Sunuş
Türkiye Kamu-Sen
yine orada olacak!
Kıymetli KAMUTÜRK okuyucuları…
Yine yoğun bir gündem ile karşınızdayız. Gerek gözbebeğimiz Türkiye’de, gerekse komşu ülkelerde ve gerekse
tüm dünyada çok önemli gelişmeler yaşandı, yaşanıyor.
Biz KamuTürk ekibi olarak tüm bu olup biteni milli ve yerli
reflekslerimizle süzgeçten geçirip analiz etmeye ve sizlere
aktarmaya gayret gösteriyoruz.
Türkiye Kamu-Sen olarak hem sendikal çalışmalarımızda,
hem de konfederasyonumuzun resmi yayını olan dergimizdeki yayın anlayışımızda ana eksenimizi hep, ‘milli birlik’ ve
‘milli menfaatler’ oluşturmuştur.
Bu nedenledir ki, tüm kesimlerin dillendirdiği, ‘Türkiye’nin
Gururu, Memurun Umudu’ iltifatı bizim için bir ilke, bir çizgi
ve sendikal faaliyetlerimizin merkezine dönüşmüştür.
Türkiye Kamu-Sen olarak iftihar ediyoruz ki 27 yıl önce temeli atılan bu köklü kurum, aynı inanç, aynı azim ve aynı
kararlılıkla yoluna devam etmektedir.
Sendikacılığı ‘’makam, mevki, yandaş kayırma, baskı, tehdit’
gibi hem evrensel insan hakları ilkelerine hem de yüce dinimize uygun olmayan çizgide sürdüren sözde yetkili ‘besleme sendikalar’, Türkiye Kamu-Sen’i anlayamaz!
Çünkü 27 yıldır bizim gündemimizde her daim memur, her
daim Türkiye vardır. Bu ülküsüne sadakatle bağlı
Türkiye Kamu-Sen teşkilatları ve mensupları, hak bildiği
yolda ilerlemeye devam edecektir Allah’ın (cc) izniyle…
Saygıdeğer okuyucularımız
Ağustos ayında iki yılı kapsayacak toplu sözleşme süreci başlıyor. Bu memurlar için çok önemli bir maraton. Zira
2010-2011 yılında kamu çalışanlarının sosyal ve ekonomik
koşullarını belirleyecek mühim bir dönem bu. Hepimiz çok
dikkatli olmalıyız. Senelerdir memurlar adına imza yetkisi
bulunan ancak mührünü hiçbir zaman memur lehine vurmayan etkisiz bir ‘sendikamsı yapı’ ile karşı karşıyayız.
Malum sendikanın başkanı geçenlerde dedi ki; “Yetkili sendika ve konfederasyon olmak değerli ve önemli olmadığı
gibi yetkili sendikanın üyesi olmanın da önemi ve değeri ne
yazık ki yok.”

Mustafa Nurullah ALBAYRAK

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Yardımcısı
Türk Ulaşım-Sen Genel Başkanı
İlk kez doğru bir şey söyledi.
Etkiniz yoksa yetkinizin olmasının da bir önemi yok!
Aynı kişi, ‘’Türkiye Kamu-Sen toplu sözleşme masasına
oturmasın’’ mealinde bir şeyler daha söyledi.
Bu konuda da haklı.
Çünkü Türkiye Kamu-Sen o masada olunca ipliklerini pazara çıkarıyor, yalanlarını, ihanetlerini tokat gibi her seferinde
suratlarına çarpıyor.
Türkiye Kamu-Sen olmasın ki kapalı kapılar ardındaki pazarlıkları duyulmasın!
Türkiye Kamu-Sen olmasın ki memurdan çok kendi şahsi
ikballeri için rahat rahat el sıkışabilsinler!
Türkiye Kamu-Sen olmasın ki, hükümetin bile önerdiği zam
rakamlarına imza atabilsinler!
Hiç kusura bakmasınlar. Türkiye Kamu-Sen o masada olacak ve kamu çalışanlarının hak ve menfaatlerini sonuna kadar savunmaya devam edecek.
Ve yine yaparlarsa bir ali cengiz oyunu; ipliklerini yine pazara çıkaracak!
Kıymetli okuyucularımız.
Günler hatta haftalarca süren titiz çalışmalarımız sonucu
siz değerli okuyucularımıza layık yeni bir sayı hazırlamaya
gayret gösterdik. Yüce Rab’bim emeklerimizi zayi eylemesin, bizleri mahcup etmesin.
Bu sayıda çalışma hayatına dair haberlerimizin yanı sıra
yine Türk tarihi, Türk edebiyatı ve İslam tarihinden önemli
sayfaları aralıyoruz.
Hazırladığımız haber ve dosyalar ile yaptığımız röportajları
zevkle okuyacağınızı temenni ediyorum.
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.
Sağlıcakla kalın… Allah’a (cc) emanet olun.
Ne Mutlu Türküm Diyene.
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MEMUR MAAŞININ % 42’Sİ
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Başyazı

Önder KAHVECİ

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı

Türkiye Kamu-Sen Toplu Sözleşme
Görüşmelerine Büyüyerek Ve Güçlenerek Gidiyor
24 Haziran 1992 tarihinde kurulan
Türkiye Kamu-Sen 27 yaşında… Kurulduğumuz
günden beri sahip olduğumuz ilkelerimiz, tavizsiz bir
biçimde koruduğumuz çizgimiz, kararlı mücadelemiz
ve sendikal harekete sunduğumuz katkıyla Türk memur
sendikacılığının öncüsü olduk. Tıkanan, yozlaşan, yeni
gelişmeleri takip etmekte zorlanan ve çözüm üretmekten çok, sorun haline gelmeye başlayan sendikacılığa
yeni bir nefes, farklı bir bakış getirdik.
Devletle çatışmadan, milletin değerleriyle ters
düşmeden ama sarı sendikacılık yapmadan da hak
mücadelesi verilebileceği gerçeğiyle yola çıktık. 27 yıldır
hem Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığı ve bütünlüğü hem
de milletimizin birliği ve kardeşliği için her türlü iç ve dış
mihrakların karşısında olurken diğer yandan da kamu
görevlilerimizin haklarının korunması ve geliştirilmesi
yolunda kesintisiz, kararlı ve çetin bir mücadelenin
korkusuz neferleri olduk.
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Çeşitli olumsuzluklara rağmen yıllar içinde
istikrarlı bir biçimde büyüyen ailemize bu yıl da yaklaşık
20 bin kamu görevlimiz daha katıldı; üye sayımız 415
bin sınırına ulaştı. Konfederasyonumuza bağlı 11 hizmet
koluna ait sendikamız da bu yıl üye sayısını artırarak, büyük bir başarıya imza attı. Türkiye Kamu-Sen,
üyelerimizin aile fertleriyle birlikte düşünüldüğünde
1,5 milyonu aşan kocaman bir aile haline geldi. Kamu
görevlilerimizin Konfederasyonumuza karşı gösterdiği
teveccüh yalnızca üyelerimizin ekonomik, özlük ve
hukuki anlamda menfaatleri için değil büyük ailemizin
bütün fertlerinin eğitim, sağlık, tatil, yurt, konaklama
gibi her türlü ihtiyacına destek olmamız için de bizlere
sonsuz bir güç verdi.
Ülkemizin 81 ilinde, yedi bölgesinde, doğudan
batıya, kuzeyden güneye her noktasında Konfederasyonumuz varlığıyla kamu görevlilerimizin ve milletimizin güvendiği, dayandığı, saygı duyduğu kurumsal bir
yapıya kavuştu.

Bu başarı elbette emeği, alın terini, çileyi, rahatından vazgeçerek zoru seçenlerin zaferidir.
Türkiye Kamu-Sen’i bugünlere taşıyan, 27 yıldır sürgünleri, baskıları, zulme uğramayı göze alan ve kurulduğundan bugüne inancından ve duruşundan taviz
vermeyen kamu görevlilerimize minnettarız. Bu vesile
ile 27 yıl boyunca yolu Türkiye Kamu-Sen’den geçmiş,
üye olarak, işyerlerinde, şubelerde, genel merkezimizde yönetim kademelerinde yer alarak elini taşın altına
koyan, bütün dava arkadaşlarıma teşekkürü borç bilirim.
Türkiye Kamu-Sen’in yıldan yıla büyümesinin
temelinde elbette sendikal alanda elde ettiği başarılar
da yatmaktadır. Hatırlanacağı gibi memur sendikalarının örgütlenmesini düzenleyen 4688 sayılı Kanunun
yürürlüğe girmesinin ardından, 2009 yılına değin 7 yıl
süreyle yetki Türkiye Kamu-Sen’de idi. Henüz yasal
mevzuata yeni kavuşmuş ve pazarlık tecrübesi sınırlı
olan bir alanda üstelik de alınan kararların uygulanmasının bakanlar kurulunun uhdesine bırakıldığı toplu
görüşme sisteminde, Türkiye Kamu-Sen adeta memur
sendikacılığı adına bir destan yazdı. Verdiğimiz kararlı
mücadele, yapılan pazarlıkların maaşlara etki ettiği
2003-2009 arası dönemdeki 7 yılda memur maaşlarının toplamda reel olarak %64,5 artmasını sağladı.
2012 yılında toplu sözleşme sistemine geçildi
ve imzalanacak toplu sözleşmelerin uygulanması
zorunlu hale getirildi. Buna rağmen 2009 yılında siyasi
ve idari müdahalelerle yetkiyi alan konfederasyon,
kamu görevlileri adına büyük hayal kırıklıkları içeren
sözleşmelere imza attı. Bu konfederasyonun yaptığı
pazarlıkların maaşlara etki ettiği 2010-2018 arasındaki
9 yılda memur maaşları reel olarak toplamda yalnızca
%13,5 artış gösterdi. Bir başka ifade ile Konfederasyonumuz yetkili olduğu dönemde memur maaşlarına yıllık
ortalama %9,2 reel artış sağlarken, bu konfederasyonun
maaşlara etkisi yıllık %1,5’ta kaldı.
Bu dönemde hükümetin önerdiği maaş
zammından daha düşük bir artışa imza atılması, bu
konfederasyonun hakem kuruluna gönderdiği akademisyenin hükümetin maaş artış teklifini kabul etmesi,
memurlarının enflasyon farkı haklarının yok sayılması,
almaları gereken enflasyon farkından %1,8’inin kesilmesi gibi tarihî ve sendikacılık adına yüz kızartıcı fiyaskolara tanıklık ettik. Geçtiğimiz yıl ise enflasyonun %20
,3 olmasına karşın bütün ödemelerle birlikte memur
maaşlarına %14,8 zam yapıldığına ve maaşların %5,5

daha eridiğine şahit olduk.
Bu yıl ağustos ayında toplu sözleşme görüşmelerinin beşincisi gerçekleştirilecek, kamu görevlileri
ve emeklilerinin 2020 ile 2021 yıllarındaki mali ve özlük
hakları belirlenecek. Ek gösterge, emeklilikte maaşların
düşmesinin önlenmesi, sözleşmeli personelin kadroya
geçirilmesi, sosyal yardımların miktarının ve çeşitliliğinin artırılması, mülakatın kaldırılarak liyakat ve adalete
dayalı bir atama ve terfi sisteminin getirilmesi, enflasyona endeksli maaş artış sisteminden vazgeçilerek refaha
dayalı bir anlayışın getirilmesi, azalan maaşların telafi
edilmesi için memur ve emeklilere ek zam verilmesi, yardımcı hizmetler sınıfı personelinin sorunlarının
çözülmesi gibi hayati konularda yürüttüğümüz çalışmalar herkesin malumuyken yıllardır yetkiyi elinde
bulunduran bu sendikaların, kasalarına girecek parayı
yükseltmek için dayanışma aidatı istemekten başka bir
dertlerinin olmayışı, aramızdaki anlayış farkını açık bir
şekilde ortaya koyuyor.
Şimdi önümüzde, sayıları 3 milyona yaklaşan kamu görevlisi, 2 milyon dolayındaki emekli ve
aileleriyle birlikte yaklaşık 20 milyon vatandaşımızın
ekonomik geleceğinin belirleneceği 2019 yılı toplu
sözleşme görüşmeleri duruyor. Ekonomik gelişmeler;
enflasyondaki yükseliş, döviz kurlarındaki tırmanış, gıda
fiyatlarındaki artış memur ve emeklilerimizin doğrudan
gelirlerini eritirken, son 10 yılda kaybedilen hakları da
göz önünde bulundurup memurlarımızın kayıplarının
telafisi ve önümüzdeki dönemde ekonomik olarak sıkıntı
yaşamaması için gerekli talepleri belirleyerek toplu
sözleşme masasındaki yerimizi alacağız.
Bu çerçevede tüm ülke genelinde 81 ilde,
üyemiz olsun olmasın yaklaşık 11 bin kamu görevlisi ile
yaptığımız alan araştırmasına göre taleplerimizin öncelik
sırasını belirleyeceğiz. Biliyoruz ki, sendikacılıkta söyleyecek sözü, kamu görevlileri için mücadele edecek
gücü olmayan tatlı su sendikaları bizlerin o masada yer
almaması için bütün güçleri ile mücadele edecekler.
Ama biz, 415 bin üyemizden aldığımız güç, 4688 sayılı
Kanundan aldığımız yetki ile toplu sözleşme masasına
oturacak, kamu görevlilerimizin ve emeklilerimizin haklarının korunması ve geliştirilmesi için her türlü çabayı
gösterecek, alınacak olumlu kararları desteklerken
kamu görevlilerinin aleyhine olacak her türlü girişimi de
kamuoyu ile paylaşarak kamu görevlilerinin masadaki
sesi ve vicdanı olmayı sürdüreceğiz.
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MİLLİ
EGEMENLİK,
ADALET VE
EŞİTLİĞİN
ANAHTARIDIR
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle
bir kutlama mesajı yayınladı.
“Milli egemenliğimizin tecelligâhı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının
99. yıldönümünü gurur ve coşkuyla
kutluyoruz” diyen Genel Başkan Önder
Kahveci, “23 Nisan, Türk milletinin
bağımsız ve özgür yaşamak, demokratik Cumhuriyet’e sahip olmak, uygar
dünyayla bütünleşmek yolundaki
kararlılığını ortaya koyduğu bir millî
mutabakattır” dedi.
“Milletimizin en değerli varlığı, geleceğimiz çocuklarımız, barışın, sevginin,
umudun ve kardeşliğin temsilcileri,
aydınlık yarınlarımızın güvencesidirler”
diyen Genel Başkan Önder Kahveci, “Bu
noktada çocuklarımızın kaliteli yaşam
imkânlarına kavuşturulmaları, çağın
gerektirdiği nitelikte bir eğitim almaları
için her türlü fedakârlığı yapmak zorundayız” dedi.
Genel Başkan Önder Kahveci mesajında şu satırlara yer verdi;
“Milli egemenliğimizin tecelligâhı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının
99. yıldönümünü gurur ve coşkuyla
kutluyoruz.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışı
yakın tarihimizin mihenk taşlarından
birini teşkil etmektedir. 23 Nisan, Türk
milletinin bağımsız ve özgür yaşamak,
demokratik Cumhuriyet’e sahip olmak,
uygar dünyayla bütünleşmek yolundaki kararlılığını ortaya koyduğu bir millî
mutabakattır.
Meclis’in açılması, kurtuluş hareketinin
tüm Anadolu coğrafyasına yayılmasında ve tam bağımsız yeni Türk Devleti’nin kurulması sürecinde atılan en
önemli adımlardan biridir. Ülkemizin
işgal altında bulunduğu bir dönemde
oluşturulan Meclis, belli bir kişinin ya
da zümrenin tahakkümünü öngören
yönetim anlayışı yerine demokratik
rejime açılan kapı olmuştur.
Atatürk, “Toplumda en yüksek hürriyetin, en yüksek eşitlik ve adaletin devamlı şekilde sağlanması ve korunması,
ancak tam anlamıyla milli egemenliğin
kurulmuş olmasına bağlıdır. Bundan
ötürü hürriyetin de eşitliğin de adaletin
de dayanak noktası milli egemenliktir”
sözüyle, ulusal egemenlik ilkesinin
Devlet ve toplum yaşamındaki önemini
ortaya koymuştur.

