazla dayanamamış ve Fergane‘de kendi silâh arkadaşları tarafından boynu vurulmuştur (714). (12) Burada karşımıza
çok önemli bir soru çıkmaktadır. Acaba Kuteybe b.
Müslim, Türk yurtlarında başlattığı bu İslamlaştırma
kampanyasında başarılı olmuş mudur?

‘’Eğer sizler Allah‘ın birliği ve O‘nun Resulünü kabul
ederseniz, bundan büyük faydalar elde edeceğiniz
gibi, bendende yardım görürsünüz.’’

H. A. R. Gibb bu soruya olumlu cevap vermekte ve
şöyle demektedir;

Mamafih devrin çağdaş tarihçilerinden İbn Vazıh
el-Yakubi‘nin bu husustaki kıymetli rivayetlerinden
öğrendiğimize göre el-Mehdi‘nin İslâm‘a çağrı elçisi
gönderdiği Türk hükümdarları arasında Kâbul Soğd,
(Semerkant) Toharistan, Bamıyan, Fergane, Uşrusan‘a, Sicistan, Taşkent beyleri, hatta büyük Türk
hükümdarı Tarhan, Tokuzoğuz hükümdarı Hakan da
bulunuyordu.

Kuteybe Orta Asya‘da İslâm dininin sonraki nüfuzunun dayanacağı sağlam temeli atmış ve bir eser vücuda getirmişti. Her ne kadar İslâm binasının üst kısımları daha sonraki yılların şiddetli fırtınalarına dayanacak
derecede kuvvetli değil idiyse de temeli çok iyi atılmıştı. Fakat binanın yapımındaki hata sadece mimara
da yüklenmemelidir. Ancak mimar, hayatının son senelerinde her şeyi askeri şan ve şöhrete feda etmiş ve
İslâm binasını tamamlamadan ölmüştür. (13)

TÜRK HAKANLARINA İSLAM ELÇİLERİ
GÖNDERİLDİ

Bunların hepsi Müslüman olmuşlardır. Hatta bu mahalli Türk beylerinden Karluk asıllı Toharistan Yabgusu
el-Mehdi‘nin bizzat özel yaklaşımı ile Müslüman olmuştur.
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Fakat bu devirlerde İslâm dininin İç Asya‘da yayılmasında
yeni yeni gelişmeler olmuştur. O da daha sonraları Asya bozkırlarında İslâm hidayet meşalesini tutuşturacak olan İslâm
tasavvuf ve mistisizminin İç Asya kapılarını çalmaya, şöhreti
dünyayı dolduran büyük veli ve mürşitlerin Türkistan‘ın iç
kısımlarında ferdi tebşir hareketine başlamış olmalarıdır.
Orta Asya Türklüğünün dini ve milli hayatında daha sonraları çok önemli bir yeri olan ve bu yolla Müslüman Türkler
arasında yeni bir iman neşesi ve coşkusu yaratan bu tasavvufi
tebşir hareketleri hakkında W. Barthold şöyle demektedir;
‘’İslâm dünyasının ister içinde ister dışında ferdi İslâm misyonerliğinin ortaya çıktığı, İslâm tasavvufunun ortaya çıkışı ile yakından ilgilidir. Sufiler İslâmiyet‘i yaymak amacı ile
bozkırlardaki Türklere gidiyorlardı. Hatta son devirlere kadar, her vakit bunların propagandası, medreselerde İslâm
ilimleri öğreten fakihlere nispetle daha başarılı oluyordu.
Zira bu; şeyhler ile İslâm tasavvufunun diğer temsilcileri,
göçebeler arasında çok büyük bir tesir meydana getirmişlerdir. Üstelik bugün bile bozkırlarda halâ en çok onların
taraftarları bulunmaktadır.
Abbasi halifelerinin en büyüklerinden biri olan el-Memun
devri (813-833) İslâm dininin İç Asya ve Türkler arasında
yayılması için çok önemli kilometre taşlarından biri ve bir
altın devir olmuştur. Zaten ana tarafından Meracil adında
bir Türk cariyesinden olan el-Memun dayızadeleri olan
Türklere ve Orta Asya Türklüğüne her zaman büyük bir
ilgi göstermiş ve onların büyük ölçüde Müslüman olmalarını sağlamıştır.
Nitekim el-Belazuri, el-Memun‘un Türkler; Türk hükümdar ve hakanlarını İslâm dinine kazandırmak için
gösterdiği ciddi gayret ve teşebbüsler hakkında şu ilginç açıklamalarda bulunmakta ve şöyle demektedir;
‘’el-Memun, daha halife olmadan önce henüz Müslümanlığı
kabul etmemiş olan Türklere karşı gazalar yapılmasını ve
onların Müslüman olması için çaba sarf edilmesini emrederdi. Onlardan Müslümanlığı kabul edenlere daha çok yumuşak davranır, izzet ve ikramlarda bulunurdu. Hele hele
Türk hükümdarlarından biri Müslüman olup da kendisini
ziyarete gelmiş ise, el-Memun ona izzet ve ikram için ne
yapacağını şaşırır kalırdı.’’
TÜRK OLMA, TÜRK KALMA VE TÜRK GİBİ
YAŞAMA ÜLKÜSÜ
el-Memun‘dan sonra, onun yerine üvey kardeşi el-Mutasım halife olmuştur. (833-844)
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el-Mutasım da ana tarafından Türk olan ilk Abbasi halifelerinden biri idi. Anası ise Mâride Hatun‘dur. Mâride, kendi
devrinde ve hilâfet çevrelerinde Türk olmanın gururunu
bir milli şuur ülküsü içinde yaşamış en ulu Türk analarından biri idi. Onun yüksek gayretleri ve oğlu el-Mutasım‘a
aşıladığı yüksek idealler, her halükarda ‘Türk olma’, ‘Türk
kalma’ ve ‘Türk gibi yaşama’ şuuru sâyesinde Bağdat ve
hilâfet ülkelerinde yeni bir ‘Türkler Devri’ başlamıştır ki bu
Arap İslâm tarihinin akışını da değiştirmiştir.
el-Mutasım devri İslâm dininin gerek İç Asya ve Türkler
arasında yayılması ve gerekse henüz yeni yeni Müslüman
olan bu Türk aileleri ve onların çocuklarının Bağdat‘a askeri görev için davet edilmeleri, Orta Asya‘nın İslamlaştırılmasında çok önemli bir dönüm noktası olmuştur.
Değerli tarihçi el-Belazuri, el-Mutasım devrindeki bu hayırlı gelişmeler hakkında bizlere çok özlü bir şekilde şu bilgileri vermektedir:
‘’Daha sonra el-Mutasım Billah halife oldu. O da aynı şekilde davrandı. O kadar ki sonunda onun askerlerinin büyük
çoğunluğu, Aşağı Türkistan, Soğd, Fergâne, Uşrusana, Gaş
ve başka başka yerlerin halkından oluştu. Bunların hükümdar (ve hakanları) onun karşısına geldiler, Müslüman oldular ve İslâm dini buralarda yaşayan insanlar arasında hakim
bir din oldu.’’
KAYNAKLAR:
 Kitapçı, Z., Orta Asya‘da İslâmiyet‘in Yayılışı ve Türkler, Talas Nazariye(2)
sinin Çöküşü, Konya, 1998.
(3) Bu konudaki büyük münakaşalar için bkz. Tartışılan Değerler Açısından
Türkiye (Bildiriler), Ankara, 1996, s. 179.
(4) Geniş bilgi için bkz. Kitapçı, Z., Saadet Asrında Türkler İlk Türk Sahabe
Tabiî ve Tebea Tabiîleri, Konya, 1997, s. 46 vd.
(5) Hamidullah, M., Mecmau‘l-Vesâik es-Siyasiyye, Beyrut, 1969.
(6) Eberhard, W., Çin Tarihi, Ankara, 1974, s. 204, Hamidullah M., Çin İle
İlk Devir Müslüman Ülkelerinin Temasları, Ü., TED., İstanbul, 1975, sy,
1-2, sf. 142. 466
(7) İzmirli, İ. H., Hz. Peygamber ve Türkler, II. Türk Tarih Kurumu Kongresi,
İstanbul, 1943, s. 1013-1044.
(8) Kitapçı, Z., Orta Asya‘da İslâmiyet, s. 186.
(9) Et-Taberi, Tarihu‘l-Umam ve‘l-Mulûk, IV, s. 167, Kr. Kitapçı, Z., The
First Challange of the Turks Against the Arabs, T. D., istanbul, no: XXXII,
s. 896 vd.
(10) Hitti, P. K., The Arabs, Chicago, 1962, s. 80.(12) Et-Taberi, VI, s. 521,
Kitapçı, Z., et-Türk fi Müellefat el-Cahız, Beyrut, 1972, s. 71.
(13) Gibb, H.A.R., Orta Asya‘da Arap Fütuhatı, Çev. M. Hakkı, İstanbul,
1930, s. 48, Ayrıca kr. Rasony L., Tarihte Türklük, Ankara, 1971, s. 199,
Lewis, B., The Arabs in History, London, 1964, s. 76, Muir, S. W., The Caliphate, its Rise Dicline and Fall, Beyrut, 1963, s. 377.
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Kargoyla

uyuşturucu

dağıtımı ve saldırılar…

• Av. Alp ASLAN- Adli Bilimciler Derneği (ADBİD) Yöneylem
Araştırması Komisyonu Başkanı
• Prof. Dr. İ. Hamit Hancı- Adli Bilimciler Derneği (ADBİD) Başkanı
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Ülkemizde son derece dağınık bir yapı gösteren
Taşıma Hukuku’nun düzenlemeye çalıştığı “taşıma”
fiilinin ana konusunu “kargo” oluşturmaktadır.
“Kargo” kelimesinin kökeni, Latince’de iki tekerlekli
ağır yük arabası anlamına gelen “carrus” kelimesine
dayanır. Günümüz dillerinde ise kargo, “uçak, gemi
gibi bir taşıtla taşınan ya da böyle bir taşıta
verilen yük, eşya” anlamına gelmektedir.
Dünya “kargo” ticaretinin büyümesi ve çeşitlenmesi
neticesinde, kargo kavramının merkezinde olduğu
“lojistik” kavramı ortaya çıkmıştır.