Cumhuriyet, milli egemenlik ilkesinin
yaşam bulduğu, vatandaşlarımızın
hür iradeleriyle yönetime katıldığı,
üstün nitelikli bir yönetim biçimidir.
Bu nedenle Milli Egemenlik ve Çocuk
Bayramı olarak kutladığımız 23 Nisan’ın
taşıdığı değer ve anlamlara sahip çıkmak, Meclisimizi ve Cumhuriyetimizi
kuranların ülkülerini yaşama geçirmek
için var gücümüzle çalışmak ülkemizi
bölmek isteyenlere verilecek en güzel
cevap olacaktır.
Milletimizin en değerli varlığı, geleceğimiz çocuklarımız, barışın, sevginin,
umudun ve kardeşliğin temsilcileri,
aydınlık yarınlarımızın güvencesidirler. Bu noktada çocuklarımızın kaliteli
yaşam imkânlarına kavuşturulmaları,
çağın gerektirdiği nitelikte bir eğitim almaları için her türlü fedakârlığı yapmak
zorundayız.
Çocuklarımızın yetiştiği ortamda karşılaştığı sevgi ve hoşgörü, yeteneklerinin
geliştirilmesine tanınan imkân, sorunlarına sunulan çözüm ve canlı tutulan
umutları; geleceğine yön verecek güçte
bireyler olarak yetişmelerini sağlayacaktır ki, bu da yalnızca toplum olarak
bizlerin değil Devletimizin ve Cumhuriyetimizin geleceği için de son derece
önemlidir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı
günü bayram olarak çocuklara armağan etmesi Mustafa Kemal Atatürk’ün
geleceğimizin mimarı siz çocuklarımıza
verdiği değerin göstergesidir. 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı,
dünyadaki çeşitli ülke çocuklarının
katılımıyla kutlanan ilk ve tek çocuk
bayramıdır.
Sevgili çocuklarımızın; Türk milletinin
mensubu olmanın verdiği gurur ve
güvenle, sayısız şehidimizin canları
pahasına kurduğu Devletimizin ve
Cumhuriyet’in korunması ve yaşatılması, ülkemizin her alanda layık olduğu
medeniyet seviyesine ulaşması çabalarına öncülük edeceğine olan inancım
sonsuzdur.

Çocuklarımızın, çağın tüm ürünlerinden yararlanarak en iyi biçimde
yetişmesi amacıyla gösterilen çabalar,
aydınlık yarınlar olarak milletimize
dönecektir.
Esareti kabullenmeyen, özgürlüğü ve
bağımsızlığı hayatının temel dinamiği
olarak kabul eden Türk milletinin geleceği çocuklarımız; yarının gençleri ve
büyükleri olarak, binlerce yıllık kadim
kültürümüzden alacağınız güç, milletimizin güveni ve büyüklerimizin desteği
ile her zaman başarılı olacağınıza yürekten inanıyoruz. Sizleri çok seviyor ve
sizlere güveniyoruz.
Bu duygu ve düşünceler içinde 23
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı’nı kutluyor, tüm çocuklarımıza ve milletimize sağlık ve esenlikler
diliyorum.
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MEMUR MAAŞININ % 42’Sİ
GIDA HARCAMALARINA
GİDİYOR!
KAMU ÇALIŞANLARININ VE
MEMUR EMEKLİLERİNİN GÖZÜ
KULAĞI AĞUSTOS AYINDA
YAPILACAK TOPLU SÖZLEŞME
SÜRECİNDE OLACAKTIR.

Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi’nin yapmış olduğu 2019
Mayıs ayına ait asgari geçim endeksi sonuçları açıklandı.
Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan Mayıs
2019 fiyatlarına göre yapılan araştırmada çalışan
tek kişinin yoksulluk sınırı 3.198,06 TL olarak hesaplanmıştır. Dört kişilik bir ailenin asgari geçim
haddi ise 6.622,11 Lira olarak belirlenmiştir.
Sonuçlar, dört kişilik bir ailenin asgari geçim
haddinin bir önceki aya göre %0,89 oranında
yükseldiğini göstermektedir. Çalışan tek kişinin
açlık sınırı ise bir önceki aya göre %0,96 oranında artmış ve 2.462,61 Lira olarak hesaplanmıştır.
Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin ortalama gıda ve
barınma harcamaları toplamı ise 2019 yılı Mayıs
ayında 2.536,08 Lira olarak tahmin edilmiştir.
Yapılan araştırmada, 4 kişilik bir ailenin sağlık
kuruluşlarının belirlediği gibi sağlıklı bir biçimde
beslenebilmesi için gerekli harcamanın Mayıs
2019 verilerine göre günlük 53,10 TL olduğu be-
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Konuyla ilgili açıklama yapan Genel Başkan
Önder Kahveci, kamu çalışanlarının ekonomik
durumuna dikkat çekti. Yaklaşan toplu sözleşme dönemine hazırlık yapıldığını vurgulayan
Kahveci, şunları söyledi:
“Yaz aylarına gelmesine rağmen, vatandaşın
harcama kalemlerindeki artış hız kesmedi.
Geçim sıkıntısı bütün şiddetiyle geçtiğimiz
ay da devam etti. Dar ve sabit gelirlinin ekonomik anlamda sıkıntı yaşadığı bugünlerde
kamu çalışanlarının toplu sözleşme dönemi
de yaklaşmaktadır. Daha önceki dönemlerde
yetkili sendikaların ve yetkili konfederasyon
başkanının uyguladığı korkak ve yanlış politikalar nedeniyle cebine girenden çok daha

fazlasını kaybeden kamu çalışanları, bu sene
ağır ekonomik şartlar karşısında iyice sıkıntıya
düşmüştür. Kamu çalışanlarının ve memur
emeklilerinin gözü kulağı ağustos ayında yapılacak toplu sözleşme sürecinde olacaktır.
Türkiye Kamu-Sen olarak bütün çalışanlarımızın mali ve özlük haklarıyla ilgili taleplerini
toplu sözleşme masasına taşımak için çalışmalara başladık. Bazıları bizi masada görmek istemese de biz kanunun bize verdiği yetki ve 420
bin üyemizin gücüyle ve inancıyla o masada
memurların haklarını sonuna kadar savunmaya hazırız. Malum-Sen’in gözlerden kaçırmaya
çalışacağı her ayrıntının takipçisi olacağız.
Daha önceki senelerde enflasyon farkının
yansıtılmasını dahi yaptıkları sözleşmeye ekletmeyi unutan bu zihniyete güvenimiz yoktur.
Şu da unutulmamalıdır ki, biz onların lütuf ile
değil, kanuni hakkımızdan dolayı o masadayız.
Yaşanan ekonomik tahribatın düzeltilmesi için
mücadelemiz devam edecektir. ”

lirlenmiştir. Ailenin aylık gıda harcaması toplamı
ise 1.592,94 TL olmuştur.
Mayıs 2019 itibarı ile ortalama 3.786,21 TL ücret
alan bir memurun ailesi için yaptığı gıda harcaması, maaşının %42,07’sini oluşturmuştur.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerinde 943,14 TL
olarak belirlenen kira gideri ise Mayıs 2019 ortalama maaşının %24,91’ine denk gelmiştir. Buna
göre bir memur, ortalama maaşının %66,98’ini
yalnızca gıda ve barınma harcamalarına ayırmak zorunda kalmıştır. Diğer ihtiyaçlarını karşılamak için ise maaşının %33,02’si kalmıştır.
Ortalama ücretle geçinen bir memur ailesinin
ulaşım, sağlık, eğitim, haberleşme, giyim gibi
diğer zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması için Mayıs 2019 maaşından geriye yalnızca 1250,21 TL
kalmıştır.

09

Bu Topraklarda
Yaşayan Herkesin
Atatürk’e Minnet
Borcu Vardır
Boğaziçi Üniversitesi’nde yapılan panelde
konuşan Andreas Tzortis isimli şahıs, ülkemizin
kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret
etmiştir.
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, yayınladığı mesajda, “İstiklal savaşımızın
üstünden 100 yıl geçmesine rağmen bu hezimetin yarasının hem dışımızdaki hem de içimizdeki
düşmanlarda bütün sıcaklığı ile kanadığını ortaya
koymaktadır” diyen Genel Başkan Kahveci, “Biliyoruz ki, bin yıl da geçse Türkiye Cumhuriyeti var
oldukça bu haçlıların içindeki yangın soğumayacaktır. Bizler ise Atatürk’ün izinden ayrılmadan
yolumuza devam edeceğiz” dedi.
Genel Başkan Önder Kahveci mesajında şu ifadelere yer verdi;
“Ömrü cephelerde haçlı ordusuyla mücadele ile
geçmiş, son haçlı saldırısını püskürtmüş ve bu
müptezelin atalarını denize dökmüş olan Gazi
Mustafa Kemal Atatürk hem İslam dünyasının
hem de tüm mazlum milletlerin en önemli kahramanlarından biridir.
Yunan artığı, İngiliz kırması, Lawrence bozması bu haçlı zihniyetinin Atatürk’e olan kini, ulu
önderin bu alçaklara nasıl bir darbe vurduğunu,
kazandığı zaferlerin nasıl içlerine oturduğunu,
üstünden 100 yıl geçmesine rağmen bu hezime-
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tin yarasının hem dışımızdaki hem de içimizdeki
düşmanlarda bütün sıcaklığı ile kanadığını ortaya
koymaktadır.
Dedeleri İzmir’de denize dökülmüş bu haçlı
kırıntılarının hezeyanlarını anlamak bir bakıma mümkündür. Ancak, bu zihniyetin Türkiye
Cumhuriyeti sınırları içerisinde, adı üniversite
olan bir kurumda ağırlanması, ağzından salyalar
saçarak devletimizin kurucusuna hakaretler
yağdırılırken, orada bulunan güruhun ve üniversite yönetiminin bu duruma sessiz kalması kabul
edilemez.
57 yıllık kısacık ömründe Arnavutluk, Trablusgarp, Balkanlar, Çanakkale, Kafkasya, Sakarya,
Dumlupınar gibi nice cephelerde haçlı orduları
ile göğüs göğüse çarpışan, vatan topraklarını
düşman işgalinden kurtaran ve bizlere bu devleti
armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e bu
topraklarda nefes alan her canlının minnet borcu
vardır.
Biliyoruz ki, bin yıl da geçse Türkiye Cumhuriyeti var oldukça bu haçlıların içindeki yangın
soğumayacaktır. Bu bakımdan, bizler içimizdeki
ve dışımızdaki hainlerin mutlu olmaması adına,
milletimizin bekasına sahip çıkacak, devletimizi
ilelebet yaşatacak ve Atatürk’ün izinden ayrılmadan yolumuza devam edeceğiz.

Azerbaycan Sağlık İşçileri Sendikası’ndan

Konfederasyonumuza Ziyaret
Azerbaycan
Sağlık İşçileri
Sendikası
Genel Başkanı
Emin Efendiyav,
Genel Başkanımız Önder
Kahveci’yi
ziyaret etti.

Kendilerini kabul eden Genel Başkanı Önder Kahveci’ye teşekkürlerini sunan Emin Efendiyav, Türkiye
Kamu-Sen’in büyük bir camia olduğuna dikkat çekerek
kendileri açısından önemine değindi. Çalışanların hak ve
menfaatlerini korumak ve kollamak noktasında Türkiye Kamu-Sen’in başarılı çalışmalar yaptığını belirten
Azerbaycan Sağlık İşçileri Sendikası Genel Başkanı Emin
Efendiyav bundan sonra da Türkiye Kamu-Sen’e bağlı
sendikalarla işbirliğine hazır olduklarını kaydetti.
İki ülke arasında var olan dostluğun, her alanda işbirliğine
zemin hazırladığını belirten Genel Başkan Önder Kahveci
de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek “sağlık
çalışanlarının daha iyi şartlarda çalışması için karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Sağlık çalışanlarının
yaşadığı sıkıntılara ortak çözüm geliştirilmesi noktasında
neler yapabileceğimizi masaya yatırdık. Azerbaycan’da
çalışan sağlık görevlilerinin sorunları ve sıkıntıları bunların çözümü noktasında neler yapılabileceği noktasında
değerlendirmelerde bulunduk. Bir millet iki devlet olarak
nitelenen Türkiye ve Azerbaycan’ın kardeşliği daim olsun. Ziyaretinizden ötürü teşekkür ediyorum ” dedi.
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Bizim Gündemimiz

Daima Memurdur
Sözde yetkili sendikaların “dayanışma aidatı” ısrarına Genel
Başkan Önder Kahveci tepki gösterdi:

Ülkemiz yoğun bir gündem ile baş başa
kalmışken, bütün kamu görevlilerinin gözü
kulağı seçim öncesi gerçekleştirilmesi gereken (Mart ayı içerisinde) KPDK toplantısına
çevrilmişken yetkili konfederasyon yine
konuyu memurların sorunlarından uzaklaştırmaya ve kısır tartışmalarla gündem
değiştirmeye çalışıyor. Memurun gündemi
dayanışma aidatı değil, bir an önce mali ve
özlük haklarında düzenlemeye gidilmesidir.
Biz Türkiye Kamu-Sen olarak daima memur
odaklı bir yaklaşım sergiledik. Bu yaklaşımımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Her
platformda bütün sözleşmelilerin kadroya
geçirilmesi, 3600 ek gösterge sorununun
hakkaniyetle çözülmesi, yardımcı hizmetlerin genel idari hizmetler sınıfına geçirilmesi,
enflasyonun altında kalan 2019 maaş zamlarının revize edilmesi, kamuya alımlarda
mülakatın kaldırılması, atama ve görevde
yükselmelerde liyakatin esas alınması ve
ek zam gibi kamu görevlilerimizin kanayan
yarası haline gelmiş sorunların çözümü için
mücadelemizi sürdüreceğiz.
Varsın kendisini yetkili zannedenler
memurların haklarını savunmak yerine
kasalarına girecek paranın hesabının peşinde olsun ve dayanışma
aidatı istesinler, bizler memurlarımızın cebine girecek parayı
isteyemeye devam edeceğiz.

12

WWW.KAMUSEN.ORG.TR

Konuyla ilgili açıklama yapan Genel Başkan
Önder Kahveci, kendi dertlerine düşmekten
memurun gerçek gündemini kaçıran sözde
sendikalara kamu çalışanlarının gerekli
tepkiyi vermesi gerektiğini belirterek şunları
söyledi;
“Kamu görevlilerinin bu gerçeği görüp, seçim öncesinde memurların elinin en güçlü
olduğu bu dönemde memur taleplerini gündemde tutmak yerine dayanışma aidatını
gündeme taşıyıp keselerini doldurmaya çalışan bu sözde sendikaların gerçek yüzünü
görmesi ve tercihlerini buna göre yaparak
kendilerini temsil edecek olan sendikalara
yetkiyi teslim etmelerinin vakti gelmiştir.
Kamu görevlilerinin haklı taleplerini göz
ardı eden değil, her şartta savunan kollayan
sendikalara ihtiyacı vardır.”