Kargo, terör finansmanında
ve terör faaliyetlerinde de
bir aktör olarak da ortaya
çıkmaktadır. Ödemeli kargo ve
internet satışları yolu ile kara
para aklanması bunlara en
güzel örnek teşkil etmektedir.
İnternet satışı görünümlü
kredi kartına taksitli veya
ödemeli kargo ile “taş”
yollandığı dahi gözlenmiş
bir vakıadır. Yine aynı şekilde
terör örgütleri “sanal hafızaları”
paket kargo ile yollamayı da
tercih edebilmektedirler.

Adli bilimler açısından ele alındığında “kargo”,
“yasal” ya da “yasa dışı” olarak sınıflanabilir.
Yasalarımızda hukuka uygun durumda olan kargo
“yasal”dır. Gönderilmesi, taşınması ve teslim alınması
yönünden bir sorun yoktur.
Kargo ve kargo ile ilgili lojistik faaliyetlere ilişkin olarak,
hukuki, cezai veya idari uyuşmazlığın doğduğu anda
“Adli Kargo” durumundan bahsedilebilir. Yasa dışı
kargo konusunda en belirgin örnekler olarak, geçmiş
dönemde ülkemizde yaşanmış olan “hayali ihracat”
olayları gösterilebilir.
İhracatı teşvik tedbirlerinden yasa dışı olarak
yararlanmak amacıyla gümrük muayeneleri ve
gözetim faaliyetlerinde gerçek dışı beyanlar ile gemi
dolusu “hurda”nın “sanayi ürünü” olarak gösterilerek
büyük miktarlarda teşvikli ihracat kredileri kullanıldığı
ve vergi iadeleri yaşanmış bir gerçektir.
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda sayılan yasa
dışı yükler yönünden de gerekli arama, inceleme
ve tespitlerin adli bilim yöntemleri ile yapılması
gerekmektedir. Yasal takibata uğrayacak yasa dışı
“kargo” Türk Ceza Kanunu anlamında başlı başına bir
suç delilidir.
Son zamanlarda haberlere sıkça konu olduğu üzere
yurtiçi ve yurtdışından paket kargo taşımacılığı
yolu ile çok çeşitli uyuşturucu ve yasa dışı madde
teslimatı yapıldığı gözlenmektedir. Hava taşımacılığı
ve konteyner taşımacılığında alınan gelişmiş teknolojik
önlemler, uyuşturucu, patlayıcı, kaçak çay, kaçak
akaryakıt, sahte para gibi çeşidi on ikiye varan farklı
alanda eğitilmiş görev köpekleri sayesinde zorlaşan
yasa dışı kargo ticaretinin, güvenlik önlemlerinin
daha zayıf ve kimlik takibinin daha zor olduğu yol ve
yöntemlere yöneldiği görülmektedir.
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Yasal kargonun taşınması ile ilgili olarak düzenlenen
bir sigorta poliçesinin, Sigorta Hukuku’nun gereği
olarak azami doğruluk ve iyi niyet kurallarına göre
doldurulması beklenirken, herhangi bir sebeple, yüke,
yükün değerine, taşıma şartlarına vb. koşullara ilişkin
vasıf ve beyanların bilinçli olarak hatalı gösterilmesi
ve hatta bu koşulda riskin gerçekleşmesi durumunda
ortaya çıkabilecek hukuki ve cezai uyuşmazlığın
çözümü, sorumluluğun tespiti yine Adli Bilim
incelemeleri ışığında olabilecektir.
Kargo taşımacılığının doğasında bulunan “yığınlık” ve
“uzak mesafe” etkisi özellikle, Fikri ve Sınai Mülkiyet
haklarının suiistimaline yol açabilmektedir. Özellikle
bayramlar ve yılbaşı gibi özel günlerde yoğunlaşan
kargo taşımacılığı, yurtiçi ve yurt dışı kaynaklı taklit
ürünlerin piyasaya sürülmesini kolaylaştırmaktadır.
Yine aynı şekilde bu dönemde kültür ve tabiat
varlıklarının yasa dışı sevkiyatı hususunda da
teşebbüsler ortaya çıkabilmektedir. Paket kargo
taşımacılığında ülkemizde sıklıkla rastlanan diğer bir
adli durum olarak, özellikle mesafe satışlarında yaşanan
Tüketici Hukuku uyuşmazlıkları örnek verilebilir.
Çoğunlukla yanıltıcı reklamlar vasıtasıyla iradeleri
sakatlanan tüketicilerin adreslerine gönderilen kargo
paketlerinden “akıllı telefon” yerine “salatalık”
çıktığı yaşanmış bir olay olarak ortaya çıkmaktadır.
Son zamanlarda özellikle ülkemizin gıda ürünü