Engelli
Vatandaşlarımıza
Karşı
Sorumluluğumuz
Var

10-16 Mayıs her yıl Engelliler Haftası olarak kutlanmaktadır. Bu
haftada engelli vatandaşlarımızın
yaşadıkları sorunlar ve bunların
çözüm yolları tartışılmalıdır.
Konuyla ilgili açıklama yapan Genel Başkan
Önder Kahveci, engelli vatandaşlarımızın
yaşadığı sıkıntıların giderilmesi için sorumluları göreve davet ederek şunları söyledi:
“Onların sosyal hayatta işlerini kolaylaştırmak için neler yapılacağı konuşulmalıdır.
Çalışma hayatında, istihdam ve çalışma
şartları ile ilgili karşılaştıkları sorunlarına
çözüm olacak adımlar atılmalıdır.
Tüm bunlar hem devletimizin hem de
vatandaş olarak bizlerin önemli bir sorumluluğudur. Örneğin istihdam konusunda
engelli vatandaşlarımız çok mağdurdur.
Kamuda yüzde 3 kuralına göre hala 9 bin

379 açık vardır.
Türkiye’de yaklaşık 2 milyon civarında
çalışabilecek engelli vatandaşımız varken
memurlarda dahil olmak üzere çalışanların
sayısı sadece 160 bindir. İstihdam engelinin
bir an önce ortadan kaldırılması gereklidir.
İstihdamın yanı sıra çalışma hayatında
daha verimli olabilmeleri sağlanarak rahat
ettirilmelidir.Engeliler için asansör, rampa
ve tuvalet gibi temel ihtiyaçlar bile ne yazık
ki kurumlarda tam anlamıyla karşılanmamaktadır. Eğitimden ulaşıma birçok hizmeti tam anlamıyla alamamaktadırlar. Engelli
vatandaşlarımıza engel olma durumunu
öncelikle ortadan kaldırmalıyız. Sorunları
çözümsüz değildir. Sadece çözüm için adım
atılmasını beklemektedirler. Bunun da
sorumluluğu hepimizdedir. Bu temenniler
ile tüm engelli arkadaşlarımızı 10-16 Mayıs
Engelliler Haftasını kutluyor, kendilerine
mutlu ve sağlıklı bir hayat diliyorum.”
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Kamuda Görev Yapan Şehit Yakını
Ve Gazilerimiz İle Bir Araya Geldik

Türkiye-AB KİK Üyeleri
Cumhurbaşkanı İle Görüştü
Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi (KİK) Türkiye
Kanadını oluşturan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildi.
Basına kapalı olarak gerçekleşen kabule; Aile,
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt
Selçuk’un yanı sıra Genel Başkanımız Önder Kahveci,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TESK Genel Başkanı Bendevi
Palandöken, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay,
Memur-Sen Genel Başkanı Ali
Yalçın, Hak-İş Genel Başkanı
Mahmut Arslan, TİSK Başkanı
Kudret Önen ile TZOB Genel
Sekreteri Hasan Hüseyin
Coşkun katıldı.
Görüşmenin ardından
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sosyal medya hesabından açıklama yapan Genel
Başkan Önder Kahveci,
“Türkiye-AB KİK Türkiye kanadı olarak bugün Sayın
Cumhurbaşkanı ile görüştük. Görüşme esnasında
kamu çalışanlarının merakla beklediği EK GÖSTERGE konusunu gündeme getirerek, tüm çalışanları
kapsayacak şekilde bir an önce hayata geçirilmesini
bir kez daha yineledim.
Sayın Cumhurbaşkanı, verdiği bu sözü parlamento
çalışmaya başladığı anda genel kurula
getireceklerini, görüşülecek ilk kanunlardan birisinin ek gösterge konusu
olacağını bana ifade etti. Türkiye
Kamu-Sen olarak ek gösterge ve
diğer bütün konuların takipçisi
olmaya devam edeceğiz” dedi.

Genel Başkanımız Önder Kahveci, konfederasyonumuza bağlı Türk Büro-Sen’in düzenlediği
toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda göreve
başlayan Şehit Yakınları ve Gazilerimiz ile bir
araya geldi.
Toplantıda Türk Büro-Sen Genel başkanı Osman
Eksert, Türk Haber-Sen Genel Başkanı Yücel
Kazancıoğlu, Genel Merkez Yöneticilerimiz ve
davetliler de hazır bulundu.
ÖNDER KAHVECİ: ŞEHİT YAKINLARIMIZ VE
GAZİLERİMİZ BİZLERİN BAŞ TACIDIR
Davetlilere hitap eden Genel Başkan Önder
Kahveci konuşmasına, tüm Şehitlerimiz ve Gazilerimize şükranlarını sunarak başladı. Kahveci,
“Türkiye Kamu-Sen milli bir Konfederasyondur.
Ülkemizin, devleti ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü temeline alan bir sivil toplum kuruluşudur. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda örgütlü
olan Sendikamız Türk Büro-Sen’in etkinliğinde
bir aradayız. Tüm Şehitlerimize Allah’tan rahmet
diliyorum, Gazilerimizin ve Şehitlerimizin bu ülkeye verdikleri değeri hepimiz biliyoruz. Türkiye
Kamu-Sen her zaman sizlerin yanındadır. Şehitlik
mertebesinin önemini, Gazi olmanın ne demek
olduğunu tüm hücrelerine kadar hisseden bir
kuruluşuz biz.
Biz Sendikal mücadelemizin temeline vatan
topraklarımızın korunmasını ve kamu çalışan-

larının haklarının gözetilmesini koyduk. Kamu
çalışanlarının insanca yaşayabilecekleri ücretler
alması için mücadele ediyoruz. Devletimizin ve
Milletimizin bekası bizim için her şeyden önemlidir. Bu yolda canlarını veren tüm şehitlerimiz
bizim canımızdır, sizler de onların emanetisiniz.
Gazilerimiz başımızın tacıdır.
ÖNDER KAHVECİ: TÜRK BÜRO-SEN’E GÜÇ
KATARAK SORUNLARINIZIN ÇÖZÜMÜNÜ
KOLAYLAŞTIRACAKSINIZ
Kamuda yaşayabileceğiniz tüm sorunlara
hakimiz ve bu sorunları çözmeye ve sizlerin
sesi olmaya devam edeceğiz. Hizmet kolunuzda
örgütlü olan Sendikamız Türk Büro-Sen sorunlarınızın çözümü için canla başla mücadele
etmektedir. Bu noktada sizlerde Sendikamıza
üye olarak destek veriniz, sorunları hep beraber
çözelim.
Kamuda kurulan kurum Sendikaları maalesef
sorunları çözme noktasında yetersizdir. Hele
hele Şehitlerimizin ve Gazilerimizin isimleri
istismar edilerek kurulan Sendikalar maalesef
hiçbir sorunu çözemeyecektir. Güçlü bir Sendikal
mücadele için Sendikamız Türk Büro-Sen’e üye
olunuz. Bu isimleri istismar ederek Sendikal yapı
kurmaya çalışanlara müsaade etmeyelim. Tüm
Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, Gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum” dedi.
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Yıllardır memuru ve emekliyi masada bırakanların o masada yeri yoktur. 2013-2015 ve 2017
yıllarında attıkları imzaların kamu çalışanlarına
verdiği zarar ortadayken, bir toplu sözleşme masasında memurun ve emeklinin kaderi bunların
eline bırakılamaz. “Kalemin mürekkebi dolmadı”
diyerek hemen sonrasında buçuk zamma imza
attıkları hala hafızalarda. Bu kadar kayba artık
tahammülümüz kalmadı.

Türkiye Kamu-Sen Genel Merkezi

T

İftardaBuluştu

KAHVECİ: EK GÖSTERGE VE
SÖZLEŞMELİLER KONUSUNDA
ÇABAMIZ SÜRÜYOR
Sözleşmelilere kadro ve ek gösterge konusunu
da gündeme taşıyan Genel Başkan Kahveci,
TBMM’ye sunulan torba kanun teklifinin içine
bu başlıklarında konulmasını istedi. Kahveci,
“Sözleşmeliler ve ek gösterge konusunda hassasiyetimiz aynen devam etmekte. Bu süreçlerin
takipçisi olduğumuzu bir kez daha vurgulamak
isterim. TBMM’ye gönderilen bir torba kanun

teklifi var. Önceki gün yaptığım bir açıklamayla
bu torba yasa içine ek gösterge ve sözleşmelilere
kadronun konulmasını talep ettim. Ek gösterge
konusunda kamuda oluşan beklentiye bir an
önce karşılık verilmeli. En yüksek perdeden sayın Cumhurbaşkanı bu konuda adım atacaklarını
bizzat bana ifade etti. Bu sözün bir an önce yerine
getirilmesini ve sadece dört meslek grubu değil
tüm kamu çalışanlarını kapsayan bir ek gösterge
düzenlemesinin hayata geçirilmesini istiyoruz.
Bu noktada TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Türkiye Kamu-Sen’in hazırladığı bir çalışma
bekliyor. Bizim çalışmamız bu sorunun çözümü
noktasında ciddi bir yol gösterici olacaktır.
Sözleşmelilerin kadro talebini söylemekten artık
dilimizde tüy bitti. Daha önce verilen bu kadro bir
kez daha verilebilir. Parçalanan aileleri bir araya
getirmek yetkililerin sorumluluğudur. Sözleşmeliler kadro alana dek bu konudaki çabamız
sürecektir.

ürkiye Kamu-Sen Genel Merkezi Yönetimi ve çalışanları ile birlikte iftar
yemeğinde bir araya geldi. Genel Başkan Kahveci tüm katılımcıların Ramazan ayını kutlarken, yaklaşan bayramlarını da şimdiden tebrik etti.

KAHVECİ: YETKİ DÖNEMİNDE
GÜCÜMÜZE GÜÇ KATAN HERKESE
TEŞEKKÜR EDİYORUM
Genel Başkanımız Önder Kahveci, sendikalarımızın Genel Başkanları, Genel Merkez Yöneticilerimiz ve çalışanlarımızın hazır bulunduğu
yemekte konuşan Genel Başkanımız Önder
Kahveci, Türkiye Kamu-Sen’in ilk günkü azim
ve kararlılıkla yoluna ve mücadelesine devam
ettiğini söyledi. Kahveci, “15 Mayıs tarihini geride
bıraktık. Sendikalarımızdan aldığımız bilgiler
ışığında, Türkiye Kamu-Sen olarak bu sene
üye sayımızı artırarak sendikal mücadelemize
devam edeceğiz. Bu yetki sürecinde gücümüzü
güç katan tüm üyelerimize, canla başla, yağmur
çamur demeden çaba sarf eden tüm yöneticilerimize, gece gündüz yollara düşen Genel Merkez
Yöneticilerimize ve Genel Başkanlarımıza ve per-
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sonelimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.
Bugün olduğu gibi bundan sonraki süreçte de
bir ve beraber olarak mücadelemizi kararlılıkla
sürdüreceğimizden kamu çalışanlarının şüphesi
olmamalıdır.
KAHVECİ: MEMUR VE EMEKLİNİN KADERİ
MALUM-SEN’İN ELİNE BIRAKILAMAZ
Ağustos ayında yapılacak olan Toplu sözleşme
görüşmelerine de değinen Genel Başkan Önder
Kahveci, “Artık bu masada Türkiye Kamu-Sen
olmalıdır” dedi. Kahveci, “Yaklaşan bir toplu sözleşme sürecine doğru hep birlikte yol alıyoruz. Bu
noktada çalışmalarımız aylardır devam ediyor.
Haziran ayı içerisinde yapacağımız il temsilcileri
toplantımızla birlikte masaya ilişkin taleplerimize
son halini vereceğiz. Artık bu masada Türkiye
Kamu-Sen olmalıdır.
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ŞEREF MALKOÇ: İNSANLARIMIZIN
HUZUR VE KAMU HİZMETLERİNİN
KALİTESİNİ ARTIRMAK ADINA
ÇALIŞIYORUZ
Kamu Baş Denetçisi Şeref Malkoç yaptığı konuşmada, tüm katılımcılara teşekkür ederken,
toplantıda ortaya konulacak her türlü görüş ve
istekleri değerlendireceklerini belirtti. Malkoç,
“İnsanlarımızın huzur içinde yaşaması, kamuda ki hizmetlerin kalitesinin artması adına
elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Burada
bizlere vereceğiniz her türlü katkı için sizlere
şimdiden teşekkür ediyorum” dedi.

İnsan Haklarının Korunmasında
Kamu Denetçiliği Kurumunun Rolü
Toplantısına Katıldık
Avrupa Birliği ve
Kamu Denetçiliği Kurumu’nun
yönettiği, “İnsan
Haklarının Korunması ve Tanıtımında Kamu
Denetçiliği Kurumu’nun Rolünün
Güçlendirilmesi
Projesi”nin istişare toplantısı Ankara’da yapıldı.
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NURİ ÜNAL: OMDBUDSMANLIK
KURUMUNA ÖNEMLİ GÖREVLER
DÜŞMEKTEDİR
Toplantıda konuşan Türkiye Kamu-Sen Genel
Başkan Yardımcısı ve Türk Diyanet Vakıf-Sen
Genel Başkanı Nuri Ünal; Ombudsman Şeref
Malkoç’a ve ekibine başarılar diledi. Ünal, “Ombudsmanlık görevinin önemi hepimizce malumdur. Bu nedenle üstlendiğiniz misyon son
derece önem arz etmektedir. Yüce Allah (işi)

“Emaneti ehline verin” buyurmaktadır. İnsan
haklarının tam anlamı ile bütün vatandaşlarımıza tam olarak uygulanmasının başlangıcı,
kamuda adaletli sistemin oluşmasına bağlıdır.
Göreve alımdan başlayarak, nakil, unvan değişikliği ve yükselmelerde hakkaniyet, ehliyet,
liyakat, bilgi ve başarı esas olmalıdır.
Kamuda, senin, benim veya şunun adamı, yandaşı, şu sendikanın üyesi gibi ayrıştırmalara
müsaade edilmemelidir.
Kurum yöneticileri tarafından yapılan yanlış uygulamalar karşı yapılan idari denetim,
yargısal denetim önemlidir. Ancak yeterli ve
hakkaniyetli değildir. Yargı kararlarının uygulanmaması ayrı bir problemdir. Bu itibarla
Ombudsmanlık kurumuna önemli ve büyük
görevler düşmektedir.
Kısaca, hepimizin görevi bize emanet edilen
cennet vatan Türkiye’mizin gelece nesillere
daha müreffeh, daha huzurlu bir ülke bırakmaya katkı sağlamak olmalıdır.
Çalışanları ayırmadan, ayrıştırmadan ve ötekileştirmeden hak edenin kendi hakkıyla bir
yere gelebileceği sistemi oluşturmak durumundayız. Kimse artık dün gibi davranmamalı.” dedi.