ihracatında yaşanan tarife dışı engellerde ön plana
çıkan “meyve sineği” ve “aflotoksin” gibi bahanelerin,
üreticiden tüketiciye kadar olan zincirde incelenmesi,
istenmeyen durumların kasten veya ihmalen ortaya
çıkıp çıkmadığının tespiti de yine Adli Bilimlerin ilgi
alanına girmektedir.
Ülkemizin bir gıda ithalatçısı da olması sebebiyle, halk
sağlığının korunması, “gıda güvenliği”, “GDO”lu ürün”
ve “yabancı haşere ve zararlı”lardan korunma konuları
da “Adli Kargo” bağlamında incelenebilecektir.
Kargo, terör finansmanında ve terör faaliyetlerinde
de bir aktör olarak da ortaya çıkmaktadır. Ödemeli
kargo ve internet satışları yolu ile kara para aklanması
bunlara en güzel örnek teşkil etmektedir. İnternet
satışı görünümlü kredi kartına taksitli veya ödemeli
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kargo ile “taş” yollandığı dahi gözlenmiş bir vakıadır.
Yine aynı şekilde terör örgütleri “sanal hafızaları”
paket kargo ile yollamayı da tercih edebilmektedirler.
Kargo taşımacılığı yolu ile “bombalı paket” ya da
“şarbon” içerebilecek şekilde suikast teşebbüslerinde
bulunulabilmektedir. İnsan doğasının ve ekonomik
yaşamın gereği olarak kargo taşımacılığı olmadan
yaşanamayacağı aşikardır. Adli Bilimler açısından
tabloda verdiğimiz mantıksal çerçevede yaşam bulan
“adli kargo” kavramının, yukarıda verilen örneklerle
sınırlı olmayan ve olmayacak çeşitlilikte adli bilim
konusu olmaya devam edeceği gerçeği karşısında
bilim insanlarına düşen en önemli görev, aklın ve
bilimin ışığında lojistik faaliyetlerin yasal yollarla insan
refahı ve mutluluğuna kesintisiz devam etmesinin yol
ve yöntemlerinin ortaya koyulmasının sağlanmasıdır.

Yararlanılan kaynaklar
-https://cmkmudafi.files.wordpress.com/2012/07/
tac59fc4b1ma-hukuku-vural-seven.pdf (Erişim T.: 30.7.2017)
-https://www.etimolojiturkce.com/kelime/kargo
(Erişim
T.: 30.7.2017) Google arama: “kargo ne demek” (Erişim
T.:30.7.2017)
-http://www.ekodialog.com/Makaleler/Turkiyede-hayali-ihracat.
html (Erişim: 30.7.2017)
-http://www.bsha.com.tr/Haber/kacak-sigara-avcisi-kopeklergeliyor/378 (Erişim T.: 30.7.2017)
-http://www.hurriyet.com.tr/istanbulda-evcil-hayvanoperasyonu-28804184 (Erişim T.: 30.7.2017)
-http://www.webtekno.com/zimbirtilar/kutudan-baska-seylerinciktigi-en-ilginc-10-siparis-h6096.html (Erişim T.: 30.7.2017)
-https://www.f5haber.com/haber3/81-il-icin-teror-kargosualarmi-haberi-6120689/ (Erişim T.: 30.7.2017)
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TÜRKİYE’DE

2.5

MİLYON KİŞİ

KISIRLIK SORUNU YAŞIYOR
Bebek sahibi olmak isteyen her
100 çiftten 15’i ne yazık ki hayal
kırıklığına uğruyor. Uzm. Dr. Gurur
Polat; ülkemizde 2.5 milyondan fazla
kişinin kısırlık sorunu yaşadığını,
bunun başarısızlık değil sağlık
sorunu olduğunu söyledi.
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İstedikleri halde bebek sahibi olamayan çiftlerin
sayısı giderek artıyor. Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Dr. Gurur Polat, doğal yollarla çocuk sahibi olmak isteyen her 100 çiftten 15’inin
hayal kırıklığına uğradığını, ‘gebe kalamama’
sorununun başka sağlık sorunlarına yol açtığını
söyledi. Kısırlığın kadın veya erkek açısından bir
başarısızlık değil, tıbbi bir mesele olduğunun altını çizen Dr. Polat, şöyle devam etti:

40’ın üzerine çıktı. Verilere göre bugün ülkemizde 2.5 milyonun üzerinden insanın kısırlık
sorunu var. Kısırlık nedeniyle bebek sahibi olamayan çiftlerin yaşadığı hayal kırıklığı, suçluluk
duygusu, stres, üzüntü, endişe ve korku hem
psikolojilerinin hem de sosyal yaşamlarının sekteye uğramasına yol açabiliyor.”

“Erkeklerde oran artıyor, 2.5
milyondan fazla insan kısırlık
sorunu yaşıyor.”