Avrupa Birliği ve Kamu Denetçiliği
Kurumu’nun yönettiği, “İnsan Haklarının Korunması ve Tanıtımında
Kamu Denetçiliği Kurumu’nun Rolünün Güçlendirilmesi Projesi”nin
istişare toplantısı Ankara’da yapıldı.
Toplantıya, Türkiye Kamu-Sen adına
Genel Başkan Yardımcımız ve Türk
Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı
Nuri Ünal katıldı. Toplantıda ayrıca,
Baş denetçi Şeref Malkoç, Sayıştay
Başkanı Seyit Ahmet Baş, Türkiye
Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, akademisyenler, kamu denetçileri ve gazeteciler de hazır bulundu.
Katılımcılar toplantıda Kamu Denetçiliği Kurumu’nun insan haklarını
korumak ve geliştirmek açısından
rolünü tartışırken, bundan sonraki
süreçte atılması gereken adımlara
ilişkin öneri ve isteklerini dile getirdiler.
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İftar Sofrasına Bu Yıl
Yüzde 25 Daha Fazla Ödedik
Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi, her yıl olduğu gibi
bu yıl da Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlarımız için iftar yapmanın bedelini hesapladı.

Buna göre 4 kişilik bir ailenin iftar yapması için
gerekli olan günlük tutarın en az 92,53 TL; bu yıl
29 gün sürecek Ramazan boyunca oruç açmanın
maliyetinin ise asgari olarak 2.683,37 TL olduğu
belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun resmi
verileri ile piyasa rakamlarından yola çıkılarak
yapılan araştırmada bir vatandaşın, oruç tuttuğu
süre boyunca ihtiyaç duyduğu enerji, vitamin ve
minerallerin sağlanabilmesi için gerekli olan gıda
ürünleri ve miktarları tespit edildi. Rakamlar bu
yıl iftar sofralarına geçen yıla göre %24,8 zam geldiğini gösterdi. Geçen yıl 30 gün süren Ramazan
ayının bu sene 29 gün sürecek olmasına rağmen
vatandaşlarımızın iftar sofrası için geçen yıla göre
459,47 lira daha fazla harcayacağını ortaya koydu.
Araştırmada günlük ortalama 17 saate varan oruç
ibadetini yerine getiren bir kişinin, sağlıklı bir
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şekilde aktivitelerini sürdürebilmesi için günlük
yaklaşık 3 bin kaloriye ihtiyacı olduğu vurgulandı.
Geleneksel Ramazan yemeklerinden yola çıkılarak hazırlanan tabloda, 4 kişilik bir ailenin günlük
iftar bedelinin 92,53 TL; bu yıl 29 gün sürecek
olan Ramazan ayı boyunca oruç açmanın maliyetinin ise 2.683,37 TL olduğu belirtildi. Buna göre
oruç ibadetini yerine getiren bir kişinin yalnızca
günlük iftar maliyeti 23,13 TL, aylık ise 670,84 TL
olarak belirlendi.
Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi,
aynı ürünler üzerinden 2018 yılında yaptığı araştırmada 4 kişilik bir ailenin iftar maliyetini günlük
74,13 TL; geçtiğimiz yıl 30 gün süren Ramazan ayı
boyunca ise 2.223,9 TL olarak hesaplamıştı. Buna
göre oruç açmanın maliyetinin son bir yıl içinde
%24,8 oranında yükseldiği görülüyor.

KAHVECİ: PAYLAŞMA AYI
OLAN RAMAZAN’DA ÜLKE
GELİRİNİ ADİL PAYLAŞMAK
İÇİN TEDBİRLER ALINMALI
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı
Önder Kahveci, konu ile ilgili yaptığı
açıklamada, ortalama memur maaşının 3 bin 786,21 TL olduğunu belirterek,
“Yalnızca oruç açmak için bir memur,
maaşının %71’ini, yani üçte ikisinden
fazlasını ayırmak zorunda. Çalışanların kazançları gıda ihtiyacına dahi zor
yetiyor, diğer ihtiyaçlar için ise para kalmıyor. Geçen yıla göre oruç açmanın
maliyeti %24,8 oranında yükseldi.
Bu yıl memur maaşlarına enflasyon
farkı hariç %4 yani ortalama 137 lira gibi
son derece yetersiz bir zam yapıldı. Bu
zam zaten geçtiğimiz dört ayda ortaya
çıkan %4’lük enflasyon karşısında eridi,
alım gücü 2018 yılının bile gerisine
düştü. Şimdi ise Türkiye Kamu-Sen
Araştırma Geliştirme Merkezi’nin yaptığı çalışmada iftar sofrasının maliyetinin tam 459,47 lira pahalandığı ortaya
çıktı. Henüz Ramazan ayının başında
olduğumuz düşünüldüğünde, ay
boyunca özellikle gıda ürünlerinin fiyatlarında büyük artışlar bekliyoruz. Bu da iftar sofralarını daha

da pahalı hale getirecek. Ay sonunda
Ramazan Bayramı’nı idrak edeceğiz.
Bayram da yeni masraflar, yeni harcamalar demek.
Bu ay ve devamında ortaya çıkacak
enflasyon, memur maaşlarının iyiden
iyiye erimesi anlamı taşıyor. Dolayısıyla hiç olmazsa Mayıs ayından itibaren
gerçekleşecek enflasyonun derhal
maaşlara yansıtılarak, memurlarımızın
bu darboğazdan çıkarılması gerekiyor.
Huzur ve mutluluğun ayı mübarek
Ramazan ayında çalışanlarımızın gıda
masraflarını kısarak diğer ihtiyaçlarını
görmeye çalışacaklarını, birçok çocuğun bayramı boynu bükük geçireceğini bilmek bizleri ziyadesiyle üzmektedir. Ramazan paylaşmanın, halden
anlamanın, huzurun ayıdır. Dolayısıyla
ülkemizde üretilen gelirin de adil bir
şekilde paylaşılması için tedbirler
alınmalı, Türkiye Kamu-Sen’in bugüne
kadar ifade ettiği kamu çalışanlarına
bayram ikramiyesi verilmesi talebi
de bu ay içinde yetkililer tarafından
hayata geçirilmelidir. Bu vesile ile tüm
vatandaşlarımızın mübarek Ramazan
ayını en içten dileklerimle kutluyor,
tüm Türk İslam alemine hayırlar getirmesini yüce Allah’tan niyaz ediyorum”
dedi.
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Kahveci’den Güney Kıbrıs
Temsilcisine Sert Tepki
Genel Başkan Önder Kahveci, uluslararası hukuku hatırlatarak
Güney Kıbrıs temsilcisinin hadsiz talebine sert tepki gösterdi.
Brüksel’de devam eden 38. Türkiye-AB
Karma İstişare Toplantısında, “Kobiler,
Ticari Gelişmeler ve Yatırım Ortamları- Türkiye-AB arası imkanlar” konu başlığı görüşülürken, AB Kanadı adına komitede yer
alan Güney Kıbrıslı komite üyesi Manthos
Mavrommatis söz alarak, “Türkiye’nin Kıbrıs’ta asker bulundurması Doğu Akdeniz’i
güvenliksiz hale getirmektedir” ifadelerini
kullandı.
Konuyla ilgili söz alan Genel Başkan Önder
Kahveci, Güney Kıbrıs komite üyesine
tepki göstererek, “Türkiye’nin Kıbrıs’ta
asker bulundurması uluslararası hukuktan
kaynaklı bir durumdur” dedi.
“Doğu Akdeniz’in güvenliksiz hale gelmesinin asıl sebebi AB’nin, Türkiye ile siyasal

anlamda problemlerini çözmemiş Güney
Kıbrıs’ı tek taraflı AB üyesi yapması ve
son günlerde Güney Kıbrıs, Yunanistan,
ABD ve İsrail arasında yürütülen ve Doğu
Akdeniz’de organize edilen tek taraflı petrol-doğalgaz arama çalışmalarıdır” şeklinde
açıklama yapan Kahveci, hukuki temeli olmayan bu söyleme hak ettiği cevabı verdi.
Komitenin bu günkü gündemi, Türk Vatandaşlarının AB ülkelerine vizesiz seyahat
hakları yanında gelecek toplantıda gündemde olması istenen konu başlıklarının
belirlenmesi maddeleri ile tamamlanacaktır. Toplantının 3.günü, sonuç raporunun
hazırlanarak, toplantı delegasyonu tarafından kabul edilmesiyle son bulacaktır.

38. Türkiye- AB Karma İstişare
Toplantısı Tamamlandı
Belçika’nın Brüksel Kentinde, Avrupa
Ekonomik Sosyal Komite Binasında bu
gün başlayan 38. toplantıya Ülkemizden
Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi Üyesi
kuruluşların başkan ve temsilcileri katılırken, Avrupa Birliği tarafından da muadil
kuruluş temsilcileri katıldı.
Toplantıda vize ve göç konuları başta olmak
üzere, AB düzeyinde ve ülkemizde yaşanan
ekonomik gelişmeler yanında,
sivil toplum inisiyatifinin AB
müzakere sürecinde daha
da etkin rol oynaması hususlarının da
masaya yatırılması
bekleniyor.
Toplantıya ülkemiz adına, Türkiye Kamu-Sen,
TOBB, TİSK,
TÜRK-İŞ, Hak-İŞ,
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Memur-Sen, TESK ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yöneticileri katılmaktadır.
38. Toplantıya Konfederasyonumuz adına Genel
Başkan Önder Kahveci, Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Demirci, Yücel Kazancıoğlu ve Osman
Eksert katılmıştır.
GENEL BAŞKAN: GÜMRÜK BİRLİĞİNDE
YAŞANAN ADALETSİZLİKLER
DÜZELTİLMELİDİR
Toplantıda konfederasyon adına konuşan Genel
Başkan Önder Kahveci, gümrük birliği uygulamalarında yaşanan adaletsizliklere
dikkat çekti ve AB-Türkiye ülkeleri
arasında ticaretin gelişmesi açısından önerilerde bulunarak
şunları söyledi:
“2 gün boyunca son derece
verimli bir toplantı geçireceğimizi umut ediyorum.
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Hepimizin bildiği üzere tüm dünyada ekonomik
dengelerin bozulmaya başlandığı bir dönem
yaşamaktayız. Gerek AB ülkeleri gerekse ülkemiz açısından ulaşım kolaylığının bulunduğu,
yakın pazarların cazibesi daha da artmakta her
iki tarafın birbirine olan ihtiyacı bir kere daha
ortaya çıkmaktadır. Bu noktada Gümrük Birliği
uygulamasının var olan adaletsizliklerin giderilerek geliştirilmesi AB için de Türkiye için de
yeni fırsatların doğmasını sağlayacaktır. Özellikle
ülkemizde döviz kurlarında yaşanan artış, Türkiye’de üretilen mal ve hizmetlerin AB içinde daha
düşük fiyatlarla alıcı bulmasına yol açacaktır.
Ayrıca yine döviz kurlarına bağlı olarak ülkemizde işgücünün ve yatırım imkânlarının da EURO
bazında ucuzladığı dikkate alındığında AB-Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin gelişerek sürmesi
tarafların yararına olacaktır.”
GENEL BAŞKAN: TÜRKİYE KAMU-SEN
OLARAK ENDÜSTRİ 4.0 ÇERÇEVESİNDE
ÇALIŞMA HAYATININ GELECEĞİNE YÖN
VERECEK PROJEYİ BAŞLATMIŞ
BULUNUYORUZ
Endüstri 4.0 çerçevesinde çalışma hayatında
yaşanabilecek etkilere değinen Genel Başkan
Önder Kahveci, bu konuda Konfederasyon olarak
başlattığımız projeyi anlatarak şunları söyledi:
“Önümüzdeki dönem için gelişen teknolojiye
bağlı olarak üretim metotlarında yaşanacak
dönüşümü göz ardı etmek mümkün değildir.
Çok kısa zaman dilimi içerisinde Endüstri 4.0’ın
etkilerini derinden hissetmeye başlayacağımızı
düşünüyoruz. Biz, Türkiye Kamu-Sen olarak
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Endüstri 4.0 çerçevesinde çalışma hayatının geleceğine yönelik olarak birçoğu da komitemizin
üyeleri olan tarafların da katkısını umarak geniş
katılımlı bir projeye başlamak üzereyiz. ILO’nun
da gündeminde olan “İşin geleceği” konusunun
Komitemizin de gündemine taşınarak tartışılması ve önümüzdeki tehdit ve fırsatların ortaya
konulması, AB ile Türkiye arasındaki ekonomik
ilişkilerin geliştirilmesi ve müktesebatın uyumlu
hale getirilmesi noktasında önemlidir. Bugün
Avrupa’nın çağdaş ve demokratik kuralları, ekonomik ve kültürel gelişmişliği, dünyanın pek çok
ülkesi tarafından örnek alınmaktadır. Böylesine
büyük ve köklü bir medeniyet projesine, Türkiye
gibi medeni geçmişi ve kendine özgü kültürel
değerleri olan bir ülkenin dahil olması, ülkemiz
için olduğu kadar AB için de büyük bir atılım
olacaktır.”
Konuşmasının sonunda sosyal politika ve istihdam başlıklarının üzerinde durulmasının, AB
Türkiye ilişkilerinin sağlıklı ilerlemesi açısından
önemine vurgu yapan Kahveci ,
“Elbette bir kamu görevlileri sendikaları konfederasyonu başkanı olarak AB standartlarını, ülkemizdeki diyalog mekanizmalarının geliştirilmesi,
örgütlenmenin artırılması ve toplu sözleşme
mevzuatının tam olarak uygulanması konusunda anahtar olarak görüyoruz. Bu bakımdan AB ile
Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi,
yatırımların artırılması yanında bizler için son
derece önemli olan ve ticari ilişkilerimizde de belirleyici rol oynayan, sosyal politika ve istihdam
başlıklı 19. Fasıla özel bir önem verilmesi gerektiğini düşünüyoruz.” dedi.

Hain terör örgütüne yönelik operasyonlar devam ederken Irak
sınırından gelen şehit haberleri
yüreklerimizi yaktı.
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder
Kahveci yayınladığı mesajda milletimize baş
sağlığı diledi.
Genel Başkan Önder Kahveci;
Terör örgütüne karşı güvenlik güçlerimizin

kahramanca mücadelesi devam ederken
Türkiye-Irak sınırından gelen şehit haberleri
bizleri derinden üzmüştür.
Ülkemizin güvenliği, milletimizin birliği ve
dirliği için gece gündüz demeden cansiperane bir şekilde mücadele eden ve bu uğurda
şehadet şerbetini için kahraman askerlerimize yüce Allah’tan rahmet, aileleri, yakınları ve
milletimize baş sağlığı diliyorum.
Kalleş saldırıda yaralanan Mehmetçiklerimize de acil şifalar temenni ediyorum.
Milletimizin başı sağolsun”
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TBMM Başkanı
Mustafa Şentop’u Ziyaret Ettik
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve
sendikalarımızın Genel Başkanları TBMM Başkanlığı görevine seçilen Mustafa Şentop’a hayırlı olsun ziyaretinde
bulundular.