Dr. Gurur Polat; çok istemelerine karşın bebek
sahibi olamayan çiftlerin duygusal açıdan yaşadıkları olumsuzlukların bebek tedavisini etkileyebildiğine de dikkat çekti. İnfertilite yani kısırlık nedeniyle karamsarlığa sürüklenen, mutsuz
bir yaşam sürdüren çiftlere, vakit kaybetmeden
tedaviye yönelmeleri önerisinde bulunan Dr.
Polat, “Günümüzde kısırlık ve tüp bebek tedavilerindeki gelişmeler hakikaten baş döndürücü. Tüp bebek tedavisi; spermi olan, yumurtası
ve rahmi olan bütün çiftlere uygulanabilir. Bu
yöntemlerle tedavi olan çiftlerin hayal ettikleri
bebeğe kavuştuklarını, psikolojik ve fizyolojik
olarak sağlıklı günlerine döndüklerini görmek
mutluluk verici” dedi.

“Ancak özellikle toplumsal önyargılar, çevresel
ve ailesel faktörler bebek sahibi olamayan çiftlerin psikolojisini olumsuz etkiliyor. Bu etkinin
bilhassa kadın üzerinde daha fazla yoğunlaştığını söylemek mümkün. Kısırlık sadece kadınların
sorunu değil, erkeklerin de sorunu. Günümüzde erkeklerde kısırlık oranı hızla artarak, yüzde

“Vakit kaybetmeden tedaviye
yönelmeleri gerekiyor.”
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2016’DA

HER DAKİKADA 1 ÇİFT EVLENDİ,
HER 5 DAKİKADA 1 ÇİFT BOŞANDI
2002 yılında boşanan
bir çifte karşılık 5,3 çift
evlenirken; bu oran
2006’da 6,8’e kadar
yükseldi. Ancak, 2016
yılında her bir boşanan
çifte karşılık yalnızca 4,7
evlilik gerçekleşti. Bu
bilgilerden hareketle,
günümüz rakamları 2002
yılı ile karşılaştırıldığında
evlenen sayısı %16,5
oranında artarken,
boşanan çift sayısı ise
%32,4 oranında artış
gösterdi.
Türkiye Kamu-Sen Ar-Ge merkezinin yaptığı araştırmada 2002 – 2016 yılları arasında gerçekleşen evlenme ve boşanma rakamları ilginç sonuçlar ortaya
koydu.
Araştırma; özellikle ekonomik kriz dönemlerinde ve
ekonomik olumsuzluklarda yeni evlenenlerin sayısında düşüş, boşanma rakamlarında ise ciddi artışlar olduğunu gözler önüne serdi.
TÜİK verilerine dayanılarak yapılan çalışmada, 2001
ekonomik krizinin ardından evlenme sayısının düştüğü, boşanmaların ise arttığı görülürken, ekonomik krizin etkilerinin ortadan kalkmaya başladığı 2003 yılı ile

birlikte evlenme sayısında artış, boşanmalarda ise düşüş olduğu rakamlara yansıdı. Buna göre son 15 yılda
evlilik rakamları 2008 yılında en yüksek 641 bin 973’e
ulaşırken, boşanma rakamı ise en düşük 2004 yılında
91 bin 22 olarak gerçekleşti. Boşanma sayısındaki en
yüksek rakam ise 2015 yılında olmuş ve 131 bin 830
çift boşanmıştı.
2008’de yaşanan ekonomik krizle birlikte evlenen çift
sayısı, 2009 yılında 591 bin 742’ye gerilerken, boşanan çift sayısı da 114 bin 162’ye yükseldi, 2016 yılına
gelindiğinde evlilikler 594 bin 493, boşanma sayısı 126
bin 164 oldu. 2016 yılında evlenme sayısı da boşanma
sayısı da 2015 yılına göre azalma gösterdi.
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EKONOMİK OLUMSUZLUKLAR SOSYAL
YAPIMIZI ZEDELİYOR
2002-2016 yılı arasındaki evlenme ve boşanma rakamlarına yönelik olarak bir değerlendirme yapan
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk,
“Bizi bir arada ve ayakta tutan aile kavramımız büyük
yara alıyor.” dedi. Araştırmada yeni evlilikler yapılması
ve aile birliğimizin korunması noktasında ekonominin
birincil derecede önem arz ettiğinin ortaya çıktığını
ifade eden Koncuk, “Milletimizi her türlü olumsuz
koşulda bir arada, güçlü ve barış içinde tutan aile kavramının son yıllarda ciddi bir sarsılma içinde olduğunu
yaptığımız bu çalışma ortaya koymuştur.
Özellikle ekonomik sorunların baş gösterdiği yıllarda
boşanma sayılarının artması, 2008 sonrasında ekonomide yolunda gitmeyen gelişmeler yaşandığının
sosyolojik olarak da ispatıdır. Bu milletin geleceği
olan genç çiftlerimizin yaşadığı ekonomik sıkıntılar,
boşanma ile sonuçlanan aile içi huzursuzluklara yol
açmaktadır.