TBMM Başkanlık makamında gerçekleşen görüşmede ülke ve çalışma hayatına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.
KAHVECİ: TBMM BAŞKANI SAYIN MUSTAFA
ŞENTOP’A GÖREVİNDE BAŞARILAR
DİLİYORUZ
Genel Başkan Önder Kahveci, “Türkiye Kamu-Sen
heyeti olarak TBMM başkanlığı görevine seçilen
Sayın Mustafa Şentop’a hayırlı olsun dileklerimizi
iletmek maksadıyla ziyaret ediyoruz. Kendisi
yıllardır siyasetin içinde bulunan, ülke ve çalışma
hayatı meselelerini yakından bilen değerli bir
şahsiyettir. Özellikle çalışma hayatını yakından
ilgilendiren kanun tekliflerinde kendisinin tavrının çalışanlardan yana olacağından şüphemiz
yoktur. Özellikle Türkiye Kamu-Sen’in üzerinde
çalışma yaptığı ve bugün TBMM Genel Kuruluna
sunulmayı bekleyen ek gösterge, sözleşmelilerin
durumu ve yardımcı hizmetliler konusundaki
kanun tekliflerinin bir an önce gündeme alınması
noktasında kendisinin desteğini bekliyoruz. Bu
tekliflerin hızlı bir şekilde görüşülmesinin önünü
açması bizim için önem arz etmektedir. Tekrar
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sayın başkana yeni görevinde başarılar diliyor,
hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz” dedi.
TBMM BAŞKANI ŞENTOP: TÜRKİYE
KAMU-SEN’İN ÇALIŞMALARINI
ÖNEMSİYORUZ
Türkiye Kamu-Sen’in hayırlı olsun ziyaretinden
memnuniyet duyduğunu belirten TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Nazik ziyaretiniz beni
son derece mutlu etmiştir. Türkiye Kamu-Sen’in
kurulduğu günden bugüne çalışma hayatı ve
ülke meselelerine katkılarını yakından biliyor
ve takip ediyoruz. TBMM Başkanı olarak elbette
çalışanların lehine olan her kanun teklifinde hızlı
bir şekilde hareket edeceğimizden kuşkunuz
olmasın. Türkiye Kamu-Sen’in katkıları bizler için
önemlidir. Bundan sonraki süreçte de diyalog
içinde hep birlikte sorunların çözümü adına
adımlar atacağız. Tekrar bu güzel ve nazik ziyaretiniz için teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
Genel Başkanımız Önder Kahveci, çalışma hayatında acil çözüm bekleyen sorunlardan oluşan
bir raporu da TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a
sundu.

Çocuklarımız İçin

SUSMAYACAĞIZ
İstanbul Küçük Çekmece’de 5 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik cinsel taciz
olayı tüm Türkiye’yi ayağa kaldırırken,
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci yayınladığı mesajda olayı
lanetleyerek, acilen yapılacak yasal
düzenlemelerle bu vahşeti yapanlara
en ağır cezaların verilmesini istedi.
Genel Başkan Önder Kahveci;
“Milletimizi derin bir infiale sürükleyen çocuk
istismarı haberlerine bir yenisi daha eklenmiştir.
İstanbul Küçük Çekmece’de yaşanan elim
hadise Türk milletini ayağa kaldırırken, suçluların en ağır cezalara çarptırılması için toplumun

her kesiminden sesler yükselmektedir.
Geleceğimiz olan çocuklarımıza uzanan kirli
ve iğrenç ellerin kırılması, toplumun içinde
insan kılığında dolaşanların cezalarını en ağır
biçimde çekmesi için gerekli adımlar bir an
önce atılmalı ve toplumun beklentilerine cevap
verilmelidir.
Artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Körpecik yavrularımızı bu iğrenç sapık ruhlu insan müsveddelerine karşı korumak hepimizin görevidir.
Küçük Çekmece’de yaşanan bu iğrenç olayı lanetliyor bunun artık son olmasını, gerekli yasal
düzenlemelerin hayata bir an önce geçirilmesini ve insan suretinde dolaşan sapıklara en ağır
cezaların verilmesini bir kez daha yüksek sesle
haykırıyoruz.
Çocuklarımız için susmayacağız.
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Bu konuda sadece temenni değil TBMM’de gerekli girişimlerde bulunarak sözleşmeli personelin
tamamının kadroya geçirilmesi için gerekli mücadeleyi vereceğimizden
herkes emin olmalıdır.

TÜM SÖZLEŞMELİ
PERSONEL KADROYA
GEÇİRİLSİN
Sağlık çalışanlarının, sözleşmeli
öğretmenlerin ve din görevlilerinin zorunlu çalışma sürelerinin
4+2 yıldan 3+1’e indirilmesini de
içeren kanun teklifi TBMM’de kabul edilerek yasalaştı.
Kanun, seçim dönemlerinde verilen bir sözün yerine getirilmesi
ve 100 bin dolayındaki sözleşmeli
çalışanın çilesinin 6 yıldan 4 yıla
düşürülmesi konusunda olumlu

28

WWW.KAMUSEN.ORG.TR

olsa da Türkiye Kamu-Sen olarak
temel talebimiz ve mücadelemiz
bütün güvencesiz sözleşmeli çalışanların kadroya geçirilmesidir.
Amacımız, harflere ve rakamlara
boğulmuş parçalı kamu istihdam
yapısına son verilerek tüm çalışanların aile birliğinin sağlandığı,
yeknesak, adil ve güvenceli bir
istihdam politikasının belirlenmesidir.

Kamuda kurumların özel kanunları uyarınca
çalıştırılan idari hizmet sözleşmeli personel,
4924 sayılı Kanuna göre çalıştırılan çakılı sözleşmeliler, 209 sayılı Kanuna göre çalıştırılan
kamu dışı aile sağlığı personeli, 5393 sayılı
Kanuna göre çalıştırılan sözleşmeli personel,
657 saylı Kanunun 4/B maddesi uyarınca çalıştırılan sözleşmeli personel, 4/C’den
4/B’ye geçen sözleşmeli personel ve 4+2 yıl
zorunlu çalışmaya tabi sözleşmeli personel
gibi mevzuatı, hakları ve yükümlülükleri farklı
ama çileleri, dertleri ve beklentileri aynı olan
yüzbinlerce çalışan bulunmaktadır. Dolayısıyla bu kanun bir sorunu kapsamlı ve kalıcı
bir biçimde çözmekten çok adeta ailelerine
kavuşmak için gün sayan sağlık, eğitim ve
din görevlilerimiz için bir ceza indirimi niteliği
taşımaktadır.
Halbuki, süresiz sözleşmeli olarak çalışan yüz
binlerce personelimiz de ailelerine kavuşmak
için bir umut aramaktadır.
Hal böyleyken aynı şartlarda çalışanlardan
bir kısmına iyileştirme yapıp diğer kısmını yok
saymak sözleşmeli personel açısından bir
yıkım olacak, kendilerini dışlanmış ve ötekileştirilmiş sayacaklardır. Bizim bu konudaki
nihai talebimiz, bütün güvencesiz sözleşmeli
personelin istisnasız olarak güvenceli ve
kadrolu istihdama geçirilmesi ve bu garabete
kalıcı olarak bir son verilmesidir.

Bu temel talebimiz gerçekleşene kadar
sözleşmeli kamu çalışanları ile ilgili yapılacak
düzenlemelerde kapsayıcılık mutlaka esas
olmalıdır. Süresiz olarak sözleşmeli kapsamda
çalıştırılan personelimiz de bir iyileştirmeyi
fazlasıyla hak etmektedir. Yapılan bu düzenlemenin yeni mağduriyetler oluşturmaması
adına acilen tüm sözleşmeli personeli kapsayacak bir düzenleme yapılmalıdır.
Hakkaniyet, adalet ve Anayasamızın 10.
maddesinde ifadesini bulan kanun önünde
eşitlik ilkesinin gereği budur. Aksi halde var
olan haksız uygulamalara bir yenisi eklenmiş olacaktır. Bir tarafta çileleri 6 yıldan 4
yıla düşürülmüş çalışanlar diğer tarafta ise
sözleşmeli personel kapsamında olup çalışma hayatı boyunca tayin hakkı bulunmadan
görev yapacak on binler kalacaktır.
Bu konuda sadece temenni değil TBMM’de
gerekli girişimlerde bulunarak sözleşmeli
personelin tamamının kadroya geçirilmesi
için gerekli mücadeleyi vereceğimizden herkes emin olmalıdır.
Türkiye Kamu-Sen olarak hiçbir sözleşmeli personelimizin yeni bir ötekileştirmeye
maruz bırakılmasına asla izin vermeyecek,
bütün gücümüzü ve mesaimizi kamudaki bu
çok başlı kaotik yapının sonlandırılması için
harcayacağımız bilinmelidir.
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Ahlak Kelimesi
Ağzınızda Eğreti Duruyor
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder
Kahveci, Memur-Sen Genel Başkanının
yaptığı, konfederasyonumuzu da itham
eden sözlerine cevap verdi.
“17 yıldır ahlaksızlığın kitabını yazanların siyasi
konjonktürü fırsata çevirip her türlü baskı, tehdit,
şantaj yollarını kullanarak üye sayısını 40 binden
1 milyona çıkaranların ağzında ahlak kelimesi
eğreti durmaktadır” diyen Genel Başkan Önder
Kahveci, “Sendikal ömürleri sona yaklaşanların
ahlaki değerleri hatırlamaları, hukuktan bahsetmeleri bugün ahlak dışı yollarla üye kaydeden
her sendika için ibret vesikası olmalıdır” dedi.
Genel Başkan Önder Kahveci değerlendirmelerinde şu satırlara yer verdi;
Memur-Sen Genel Başkanı katıldığı bir TV programında belediyede çalışan üyelerinin baskı ile
istifa ettirildiğinden hareketle, sendikal ahlak
vurgusu yapmış, konfederasyonumuzu da itham
etmiştir.
17 yıldır ahlaksızlığın kitabını yazanların siyasi
konjonktürü fırsata çevirip her türlü baskı, tehdit,
şantaj yollarını kullanarak üye sayısını 40 binden
1 milyona çıkaranların ağzında ahlak kelimesi
eğreti durmaktadır. Türkiye Kamu-Sen 27 yıllık
sendikal geçmişinde hukuk dışı hiçbir yola sapmamış, hiçbir çıkar uğruna gayri ahlaki yollara
başvurmamıştır.
Yıllardır, yetkili olduğu halde hiçbir kazanıma imza atamayan, sendikacılığa artı değer
katamayan bu zavallıların sendikal ömürleri
sona yaklaştıkça ahlaki değerleri hatırlamaları,
hukuktan bahsetmeleri bugün ahlak dışı yollarla üye kaydeden her sendika için
ibret
vesikası olmalıdır.
Memur-Sen her türlü hukuksuzluğa başvurarak sendikal
alanı pervasızca kirletirken
biz, “Hukuk bir gün herkese
lazım olacak” diyorduk. Kamu
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çalışanları nihayet gerçeği görmüş, baskılardan
bunalmış ve Memur-Sen’e “Artık yeter” demiştir.
Sendikacılık yapmadan baskının, şantajın alasını
yapanlar, şimdi çöküş sürecine kılıf bulmaya,
istifaları asılsız baskılara bağlamaya çalışmakta,
konfederasyonumuza çamur atmaya kalkmaktadır. 17 yıldır sendikal ahlaksızlıkta şahikaya çıkanlar bugün sendikacılıkta artık dibe vurmuştur.
Bu noktadan sonra, Memur-Sen’in kimseye hele
ki Türkiye Kamu-Sen’e ahlakdersi vermesi harcı
da haddi de değildir.
Memur-Sen için bu istifalar sonun başlangıcıdır.
Kamu çalışanları gerçeği görmekte kendisine
hiçbir katkı sunmayan etkisiz yetkili sendikaları
tarihin kirli sayfalarına gömmekte kararlıdır.
Bugüne kadar ilkesiz sendikacılık yapanların,
hukuku ayaklar altına alanların sahte gözyaşları
kamuoyu nezdinde karşılık
bulmamakta, kamu
görevlilerimiz Memur-Sen’i de Türkiye
Kamu-Sen’i de çok
iyi tanımaktadır.

Malum Konfederasyonun
Terazisi Bu Sıkleti Çekemiyor
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın itiraflarını değerlendirirdi.
Genel başkan Önder Kahveci, Ali Yalçın’ın masada
yetkili olmanın bir değeri olmadığı, dayanışma aidatı
ve Türkiye Kamu-Sen’in kanuna aykırı bir şekilde
toplu sözleşme masasından çıkartılması yönündeki
söylemlerine de cevap verdi.
“Makamlar ve yetkiler insanı ve kurumları değerli kılmaz. Bu makamları ve yetkileri işgal edenler
bulundukları konuma, elde ettikleri yetkiye değer
ve anlam katmak zorundadır” diyen Genel Başkan
Kahveci, “Yıllardır toplu sözleşme sistemini değersizleştiren ve sabote ederek önemsizleştiren malum konfederasyonun terazisi bu sıkleti çekemiyor,
artık bu yükü bizden alın diyorlar” dedi.
Genel Başkan Önder Kahveci açıklamasında şu
ifadelere yer verdi;
“Malum konfederasyonun genel başkanı, gerçekleştirdikleri bir panelde yaptığı konuşmada, “Yetkili
sendika ve konfederasyon olmak değerli ve önemli
olmadığı gibi yetkili sendikanın üyesi olmanın da
önemi ve değeri ne yazık ki yok.” diyerek acı bir
itirafta bulunmuştur.
Yıllardan beri bu yetkilendirilmiş konfederasyonun
memurlar adına hiçbir kazanım elde edemediğini,
aksine var olan haklarının da ellerinden alınmasına
neden olduğunu anlattık. İmzalanan mutabakat
metnini uygulama zorunluluğu dahi bulunmayan
toplu görüşme sisteminde, Türkiye Kamu-Sen’in
elde ettiği hakların, her maddesi kanun hükmünde
değerlendirilen toplu sözleşme sisteminin fersah
fersah üzerinde olduğunu belirttik. Kapalı kapılar
ardında yapılan pazarlıkların, enflasyonun altında maaş zammına atılan imzaların, geriye dönük
işlemlerle memurların budanan haklarının takipçisi
olduk; hükümetin teklifinden daha düşük maaş
zammı isteyenlerin ipliğini pazara çıkardık, maskelerini düşürdük.

TOPLU SÖZLEŞME ÖNCESİ HEP AYNI
TERANEYE SIĞINIYORLAR

Yetkili olduğumuz dönemlerde her toplu görüşme
süreci, ülkede adeta bir memur karnavalına dönüşür, toplu görüşmeler boyunca memurların sorunları ülkenin en önemli gündemi haline gelirdi. Bu konfederasyonun yetkiyi almasının ardından geçen 10
yılda, toplu sözleşme görüşmelerinin nasıl sönükleştiğini, sözde yetkili sendikalar eliyle memurların
nasıl gündemden düşürüldüğünü görüyoruz. Bugün
de yine bir toplu sözleşme sürecine girerken kamu
görevlilerinin haklarını korumak ve geliştirmek için
mücadele ettiğini söyleyen bu sendikaların gündemi nasıl bir kısır tartışma ortamına çekmeye
çalıştığını hep birlikte izliyoruz.
Memurlarımız ve emeklilerimiz %20’leri bulan enflasyona karşı ekonomik bir koruma beklentisi içindeyken, ek gösterge adaletsizliğinin giderilmesini
umutla bekleyen milyonlar varken, yüzbinlerce güvencesiz sözleşmeli kamu görevlisinin kadro talebi
ayyuka çıkmışken, memur ve memur adaylarımızın
mülakat sisteminden duydukları rahatsızlık, adalet,
liyakat ve hakkaniyet talepleri gündeme oturmuşken, yardımcı hizmetli personelimizin mağduriyetleri
vicdanları sızlatırken bu sözde konfederasyonun
dayanışma aidatı ile yatıp toplu sözleşme masasına
oturan konfederasyonlardan duydukları rahatsızlıkla kalkmalarının alameti farikası nedir?
Gıda fiyatlarında yıllık enflasyon %29’ların üzerine çıkmış durumdadır. Bir ailenin aylık yapması
gereken zorunlu harcama tutarı son bir sene içinde
tam 910 lira zamlanmıştır. Kamu görevlilerinin ve
emeklilerimizin alım gücü bir yıl içinde farklı yatırım
kalemleri karşısında %30’un üzerinde değer kaybetmiştir.
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Bugün toplu sözleşme öncesinde Türkiye’nin gündemi memur maaşlarında yaşanan bu gelişmeler
olmalıyken her toplu sözleşme dönemi öncesi aynı
teraneleri gündeme taşıyarak, tartışmayı konfederasyonlarının kasalarına girecek dayanışma aidatı
gibi saçma bir konu üzerine çekmeleri nedendir?
Bu konfederasyon, bütün karar ve imza yetkisi
kendisine aitken Türkiye Kamu-Sen’in 4688 sayılı
Kanun uyarınca o masada bulunmasını neden
hazmedememektedir? Bizim orada bulunmamızdan
neden korkmakta, ürkmektedir?

ASIL MEMURUN
SORUNLARI TARTIŞILMALI

Türkiye Kamu-Sen, toplu sözleşme görüşmelerinin
kamu görevlilerinin lehine sonuçlar içermesi için
her türlü mücadeleyi ve bu uğurda çalışan kuruluşlara her türlü desteği vermekte, siyasete karşı
ellerini güçlendirmektedir. Hal böyle iken, yetkili
konfederasyonun bizlerin o masadaki varlığına
karşı duyduğu alerjinin iyi niyetli olmadığı aşikârdır.
Benzer konular 2 yıl önceki toplu sözleşme görüşmeleri esnasında da yine bunlar tarafından gündeme getirilmiş, herkes bu konuyu tartışırken malum
konfederasyon %20,3 enflasyonun olduğu 2018 yılı
için %4-+3,5 zamma imza atmıştır.

MAKAMLAR İNSANLARA DEĞİL,
İNSANLAR MAKAMLARA, YETKİLERE
DEĞER KATMAK ZORUNDADIR

Sayın Ali Yalçın, başkanı olduğu konfederasyonun
bileşenleriyle el birliği içinde, toplu sözleşmeyi
ve yetkiyi değersizleştirmek için elinden geleni
yapmış, nihayetinde gelinen noktayı kendi ağzıyla ikrar etmiştir. Halbuki, makamlar ve yetkiler
insanı ve kurumları değerli kılmaz. Bu makamları ve
yetkileri işgal edenler bulundukları konuma, elde
ettikleri yetkiye değer ve anlam katmak zorundadır. 3 milyon kamu görevlisinin, 2 milyon emeklinin,
aileleriyle birlikte toplam 20 milyon vatandaşımızın
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sorumluluğunu üstlenmek belli ki Ali Yalçın’a ağır
gelmekte, bulunduğu makamı ve elindeki yetkiyi
değersizleştirdiğini bizzat kendisi itiraf etmektedir.
Bu sözlerle Yalçın, “Biz bu yükü taşıyamıyoruz, bu
sorumluluğu bizden alın. Artık bu terazi bu sıkleti
çekemiyor.” demektedir.

YETKİYİ 10 YILDA KENDİ ELLERİYLE
DEĞERSİZLEŞTİRDİLER, ŞİMDİ BUNU
İTİRAF EDİYORLAR

İşte bizim de yıllardan beri dile getirdiğimiz liyakat talebimizin tam da karşılığı bugün yaşadığımız
garabette görülmektedir. Layık olmadıkları halde
elde ettikleri yetkiyi kullanan ama yıllardır bulundukları yere en küçük bir katkı sunamayanlar,
bugün masadaki 10 yıllık hezimetlerine sorumlu
arama derdine düşmüşlerdir. Elbette biz yetkiye
“talibiz”. Alacağımız yetki ile kanunun dışında bir
uygulamaya tevessül etmeden, kimsenin masadan
kalkmasını istemeden, herkese sendikacılığın nasıl
yapılacağını bir kere daha göstereceğiz. Bizim kimseden korkacak, çekinecek, kapalı kapılar arkasında
pazarlık yürütecek gizli gündemlerimiz yoktur.

YETKİYE TALİBİZ

Bugün kamu görevlilerimizin üzerinde ne denli
önemli bir sorumluluk olduğu bir kere daha, bizzat
Ali Yalçın’ın itiraflarıyla görülmüştür. Layık olmayana verilen yetki hem memurlara hem de yetkiyi elinde bulunduranlara zarar ve mutsuzluktan
başka bir şey getirmemiştir. Önümüzde son derece
önemli ekonomik gelişmelere gebe, zorlu yıllar bulunmaktadır. Bu zor yıllardaki geleceğimiz, ağustos
ayında gerçekleştirilecek toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda verilecek kararlarla şekillenecektir.
Yetkiyi kaldıramadıklarını, süreci değersizleştirdiklerini açıkça itiraf eden, tek derdi kasalarını doldurmak olan ve kamu görevlileri adına verecek hiçbir
şeyi, söyleyecek tek bir sözü, mücadele edecek en
ufak bir gücü olmayan bu sözde sendikalara artık
“Yeter” deme vakti gelmiştir”

Genel Başkan Önder
Kahveci, sosyal medya
hesabından yaptığı açıklama ile, Memur-Sen’in
serzenişlerine cevap
verdi. Sendikal zemini
Memur-Sen’in kirlettiğini hatırlatan Kahveci,
“sendikacılığı kirletenlerin bu kirlilikten şikayet
etmeleri inandırıcı değildir” dedi. Genel Başkan
açıklamasına şu şekilde
devam etti:

Rüzgâr Eken
Fırtına Biçer

“Sendikacılık yapmadan, yalnızca idarecilerin
baskısıyla, korkutma ve tehditle kolay yoldan üye
yapmayı alışkanlık haline getiren malum konfederasyon artık duvara dayanmış, dağılma sürecine
girmiştir. Görülmektedir ki kamu görevlilerimiz bunların yıldırma politikalarına prim tanımayacaklardır.
Yıllardır esir ettikleri çalışanlar, esaretten kurtulur
kurtulmaz çıkışa koşmaktadır.
Sanki yıllardır liyakat ilkesini ayaklar altına alan,
kendilerinden olmayan hiçbir yöneticiye tahammül
edemeyen, haksızlığın her türlüsünü uygulayarak
kamuda kendileri dışında bir oluşuma hayat hakkı
dahi tanımak istemeyen bunlar değilmiş gibi bir
anda sendikal özgürlükleri hatırlayıp, baskı gördüklerini iddia etmektedirler.
Kurulduğu günden beri Türkiye Kamu-Sen üyelerinin görmediği baskı kalmamıştır. Yıllar boyunca oradan oraya sürülen, hakkı yenen, özellikli birimlerde
çalıştırılmayan, görevde yükselmeleri engellenen
üyelerimiz büyük bir özveriyle kamu hizmetlerini
en iyi şekilde sürdürmüş, Türkiye Kamu-Sen bir
kale gibi bütün haksızlıkların karşısında tek başına
yiğitçe direnmiştir.

Unutmayalım ki, rüzgâr eken fırtına biçer. Gücü
eline geçirince sendikal alanı hoyratça kirletenlerin,
şimdi bu pislikten yakınmaları inandırıcı değildir.
Daha dün bir bugün iki… Kolay yoldan üye yapma
dönemi sona erince ellerinden oyuncağı alınmış
çocuklar gibi feryat figan ortalığı ayağa kaldıran bu
sendikalar, Türkiye Kamu-Sen’in gördüğü baskı ve
dışlanmışlığın hangi birini görmüştür ki, sesleri bu
denli yeri göğü inletmektedir!
Bu zamana kadar dikensiz gül bahçesinde mutlu mesut sendikacılık yaptığını zanneden tatlı su
sendikalarının üyelerinin hakları için çetin mücadele
süreçlerinde, gerçek sendikacılık zemininde hayatta
kalabilmeleri mümkün değildir.
Bu dönem daha ilk günden bu sendikalar için bir
turnusol kâğıdı olmuş, bunların sendikal mücadeleyi göğüsleyebilme, üyelerinin hak ve çıkarlarını
koruyabilme kabiliyetlerinin kalmadığı, ayan beyan
ortaya çıkmıştır.
Bu sendikalar için mukadder olan, yolun sonu
görünmektedir. Aldıkları mazlumların ahı çıkacak,
çırpındıkça batacaklardır.”
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GENEL BAŞKAN ÖNDER KAHVECİ

TV’YE KONUK OLDU
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Bengü Türk
TV’de yayınlanan, Gökhan Altunkaş’ın sunduğu Söz Hakkı
programının canlı yayınına katılarak çalışma hayatı ve gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

KAHVECİ: TERÖRLE MÜCADELEDE
KAYITSIZ, ŞARTSIZ DEVLETİMİZİN
YANINDAYIZ
Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı Pençe
Harekatına katılan tüm Mehmetçiklerimize selam göndererek sözlerine başlayan Genel Başkan
Kahveci, terörün kökünün kazınmasının şart
olduğunu belirtti. Kahveci, “Türkiye Kamu-Sen
terörle mücadele noktasında kayıtsız, şartsız,
amasız, lakinsiz devletinin yanındadır. Bölgeye
giden tüm askerlerimize güç kuvvet diliyorum.
Onlar bizim güvenliğimiz için dağlarda canlarını
ortaya koyuyorlar. Allah yardımcıları olsun, sağ
salim vatanlarına, evlerine, yuvalarına kavuşmalarını diliyorum.” dedi.

KAHVECİ: TOPLU SÖZLEŞMEDE
İMZA YETKİSİ İKİ KİŞİNİN
ELİNE BIRAKILAMAZ
Ağustos ayında yapılacak olan Toplu sözleş-

34

WWW.KAMUSEN.ORG.TR

me görüşmelerine ilişkin değerlendirmelerde
bulunan Genel Başkan Kahveci, “Toplu sözleşmede milyonlarca insanın kaderi iki kişinin eline
bırakılamaz. Bu seneki toplu sözleşmede ben
çoğunluk imzası ile bağıtlamanın yapılmasını
talep edeceğim” dedi Kahveci, “Yetkili konfederasyonun bugüne kadar yaptığı toplu sözleşmelerde
çalışanlar hep kaybetti. Eğer bu konfederasyon
diğer konfederasyonlarla güç birliği yapsa daha
farklı şeyler olabilirdi ama kendi başına hareket
etmeyi seçti. Bu seneki toplu sözleşme döneminde de bunlar masaya oturacak. Bu demek oluyor
ki, 2020 ve 2021 yıllarını da kaybettik. Sendikal
alanda yaşanan tüm gelişmelere rağmen Türkiye Kamu-Sen bu sene üye sayısını tüm hizmet
kollarında artırarak yoluna devam ediyor. Baskı
ve yıldırmalar halen devam ediyor. Biz istiyoruz
ki, sendikal ayrım bitsin, çalışanlara bir zorlama
olmasın, özgür iradeleri ile seçimlerini yapsınlar.
Sendikal alanın kirlenmesine kimse izin vermemeli.

Belediyelerde istifalar olunca Malum-Sen veryansın ediyor. Biz 17 yıldır yaşadıklarımızı biliyoruz,
siz daha kışı görmediniz durun bakalım. Zorla
üye yaptıklarınız şimdi sizden kopuyorlar. Ben
sayın Cumhurbaşkanına da söyledim, “Sendikal
ayrım ortadan kalksın, hak, adalet, ehliyet, liyakat
göz önünde bulundurulsun” dedim. Biz Türkiye
Kamu-Sen olarak ahlaklı bir sendikacılık yapıyoruz. Ama 40 binden 1 milyona ulaşanlar dünyada
örneği olmayan bu büyümeyi nasıl sağlamışlar
bunu iyi okumak ve görmek gerekir.
Sorunların çözümü için önerisi olmayanlar, topu
taca atma gayreti içindeler. Ancak bunlar beyhude çabalardır. Türkiye Kamu-Sen o masada
kanunun ve 400 bin üyesinin verdiği yetki ile
oturmaktadır. Bu konfederasyon memur için
yüzde 20 zam aldı da biz ellerini mi tuttuk ya da
binlerce talebi çözdüler de önlerine mi durduk?
Biz bunlara açık çek verdik, “Her şekilde yanınızdayız, her türlü eylem ve etkinliğe varız” dedik
ama bunlar yanaşmadı. O masada ne kadar çok
sendika olursa bunların eli daha güçlü olur. Toplu
sözleşmeyi bağıtlama yetkisi iki kişinin eline bırakılamaz. O masada toplam 14 kişiyiz ve bu seneki
toplu sözleşmede ben çoğunluk imzası ile bağıtlamanın yapılmasını talep edeceğim. Katılımcılık,
demokrasi diyoruz ama tek adamın imzası ile
milyonların kaderini belirliyoruz. Bu durum bize
yıllardır kaybettiriyor.

Sözleşmelilere kadro demekten yorulduk. Bu
insanlar mağdur. Aileler parçalanmış, motivasyon sıfır. Artık bu feryada kulak verilmeli ve bu
konuda adımlar atılmalı. 2011 ve 2013 yıllarında
kadro verdiniz, 2019’da da verin. Vekil, Fahri,
sözleşmeli...bunlara artık son verilsin. Üniversiteli
işçiler, yardımcı hizmetliler gibi çözülmesi son
derece kolay, bütçeye maliyeti olmayan konuları
bir an önce çözüme kavuşturulalım ve insanların
mağduriyetlerini giderelim. Eğer insanların gelecekten endişesi var ise verimlilikleri de düşer.
Tek çare kadrolu çalışmadır” dedi.
Bu sorunları belki de rahatlıkla çözebileceğimiz
alanlardan birisi KPDK masası ancak, henüz
toplanmadı. Bu masa işlevsel olmalıdır. Bir kaç
başlığa yoğunlaşıp çözüm sağlanmalıdır. Mart
ayında kanunen yapılması gerekirdi KPDK’nın
ancak hala ses yok. Bunu göz ardı etmek ihmaldir.
Ekonomik ve Sosyal Konsey de yıllardır toplanmıyor, bu çok yanlış. Bizim töremizde konuşmak
vardır ama biz konuşmuyoruz. Sosyal diyalog ne
yazık ki yok denecek kadar az” dedi.