2016 yılına gelindiğinde ise hem evlenme hem de
boşanma sayılarındaki düşüş göze çarptı. 2002 yılına
göre nüfusun artmış olmasına karşın evlenme sayısı
nüfus artış hızına yetişemedi.
2002 yılında boşanan bir çifte karşılık 5,3 çift evlenirken; bu oran 2006’da 6,8’e kadar yükseldi. Ancak,
2016 yılında her bir boşanan çifte karşılık yalnızca 4,7
evlilik gerçekleşti. Bu bilgilerden hareketle, günümüz
rakamları 2002 yılı ile karşılaştırıldığında evlenen sayısı %16,5 oranında artarken, boşanan çift sayısı ise
%32,4 oranında artış gösterdi.
2002 yılında 65 milyon 22 bin olan ülke nüfusu, %22,8
artışla 2016 yılında 79 milyon 814 bin 871’e ulaşmış
olmasına rağmen bu dönemde evlenme sayılarında
6,3 puanlık reel düşüş, boşanma sayılarında ise 9,6
puanlık reel artış gözlendi.
Evliliklerin en yüksek olduğu 2008 yılında her 5 dakikada 6,1 çift evlenirken 0,94 çift boşanırken 2016
yılında her beş dakikada evlenen çift 5,6’ya düştü; boşanan çift sayısı ise her beş dakikada 1,2’ye yükseldi.

Geçtiğimiz yıl ise hem evlilik hem de boşanma rakamlarının düşüş göstermesi sosyolojik olarak da incelenmelidir. Bir süredir toplumsal dokumuzun hızla
bozulduğu aşikârdır. Son dönemde özellikle aile içi
şiddet ve boşanma nedeniyle işlenen cinayetlerde
gözle görünür bir artış yaşanmaktadır. Unutulmamalıdır ki, aile kavramı bizi ayakta tutan ve birbirimize
bağlayan en önemli dinamiktir. Bu kavramın yerle
yeksan olması gelecekte bu milletin ve sahip olduğu
değerlerinin de yerle yeksan olması anlamına gelecektir. 80 milyona ulaştığımız genç nüfusumuzla evlilik oranlarını yükseltmeli, boşanmaları azaltmalıyız.
Rakamlar yıllık olarak değerlendirildiğinde, boşanma oranının %20’lerde olduğu görülmektedir. Yani
her yıl evlenen her 5 çifte karşılık olarak 1 çift türlü
sebeplerden dolayı boşanmaktadır. Boşanmak da
evlenmek kadar doğal bir haktır ancak özellikle geride kalan çocukların yaşadığı travmalar, ekonomik
sorunlar ve sonrasında ortaya çıkan şiddet olayları
dikkate alındığında %20 boşanma oranının toplumsal yansımasının çok daha ağır olduğu ortaya çıkmaktadır.
Yetkililerin yaşanan toplumsal sorunların temelinde
mutsuz aileler, mutsuz ve sonu kötü biten evliliklerin
temelinde ise ekonomik sıkıntılar, işsizlik ve yoksulluk
olduğunu görerek buna göre tedbir alması gerekmektedir.
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Röportaj: Erdal Codur-Yusuf Ziya Erarslan

Ünlü tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Selahattin Taşdöğen’den
KAMUTÜRK’E çok özel açıklamalar…

Sinema ve dizilerde sanat yok!

Mecbur kaldığımız
için oynuyoruz!

93

Türkiye’de bir sürü abuk
subuk dizi var orada
oynamak zorunda
kalıyoruz çünkü
para oradan geliyor.
Ben evimin kirasını,
arabamın benzinini,
ilacımı oradan
karşılıyorum. Yani
geçimimi televizyondan
sağlıyorum. Ama
tiyatrodan geçimimi
sağlıyor olsaydım asla
televizyonu tercih
etmezdim.
Selahattin Taşdöğen kimdir?
19 Temmuz 1951 tarihinde Erzurum‘da doğdu. Babası köy enstitüsü öğretmeni idi. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden 1986
yılında mezun oldu. İlk tiyatro çalışmasına, 1969’da
Keloğlan Çocuk Tiyatrosunda başladı. Daha sonra
Türkbank Çocuk Tiyatrosunda oyunculuğuna devam
etti. Kariyeri boyunca çeşitli film ve sinema filmlerinde rol aldı. Türkbank Çocuk Tiyatrosu’nda oyun yöneten, dekor yapan ve aynı zamanda asli görevi olan
aktörlüğü sürdüren Selahattin Taşdöğen; Bakırköy
Komedi Tiyatrosu, İstanbul Tiyatrosu, Ercan Yazgan
Tiyatrosu, Kenan Büke Tiyatrosu, İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları, Levent Kırca–Oya Başar Tiyatrosu ve Yasemin Yalçın Tiyatrosunda sahne aldı.
Kuruntu Ailesi’nin kapıcısı “Ayıboğan Lütfü”, Çılgın Bediş’in “Necmi Dedesi”, Ayrılsak da Beraberiz’in “Mucittin abisi”, En Son Babalar Duyar’ın bitanecik “Kudret
babası” olarak tanıdık Selahattin Taşdöğen’i. Selahattin
Taşdöğen, 1974 yılında tiyatro ve sinema çalışmalarının
yanısıra televizyonda da rol almaya başladı.