KAHVECİ: EK GÖSTERGE VE
SÖZLEŞMELİLER TORBA KANUNA
EKLENMELİ, KPDK BİR AN ÖNCE
TOPLANMALI
TBMM’ye gönderilen torba yasaya ilişkin eleştirilerini de dile getiren Genel Başkan Önder Kahveci, “Ek gösterge ve sözleşmelilere kadro başlıkları
bu torba yasa içine eklenmelidir” dedi. Kahveci,
“Ek gösterge konusunda verilen sözün üzerinden
1 yıl geçti. Artık verilen söz ötelenmemeli. Kamuda ciddi bir beklenti var ve dört meslek gurubu
değil tüm kamu çalışanlarını kapsamalıdır ek gösterge meselesi. Biz Türkiye Kamu-Sen olarak bir
yol gösterici çalışma hazırladık ve bu TBMM Plan
Bütçe Komisyonunda bekliyor. Bunun üzerinden
hareket edilebilir. Ben sayın Cumhurbaşkanı ile
yaptığım görüşmelerde konunun hassasiyetini
dile getirdim, kendisi de bana, “TBMM açılınca
gelecek ilk kanunlardan birisi ek gösterge olacak”
dedi. bu konuda artık adım atılmalı ve bir güven
bunalımı olmamalı.
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KAHVECİ: İŞİN GELECEĞİNİ İLK
DİLLENDİREN KONFEDERASYONUZ
Uluslararası Çalışma Örgütü ILO Genel Direktörü
Guy Ryder ile yapılan görüşme ve 12. Çalışma
Meclisi’nin detaylarını da gündeme getiren Genel
Başkan Önder Kahveci, Türkiye Kamu-Sen’in işin
geleceğini Türkiye’de dile getiren ilk konfederasyon olduğunun altını çizdi. Kahveci, “Uluslararası
Çalışma Örgütü ILO’nun kuruluşunun 100.yılı
ve bu kuruluşa 176 ülke üye durumda. ILO’nun
verdiği tavsiyeler ya da kararları çalışma hayatı
bakımından önem arz ediyor. Artık dünya işin
geleceğini konuşuyor. Türkiye’de bunu ilk dile
getiren, konuşan ve panel yapan stk biziz. Bayramdan hemen sonra biz de ILO’nun 108. Genel
konferansına katılacağız, sayın Cumhurbaşkanı
da katılacak. Sorunları dile getireceğiz, karşılıklı
görüş alışverişinde bulunacağız.

KAHVECİ: MÜLAKATA
CEPHEDEN KARŞIYIZ
“Mülakat sistemi kökten kaldırılmalıdır” diyen Genel Başkan Kahveci, “Mülakat kul hakkı demektir”
dedi. Kahveci, “Türkiye Kamu-Sen mülakata cepheden karşıdır. Mülakat kul hakkı demektir. Biz
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Genel Başkanımız
Önder
Kahveci,
Türkiye
Kamu-Sen
Şehit Yakınları ve Gaziler Komisyonunun
düzenlediği
iftar yemeğine katıldı.

bunu asla doğru bulmuyoruz. Yazılı sınavda 90
puan alan birine mülakatta 10 puan verip elemek
nasıl izah edilebilir? Vicdanlar bunu kabul eder
mi? Bu sistemle bir yere varamayız” dedi.

KAHVECİ: MEMURA BAYRAM
İKRAMİYESİ MÜJDESİNİ
BEKLİYORUZ
“Kamuda her kesimin bayram ikramiyesi aldığına
vurgu yapan Genel Başkan Kahveci, Ramazan
bayramı öncesi memurlara da ikramiye müjdesi
verilmesini istedi. Kahveci, “Ramazan bayramı
öncesi bir müjde bekliyoruz. Çalışan kesimin
hepsi ikramiye alıyor sadece memurlar kaldı. 12
milyon emekliye 12 milyar TL ödeme yapılıyorsa
3 milyon kamu çalışanına da 3 milyar TL daha
ödeme yapılabilir. Bu ikramiye emin olun ekonomiye de can verecektir” dedi.
Genel Başkan Önder Kahveci, “Tüm milletimizin
ve İslam aleminin mübarek Ramazan bayramını
tebrik ediyor, bayramın sağlık, mutluluk, barış ve
huzur getirmesini temenni ediyorum. Dünyanın
farklı bölgelerinde, özellikle Doğu Türkistan’da
ve diğer bölgelerde yaşanan zulmün bir an önce
bitmesini diliyorum” diyerek sözlerini noktaladı.

“BİR MİLLET KAHRAMANLARI İLE YAŞAR”
Katılımcıları selamlayarak konuşmasına başlayan Genel Başkan Kahveci, “Ne şehitlerimizi, ne
de gazilerimizi asla unutmayacağız” dedi. “Sizler
bizlere emanetsiniz, bizlerde emanete sahip çıkmakla yükümlüyüz” diyen Genel Başkanımız Önder Kahveci, “Biz şehitliğin, Gaziliğin ne olduğunu
bilen bunu özümsemiş bir sivil toplum kuruluşuyuz. Her zaman bu hassasiyetimiz olmuştur. Bu
nedenle kendi bünyemizde bir komisyon kurduk
ve sizlerin yaşadığı sorunları çözelim, yalnız
olmadığınızı gösterelim istedik.
Bizler bugün bu topraklar üstünde onurlu bir
yaşam sürüyorsak eğer bunu şehitlerimiz ve gazilerimize borçluyuz. Bizler asla şehit yakınlarımızı
ve gazilerimizi unutmayacağız.
Türkiye Kamu-Sen Şehit Yakınları ve Gaziler
Komisyonumuz sorunlarınızı, problemlerinizi
bize getiriyor, bizde kamu kurumlarına, hükümete, ilgili Bakanlara sorunları iletiyoruz, çözümler
bulmaya çalışıyoruz.
Şunu herkes bilmelidir ki, Türkiye Kamu-Sen her
daim Şehit yakınları ve gazilerin yanındadır. Bir
millet kahramanları ile yaşar. Biz kahramanlarımızı asla unutmayacağız.
Çanakkale’de, İstiklal savaşında, terörle mücadelede, 15 Temmuz’da bu ülkenin birliği ve beraberliği için canlarını veren şehitlerimizi asla unutmuyoruz. Onları rahmetle anıyor, gazilerimize hayırlı
bir ömür diliyorum.

Yaklaşan Ramazan bayramınızı şimdiden kutlarken, dünyanın farklı bölgelerinde zulüm gören
tüm müslüman ve Türk kardeşlerimizin bir an
önce esenliğe kavuşmasını yüce Allah’tan niyaz
ediyorum” dedi.

GAZİOĞLU: EMANETE SAHİP
ÇIKMAK BOYNUMUZUN BORCUDUR
Şehit Yakınları ve Gaziler Komisyonu Başkanı
Gazi Abdullah Gazioğlu ise yaptığı konuşmada,
Komisyon olarak şehit yakınları ve gazilerle
sürekli irtibat halinde olduklarını, onların sorun
ve sıkıntılarının çözümü noktasında çaba sarf
ettiklerinin altını çizdi. “Şehitlerimizin emanetlerine sonuna kadar sahip çıkacağız” diyen Gazioğlu,
“Şehit yakınlarımız ve Gazilerimiz bizlerin baş
tacıdır. Emanete sahip çıkmak, onların yüzlerini
güldürmek bizim boynumuzun borcudur” dedi.
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KAHVECİ: TEHDİTLERLE VE BASKILARLA
BİR YERE VARILAMAZ

Yüksek İstişare Kurulu
Toplantımız Gerçekleştirildi
Türkiye Kamu-Sen Yüksek İstişare Kurulu başkent Ankara’da Genel Başkanımız Önder
Kahveci, bağlı sendikalarımızın Genel Başkanları, Genel Merkez Yöneticilerimiz ve İl Temsilcilerimizin katılımıyla gerçekleştirildi. Kuruluşumuzun 27. Yıl dönümüne denk gelen ve
bu anlamlı günle taçlanan Yüksek İstişare Kurulu toplantımızda yaklaşan Toplu sözleşme
süreci ve beklentiler dile getirildi.

Kamuda yaşanan sıkıntılara rağmen, Türkiye Kamu-Sen’in hak bildiği yoldan dönmediğini vurgulayan Genel Başkan “Zorlu mücadelenin 27. Yılında
hepinizi yürekten kutluyorum. Yaşanan sıkıntılara
rağmen yolumuzdan dönmedik ve bu sene tüm
sendikalar bazında artış sağladık. İlerleyen yıllarda
biliyorum ki 11 hizmet kolunda da yetkiyi alacağız
ve kamu çalışanlarına hizmet edeceğiz. Tehditlerle, baskılarla bir yere varılamayacağını biliyoruz”
diyerek şu şekilde konuşmasına devam etti;
“Belli yerlerde ‘üye kaybettik’ diye bağıranlar, yollara düşenlere Türkiye Kamu-Sen’in 17 yıldır yaşadıklarını şimdi yaşıyorlar. 17 yılda 40 binden 1 milyon
üyeye yükselmenin dünya sendikacılık tarihinde
bir benzeri daha yok. Siz bu sıkıntıları daha yeni
yaşamaya başladınız ama yaşayacaklarınız daha
ileride. Ağlamayla, sızlamaya bir yere varamazsınız.
Geçmiş yıllarda yaşanan toplu sözleşmeler hala
hafızalarda. Sürekli kaybettiren bir konfederasyon
var karşımızda. Attığı imzaları unutan, o imzalara
sahip çıkamayan bir konfederasyon, 6 günde toplu
sözleşme bağıtlayan bir konfederasyon. Artık
kamu çalışanları da bütün bunları görmeli ve kararını buna göre vermelidir.” dedi.

Önder KAHVECİ
Türkiye Kamu-Sen
Genel Başkanı

KAHVECİ: “HAK
MÜCADELESİNDE BEN DE
VARIM” DİYENLERE SELAM OLSUN
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimiz için saygı duruşu ve ardından okunan İstiklal Marşı ile
başlayan toplantımızın açılışında konuşan
Genel başkan Önder Kahveci, çalışma hayatı ve sendikal yaşama ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Kahveci, “27
yıl boyunca yolu Türkiye Kamu-Sen’den
geçmiş, üye olarak, işyerlerinde, şubelerde, genel merkezimizde yönetim kademelerinde yer alarak elini taşın altına koyan,
“Hak mücadelesinde ben de varım” diyen
bütün dava arkadaşlarıma teşekkürü borç
bilirim.
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KAHVECİ: KAMUDA LİYAKATİN ESAS
ALINMASI BİR ZORUNLULUKTUR
Toplu sözleşme döneminde masada kamu
çalışanları için mücadelemizi sürdüreceğimizin
altını çizen Kahveci, liyakatin önemine değindi;
“Artık liyakat, ehliyet ve adaletin ne kadar
vazgeçilmez kavramlar olduğu bir kez daha
ortaya çıkmıştır. Yanlış olan tüm anlayışlara
dur deme zamanı gelmiştir. Özellikle kamuda
liyakatin esas alınması bir zorunluluktur. Bu
toplu sözleşme döneminde Türkiye Kamu-Sen
yine masada olacak ve mücadelesini sürdürecektir. Bizi masada istemeyen konfederasyon ne derse desin, biz 415 bin üyemizin ve
kanunun verdiği yetkiyle o masada olacağız.
Bu konfederasyon yüzde 30 zam aldı da biz
mi karşısına durduk?
Biz kendilerine açık çek verdik, amacımız
üzüm yemek. Ancak bunların dertleri kapalı
kapılar ardında işi bitirmek.”
Konuşmasında Yüksek istişare toplantısında
Ağustos ayında yapılacak olan toplu sözleşmeye yönelik yol haritamıza son şeklinin
verileceğini söyleyen Genel Başkan, “Kamu
çalışanlarının huzurlu ve mutlu olabilmesi adına neler yapabiliriz bunları konuşacağız.” dedi.

TALİP GEYLAN: BU TEŞKİLATIN FERDİ
OLMAKTAN GURUR DUYUYORUZ
Genel Başkanımızın konuşmasının ardından Divan
teşekkülü tamamlandı. Divan başkanı Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı ve Konfederasyon Genel
Sekreterimiz Talip Geylan bu teşkilatın ferdi olmaktan duyduğu gururu ifade ederek şunları söyledi:
“Biz çok başarılı bir konfederasyonuz. Türkiye
Kamu-Sen mensubu olmaktan gurur duyuyoruz.
Türkiye Kamu-Sen Türk milletinin bağrından çıkmış
milli bir sivil toplum kuruluşudur. Biz “Türkiye sevdamız ekmek için kavgamız” diyen bir sendikayız.
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Her yerde, “Bu insanlar gerçekten sendikacılık
yapıyor” diyor insanlar. Milletin güvenine mazhar
olmak çok önemlidir ve biz bunu başarmış bir sendikayız. Kamu çalışanlarının hak ve menfaatleri için
mücadelemiz ilk gün olduğu gibi bugünde aynı
heyecanla devam ediyor. Yüksek istişare kurulu
toplantımızın hayırlı olmasını temenni ediyor, saygı
ve sevgiler sunuyorum” dedi.
Talip Geylan’ın konuşmasının ardından il temsilcileri görüşlerini ve taleplerini dile getirirken Türkiye Kamu-Sen’in Ağustos ayında yapılacak toplu
sözleşmeye ilişkin yol haritası hakkında görüş alış
verişinde bulunuldu. Toplantıda sendikal mücadelede kararlılık vurgusu yapıldı.
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Aynı Azim, İnanç ve Kararlılıkla
100 Yıl Sonra Samsun’da
1 Mayıs’ı Kutladık
“1919’dan 2019’a Milli Mücadelenin 100. Yılında Samsun’dayız” sloganı ile yola çıkan Türkiye Kamu-Sen, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününde Samsun’da düzenlediği muhteşem
mitingle Emek ve Dayanışma Gününü adına yakışır bir şekilde kutladı.
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Alanda
başta Genel
Başkanımız Önder
Kahveci, konfederasyonumuza bağlı
sendikalarımızın Genel Başkanları, TÜRKAV Genel
Başkanı Ebubekir Korkmaz, Genel Merkez Yöneticilerimiz, Şube Başkanlarımız, üyelerimiz, kamu
çalışanları ve çok sayıda vatandaş 1 Mayıs Emek ve
Dayanışma Gününü kutlarken, coşku ve heyecan
doruğa çıktı. Genel Başkan Önder Kahveci, Şanlıurfa’da 1 Mayıs kutlamalarına katılmak üzere yola
çıkan ve geçirdikleri kazada hayatlarını kaybeden
işçilere yüce Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar
dilerken, HAK-İŞ konfederasyona da başsağlığı
dileklerini iletti.

KAHVECİ: İSTİKLAL MÜCADELEMİZİN
BAŞLADIĞI BU TOPRAKLARDAN TÜM
TÜRKİYE’YE SELAM OLSUN

Türkiye’nin dört bir yanından Samsun’a akın
eden Türkiye Kamu-Sen üyeleri Milli Mücadelenin
başladığı kent olan Samsun’da coşkuyla karşılandılar. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün
Samsun’a ilk ayak bastığı yer olan Kurtuluş Bulvarı
Meydanında yapılacak olan miting öncesi yürüyüş
korteji oluşturan, Türkiye Kamu-Sen’e gönül vermiş
on binlerce kişi Samsun caddelerini kırmızı beyaza
boyadı. Yürüyüş güzergahında atılan sloganlara
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Samsun’lu vatandaşlar da alkışlarla destek verdi.
Kurtuluş Bulvarı Meydanında toplanan on binlerce
kamu çalışanı ve vatandaş, saygı duruşu ve İstiklal
Marşı’nın ardından, aziz vatanımız için şehadet
şerbeti içen şehitlerimiz ve milli mücadele meşalesini yakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah
arkadaşları için dualar etti.