Rol aldığı diziler:
Kuruntu Ailesi, Burnumu keser misiniz, Çiçek Taksi,
Çılgın Bediş, Uzaydan Adam Çıkmaz, Bücür Cadı,
Mazlum, Ayrılsak da Beraberiz, Baldız Geliyorum Demez, Asayiş Berkemal, Toprağa kan düştü, Bizim Karakol, Ah be İstanbul, En son babalar duyar, Umutlar
tükenmeden, Sevgili düşmanım, Ateşle Barut, Prenses Perfinya, Ramazan güzeldir, Düriyenin güğümleri.
Filmleri:
2013 – Komik bir aşk hikâyesi,
2013 – Dursun Çavuş,
2013 (Q)üfür,
2012 – Van Gölü Canavarı,
2012 – Düman Kardeşler,
2012 – Oğlum bak git,
2011 – Kardelen,
2010 – Nene Hatun,
2010 – Dürüye’nin Güğümleri,
2010 – Deli Dumrul kurtlar kuşlar aleminde,
2009 – 7 kocalı Hürmüz,
2008 – Nekrüt,
2008 – Kiralık oda,
2004 – Bizim karakol,
2003 – Şeytan bunun neresinde?,
2001 – Vizontele,
2000 – Mazlum,
1999 – Ayrılsak da beraberiz,
1993 – Şüpheci,
1984 – Üç karışlık dünya
Türkiye’de tiyatroya ve sanata bakış
açısını nasıl görüyorsunuz?
Selahattin Taşdöğen: Tiyatro dünyanın en eski sanat
dallarından birisidir. Yaklaşık 4 bin yıla yakın bir geçmişi vardır. Zaman zaman yasaklanmıştır, ucube olarak
gösterilmiştir ama bu sanat dalı her zaman vardır ve
var olmaya devam edecektir. Hayatın kendisi tiyatrodur çünkü. Yakınız burası Kadıköy. ‘Emek Sahnesi’
adında küçük bir tiyatro sahnesindeyiz. Genç arkadaşlarımız buraya kendi imkanlarıyla hayat vermişler,
küçük bir sahne yapmışlar. Yaklaşık 80 kişilik küçük
bir sahne ile oyunlarını paylaşıyorlar. Gönül ister ki bu
genç arkadaşlarımız 300 kişiye 500 kişiye ulaşabilseler,
biletleri kapış kapış gitse. Hemen yanıbaşımıza bele-
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Yerel yönetimlerin tiyatroya desteği
var mı?
Selahattin Taşdöğen: Biz tiyatrocuların kimsenin yardımına ihtiyacımız yok. Desteğinden vazgeçtim bari
mezarımdan taş çalma! Bırak biz kendi yağımızla kavruluruz.
diyenin bundan haberi bile yok. Desen ki, ‘Bana bir
kapı bir menteşe ver’ zaten onu vermeyecektir. Belediyelerin sanata karşı böyle bir sorunu var, uzak duruyorlar. Türkiye’de birileri, ‘Sanat yapmayın, sanattan
uzak durun’ diye yola çıkmışlar. Karşımızda duvar
gibiler, ama biz o duvarları aşmasını biliriz. İnşallah
yolumuza devam edeceğiz.

Ama bana en azından iki tane afiş asabileceğim yer
göster. Ya da astığım afişimi kaldırma. Ben biliyorum ki
bir belediye başkan yardımcısı elindeki evinin anahtarı
ile duvardaki afişimi yırtıp yırtıp atıyor! Senin görevin
bu mu? Desen ki, ‘Sana bir yer daha göstereyim oraya
da afişini as. Destekle.’ Ama yok.

Türk tiyatrosunun çok sorunu var. Her şeyden önce
sahne yok. Seyircinin rahatlıkla oturup oyun izleyebileceği salonlar yok. Olanlara da çok para istiyorlar. Bir
oyun için 2-3 bin lira istiyorlar. Kardeş biz ne satacağız
ki bu parayı ödeyelim. 30 liraya bilet satarak bu iş olmaz. Sahneler çok uygun fiyata hatta ücretsiz olmalıdır. Hatta Kültür ve Turizm Bakanlığı bu sahnelerin
elektrik-su vesaire bunları karşılayarak sanata destek
olması gerekiyor.

Tiyatro televizyon dizilerine yenik
mi düştü?
Selahattin Taşdöğen: Tiyatro ruhen bizi çok besliyor
ama maddi açıdan maalesef bize yeterli gelmiyor. Düşünün burası 80 kişilik 100 kişilik bir tiyatro sahnesi.
Bu 100 kişinin tamamı para olsa ne olur? Burada 20
eleman çalışıyor. Kira mı ödenecek, arkadaşların maaşları mı ödenecek? Sigortaları mı ödenecek? Onlar
burada sanatlarını icra ederek sadece ruhlarını tatmin
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ediyorlar o kadar. Sinema ve dizilerde sanat yok! Türkiye’de bir sürü abuk subuk dizi var orada oynamak
zorunda kalıyoruz çünkü para oradan geliyor. Ben evimin kirasını, arabamın benzinini, ilacımı oradan karşılıyorum. Yani geçimimi televizyondan sağlıyorum. Ama
tiyatrodan geçimimi sağlıyor olsaydım asla televizyonu tercih etmezdim.
En çok beğenerek oynadığınız
karakter hangisi?
Selahattin Taşdöğen: Ben beğenmediğim hiçbir projede yer almadım. Tüm karakterleri severek oynadım.
Mesela Çılgın Bediş’in dedesi çok enteresan bir adamdı. Birkaç yıl önce mesela Duruye’nin Güğümleri’nde
kızların dedesi ilginç bir karakterdi. En Son Babalar
Duyar’da Kadir’in babası özel bir tiplemeydi. Ki her
ailede Osmanlı geleneğine sahip öyle biri vardır. Ayrılsak da Beraberiz’de Mucittin yani saymakla bitmez
benim oynadığım tipler.

Ben oyunculuğumun yanısıra sanat yönetmenliği ve
dekor da yapıyorum. En son 7 Kocalı Hürmüz sinema
filminin dekorunu yapmıştım. Hatta ödüle bile layık
görüldü ama bu işler amca-dayı şeklinde yürüdüğü
için ‘o olmasın bu olsun’ demişler ve ödülü başkasına
verdiler. Ben ödül için çalışmıyorum. Bu işi seviyorum.
Düzgün proje olsun, paramı da alayım en büyük ödül
o benim için. Şu an 400 bin liradan fazla sektörden
alacağım var. Bugün varlar yarın yoklar, üçkağıtçı sahtekarlar! Ben gidiyorum çalışıyorum, setçi gidip çalışıyor. Kameraya ve ışığa para veriyorsun ama oyuncuya
vermiyorsun! Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın adını
kullanıyorlar. Ben bakanlığı da bunu bildirdim. ‘Bunlar
üçkağıtçı, emek verenlerin parasını ödemiyorlar, size
bir projeyle gelirlerse inanmayın’ diye isim isim bildirdim. Anadolu’da hangi taşı kaldırsan altından bunlar
çıkıyor. Lahmacuncuyu, benzinciyi vesaire sponsor
yapıyorlar, ortada film var mı yok? Ortalık üçkağıtçı
kaynıyor.

96

IRAK’TA BÖLÜCÜ
REFERANDUMA

HAYIR

Ülkemizin de içinde bulunduğu coğrafyada küresel güçler eliyle büyük bir dönüşüm ve paylaşım
savaşı sürdürülmektedir. Bu güçler askerleri, silahları, maşa olarak kullandıkları terör örgütleri ve
yerel işbirlikçileri ile bölgeyi adeta kan gölüne çevirmişlerdir.
Büyük çoğunluğu Müslüman olan bölge milletlerinin kanları üzerinden yürütülen bu paylaşım
mücadelesi, milyonlarca masum insanın hayatına mal olurken bölge ülkelerinde yaşanan göçler
nedeniyle kültürel ve etnik yapı da değiştirilmektedir.
Özellikle Misak-ı Millî sınırlarımız içerisindeki alan, Türk düşmanı bütün güçlerin operasyon
merkezi haline gelmiştir. Bu çerçevede, komşu ülkelerimizin huzuru ve toprak bütünlüğü
Türkiye Cumhuriyeti’nin bekası ve güvenliği için bir kat daha önem kazanmıştır.
Bu puslu havada fırsatı ganimete çevirmek isteyen IKBY, Irak’ın toprak bütünlüğünü tanımayarak
binlerce yıllık Türk yerleşim yerlerini de içine alan bir bölgede, 25 Eylül günü bağımsızlık
referandumu gerçekleştireceğini açıklamıştır.
Yıllardır süren çatışma ve çekişmeleri daha da alevlendirecek bu kararla, Türkmenlere ait toprakların
IKBY’ye bağlanması ve Türkmen yurdunun, kurulması planlanan sözde Kürdistan’ın bir parçası haline
getirilmesi asla kabul edilemez.
Bu referandum yalnızca Türkmenlerin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin değil bu bölgede yaşayan tüm
milletlerin aleyhine; yüzyıllardır Ortadoğu’nun kaynaklarına çökme, İslam’a darbe vurma sevdasıyla
yanıp tutuşan malum şer güçlerin lehine olacaktır.
Devletimizin bir oldu bittiyle Türkmen topraklarının ilhak edilmesine göz yummayacağına, bölgedeki
soydaşlarımızın güvenliği için her türlü tedbiri alacağına olan inancımız tam, bu yolda atılacak
adımlarda desteğimiz sınırsızdır. Aziz milletimizi de bu hassas duruma sessiz kalmamaya ve var olma
savaşında Türkmen kardeşlerimizle omuz omuza vermeye davet ediyoruz. Bilinmelidir ki, Türkmen
kardeşlerimiz yalnız değildir.
Bu bakımdan, IKBY yönetimi ayağını denk almalı; bölgeyi daha da istikrarsızlaştıracak, Türkmenleri
yok sayan, Misak-ı Millî sınırlarımız içerisinde Devletimize adeta meydan okuyarak bütünlüğümüzü
tehdit eden referandum ve bağımsızlık ilan etme kararından yol yakınken dönmeli, coğrafyamızın
selameti için, sonu hüsran olan bu maceraya hiç girmemelidir.

TÜRKİYE KAMU-SEN GENEL MERKEZİ