Mitingimizin açılış konuşmasını yapan Türkiye
Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, katılımcıların bayramını kutlayarak başladığı konuşmasında, “Bundan 100 yıl önce; Türk milletini tarih
sahnesinden silmek isteyen güçler üzerimize
çullanmışken, birileri bu topraklara umutsuzluk,
çaresizlik, bitkinlik ve nifak tohumları ekiyorken, bu
limana bir gemi yanaştı. Bizlere bu cennet vatanı
bırakan ve bu devleti kazandıran Atatürk ve silah
arkadaşlarına minnettarız. Yolu yolumuz, ilkeleri ilkemizdir. Allah onlardan razı olsun!” dedi. Kahveci,
“4/A’lı, 4/B’li, sözleşmeli, idari hizmet sözleşmeli,
vekil, geçici işçi gibi sınıflandırmalarla ayrışmaya
tabi tutulmuş, eşinden, çocuklarından, anasından,
babasından ayrı bırakılmış, ekmeği ile ailesi arasında tercihe zorlanmış, cefakâr kardeşlerim, Yıllarca
okullarda dirsek çürütmüş, üniversiteye girmek

ve aydınlık bir geleceğin kapılarını aralamak
isterken, iş bulamamış, hayalleri yıkılmış genç
kardeşlerim, Dik duruşun yegâne adresi
Türkiye Kamu-Sen olarak düzenlediğimiz bu
güzel buluşmaya, hak mücadelemize omuz
vermeye, sesimize ses vermeye, Millî mücadelemizin başlangıç noktasına, makus
talihimizin döndüğü, umutlarımızın yeniden
yeşerdiği, istiklal şehrimiz Samsun’a hoş
geldiniz, şeref verdiniz. Hepinizin 1 Mayıs Emek
ve Dayanışma Gününü kutluyorum. Bundan 100
yıl önce; Türk milletini tarih sahnesinden silmek
isteyen güçler üzerimize çullanmışken, birileri bu
topraklara umutsuzluk, çaresizlik, bitkinlik ve nifak
tohumları ekiyorken, bu limana bir gemi yanaştı.
Karadeniz’in azgın sularını yara yara,
Dışımızdaki düşmanların, içimizdeki iş birlikçilerin
oyunlarını boza boza,
Adeta kanatsız bir kuş misali engelleri aşa aşa,
Bir milletin talihini, bir tarihin akışını değiştirmeye
koşan kahramanları taşıyordu bu gemi…
“Vatan, uğruna savaşmayı göze aldığın yerse eğer;
Gencecik delikanlılarımızın düğüne koşarcasına
ölüme koştuğu yerse eğer vatan;
Vatan eğer bayrağa, kanının rengini vermekse,
Kahpe pusularda, karanlık dehlizlerde, milletimin
geleceği kararmasın diye
Daha oyun çağında solanların memleketiyse eğer
vatan;
Şahsi geleceğini değil milletin ortak geleceğini
düşünenlerin,
Zoru gördüğünde dönmek yerine ölmeyi göze
alanların,
Ölümü gülerek selamlayanların yurduysa eğer
vatan;
Bu topraklarda çocuklarımızın alacağı her nefesin
bedelini, biz ödemek durumundaysak,
Eğer vatanın ve milletin varlığı tehlikeye girmişse,
“Öyleyse gün bu gündür” diyerek, yollara düşen
Gazi Mustafa Kemal Atatürk,
Bu limandan bir güneş gibi doğdu memleketin
ufuklarına…
Bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve her köşesi işgal
edilmiş topraklarda yaşayan bir milletin verdiği var
oluş mücadelesinin başlangıç noktası, işte tam da
bugün üzerinde bulunduğumuz bu yerdi.
O yürüdü, millet kıyama durdu arkasında.
O yürüdü, Türk’ün şanlı mücadelesine tüm dünya
şahit oldu.
O yürüdü, düşmanlar diz çöktü önünde, hainler
baş eğdi…
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İşte bu mücadele, çıplak ayakla yollara düşen, kanayan yaralarına tuz basarak aç, bi-ilaç yedi düveli
dize getirenlerin destanıydı.
“Ordu yok dediler, kurulur dedi.
Para yok dediler, bulunur dedi.
Düşman çok dediler, yenilir dedi.
Ve…Bütün dedikleri oldu.”

milletinin olacak. Dediler ki her Türk vatandaşı,
bu topraklar üzerinde eşit şartlarda, ilelebet hür
ve bağımsız yaşayacak. Dediler ki bu devlet, gayri
milli hiçbir gücün kontrolünde, himayesinde ya da
gölgesinde yaşamayacak, al bayrak altında toplanan milletimizin çıkarlarını koruyan, milli bir devlet
olacak.

İşte bu mücadele; Türk milletinin esir yaşamasını,
Türk yurdunun düşman postalları altında çiğnenmesini sineye çekenlerin suratına tokat gibi
çarptığı hürriyet manifestosuydu. O kahramanlar
ki, gençliğinin baharında kanlarıyla, kıpkırmızı bir
gelincik tarlası gibi süsleyip bezedikleri bu toprakları bizlere vatan olarak emanet bıraktılar. O
kahramanlar ki, Urfa’da, Antep’te; Maraş’ta dikenler
çizdi gül tenlerini, Sakarya Ovası’nda taşlar yardı
ayaklarını, Polatlı önlerinde vuruldular da kahpe bir
top mermisiyle savruldular, kefensiz gömüldüler…
Ne üstlerini örtecek bir yorgan buldular ne başlarını koyacak bir yumuşak yastıkları vardı ne de
yaralarını sarmaya, kanlarını silmeye, acılarını dindirmeye gelecek birileri…Can verdiler, kan döktüler
ama hürriyetlerini, istiklallerini, istikballerini hain
emellere esir etmediler, vatan toprağını çiğnetmediler. En ağır bedelleri ödediler. Bize demokrasimizi, cumhuriyetimizi, üzerinde hür ve bağımsız
yaşayabileceğimiz cennet vatanımızı ve devletimizi
hediye ettiler. Dediler ki bu millet, kaderini ayrıcalıklı bir zümrenin keyfiyetine teslim etmeyecek.
Egemenlik, bu toprakların gerçek sahibi olan Türk

“ATATÜRK’ÜN YOLU YOLUMUZ,
İLKELERİ İLKEMİZDİR”
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Atatürk, asırlardır İslam’a saldıran Haçlılara, son
hezimetini yaşatan komutandır. Atatürk Lawrenceların oyunlarını bozan, İngilizlerin desteklediği
Yunan’ı, içimizdeki işbirlikçilerle birlikte denize
döken kumandandır. Atatürk, parçalanmış bir
milleti ayağa kaldıran, işgale uğramış toprakları
özgürlüğüne kavuşturan ve idarecilerine kadar
esir alınmış bir devletten hür, bağımsız, çağdaş bir
cumhuriyet çıkaran liderdir. Atatürk, emperyalistlere, işgalcilere ve mandacı köhnemiş zihniyete öyle
bir darbe vurmuştur ki, o yumruğun acısı bir asırdır
dededen toruna devam etmektedir. Her fırsatta
gerek içimizdeki gerekse dışımızdaki hainlerin
Atatürk’e saldırması bu yüzdendir. Türkiye Cumhuriyeti durdukça onların hezeyanları artarak devam
edecek, öfkeleri dinmeyecek, yaraları kanayacaktır.
Bizlere bu cennet vatanı bırakan ve bu devleti kazandıran Atatürk ve silah arkadaşlarına minnettarız. Yolu yolumuz, ilkeleri ilkemizdir. Allah onlardan
razı olsun!

İstiklal mücadelemizin başlangıcının, hürriyet
sevdamızın, bağımsızlık hareketine dönüşmesinin yüzüncü yılında, o kutlu mücadelenin mihenk
noktasından her alanda yeni bir milli mücadele
ateşi yakmak üzere burada toplandık. Devletimizin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün
izinden giderek bu güzel şehrimize, kurtuluşumuza
vesile olacak bir sürecin başlangıcı olması dileklerimizle, en temel insani ve demokratik haklarımızı
haykırmaya geldik. Toplumun her alanında adalet
talebimizi duyurmaya geldik. Türk milleti olarak bir
ve bütün olduğumuzu bir kere daha dost düşman
herkese göstermeye geldik. İşçi, memur, emekli, işsiz her kesimden insanımızın yüreği, mutlu,
huzurlu, refah içinde bir Türkiye için atıyor. Bugün,
güvencesiz ve kuralsız çalışmanın yaygınlaştığı,
yoksulluğun insanların kaderi olarak sunulduğu,
çaresizliğin pompalandığı bir dönemi yaşıyoruz.
Çalışanların yarısı kayıt dışında, sosyal güvenceden, emeklilik hakkından mahrum bir şekilde
çalışıyor. Çalışanlarımızın kıdem tazminatına göz
dikiliyor, esnek ve kuralsız çalışma biçimleri yaygınlaştırılmak isteniyor.

KAHVECİ: ÇALIŞMA HAYATININ
ONLARCA SORUNU ÇÖZÜM BEKLİYOR

Biz hem bu sorunlarla hem de adına sendika diyen
ama sorunlar karşısında kafasını kuma gömen
oluşumlarla mücadele etmek zorundayız. Çocuklarımız geleceğinden umutsuz… Genç işsizlikte,
işsizlikte, enflasyonda OECD ülkeleri içinde en ön
sıradayız. Resmi işsiz sayısı 5 milyona dayandı; her
evde en az bir işsiz evladımız var. Kamuda bizden
olan olmayan ayrımı çalışma barışını bozuyor,
verimi düşürüyor, umutlarımızı köreltiyor. Kamu
çalışanlarının yaşadığı sıkıntılar, her geçen gün

katlanarak büyüyor. Sudan gerekçelerle, asılsız
bahanelerle, mülakat gibi adaletsiz bir sistem
kamu personel rejimine entegre ediliyor. Bunun
üzerine bir de performans sistemi adı altında yeni
bir adam kayırma yöntemi getirilmeye çalışılıyor.
Memurlarımızın lehine alınmış yargı kararları yok
sayılıyor. Küfre rıza küfürdür; zulme rıza zulümdür. Bugün karın ağrısı olanlar var, geçmişten beri
terör örgütleriyle koyun koyuna olanlar var. Her
zaman söyledik; şimdi bir kez daha uyarıyoruz.
Ayrımcılığa yol açan, objektif unsurlar içermeyen
her uygulama, kamuda yeni yandaş oluşumların
kaynağı olur.
Bugün FETÖ belasını başımıza saran bu tarafgir
anlayıştan vazgeçilmedikçe, kamuya yeni örgütler
çöreklenir. Öğretmenlerin 4+2 sözleşmeli uygulaması 3+1’e indirilecek dendi; unutuldu. Tam bir yıl
önce kamu görevlilerine 3600 ek gösterge sözü
verildi; unutuldu. Tüm memurlarımızın ek gösterge beklentisi var dedik. Ek gösterge adaletsizliği
yüzünden emeklilik kabusa dönüşüyor dedik.
Yardımcı hizmetlilerin sorunları, memurlarımızın,
teknisyenlerin, şeflerin ek ödeme ve özel hizmet
tazminatı başta olmak üzere, maruz kaldıkları
adaletsizlikler, çalışanlarımızı canından bezdirdi.
Emeklilerimiz de düşük maaşla yoksulluk içinde
hayat mücadelesi veriyor. İdarecisi aynı, işvereni
aynı, görevi aynı, yaptığı işi aynı ama hakları, maaşları, izinleri, bağlı oldukları kanunları farklı olan
bir sistem olur mu? Olmuyorsa, bunun adına hukuk
devleti denir mi? Devlet kurumlarında, 657 sayılı
kanunun 4/a; 4/b, 4/d maddesi,
İdari hizmet sözleşmeli, 1309 sayılı kanun, 2547
sayılı kanun, 3056 sayılı kanun, 4924 sayılı kanun,
5393 sayılı Kanun, 399 sayılı KHK gibi nice kanun
ve KHK’ya göre çalıştırılan personel var. Bir ülkede
bu kadar çeşitli bir istihdam rejimi olur mu?
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Geçiniz bunları. Kamu görevlilerimiz, baskıdan
kaçıyor, özgürlüğe koşuyorlar. Yıllardır iradelerine
konulan ipoteği kaldırıyor, sendikal esaret zincirlerini parçalıyorlar. Bunlar, haklarını savunamadıkları
memurların hür iradelerini kullanmalarını dahi
hazmedemiyor, kendi başarısızlıklarına kılıf bulmaya çalışıyorlar. Eğer baskıyı dile getirecekseniz;
yıllar boyunca oradan oraya sürülen, hakkı yenen,
özellikli birimlerde çalıştırılmayan, görevde yükselmeleri engellenen Türkiye Kamu-Sen üyelerine
bakın. Eğer adaletten ve ahlaktan en küçük bir
pay aldıysanız, sizin dışınızdaki sendika üyelerine
yapılan baskının da sona ermesi için mücadele
edin. Yıllarca her türlü kuralı ve kanunu çiğneyerek, sendikal alanı necasetle doldurduysan, bugün
çıkıp şikâyet etme hakkın yok. Eğer ağlayacaksanız oynamayın! Terazisini bozduğunuz kantarın
ölçüsünden şikâyet etmeyin.

Bu arkadaşlarımızın hiçbiri, bir diğeri ile aynı haklara sahip değil. Böyle bir kamu personel anlayışı
olur mu? Böyle bir idarede, adalet sağlanabilir
mi Allah aşkına? Bu çeşit uygulamalar, kamudaki
istihdam güvencesini tahrip etmekte; çalışanlarımızı çaresizlik girdabında kaderine terk etmektedir. Her ekonomik sıkıntının faturası çalışanlara
çıkartılıyor. Kurumlar arasındaki ücret adaletsizliği
almış başını gidiyor. Maaşlar açıklanan enflasyon
kadar artıyor; gerçek enflasyon karşısında eriyor.
Bu duruma sessiz kalamayız. Yap-boz tahtasına
döndürülen eğitim sistemini söylemeyecek miyiz?
Atanamayan öğretmenin, atanamayan sağlık personelinin sesi olmayacak mıyız? Elbette mücadele
edeceğiz; milletimizin derdi ile dertleneceğiz.
Adına sendika diyen ama sendikacılıktan nasibini
almamış birileri, kasasına girecek paranın derdine
düşüp dayanışma aidatı aşkıyla yanarken biz, 2
bin 20 lira ile bir ay geçinen asgari ücretliyle, 3 bin
500 lira maaşı yetiştirmeye çalışan memurumuzla
dertleniyoruz. Bu ülkede iş bulmanın bir dert,
çalışmanın ayrı bir dert olduğunu biliyor, sorunların
çözülmesini istiyoruz. Performansa dayalı maaş
sistemi ile sağlık çalışanlarının, KİT çalışanlarının,
Demiryolu, PTT çalışanlarının canına okunuyor.
Sağlığımızı, hayatımızı emanet ettiğimiz sağlık
çalışanlarından doğru teşhis, doğru tedavi yerine, daha çok hastaya bakması isteniyor. Sorunlar
yalnızca eğitimde, sağlıkta mı? Büroda, ulaşımda,
imarda, enerjide, tarım-orman işlerinde, kültür-sanat alanında, yerel yönetimlerde, haberleşme,
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diyanet çalışanları, hangi alana bakarsak orada bir
sorunla karşılaşıyoruz; çalışanlarımızın ezildiğini
görüyoruz.

“YILLARDIR BASKI VE TEHDİTLE
YAPTIKLARI ÜYELER ŞİMDİ KENDİ
İSTEK VE ARZULARIYLA BASKIDAN
ÖZGÜRLÜĞE KOŞUYORLAR”

Enflasyon aldı başını gidiyor. Hayat pahalılığı hepimizin cebini yakıyor. Resmi enflasyon yıllık %20;
gıda enflasyonu %30 oldu. Ama memur maaşlarına yapılacak zam toplam %9 olarak belirlendi.
Son bir yılda, 4 kişilik ailenin aylık harcaması tam
943 lira arttı ama maaşlara gelen bütün zamlar,
enflasyon farkı dahil 639 lira. Yani bir memur ailesi,
geçen seneye göre aylık 304 lira fakirleşti. Ortalama memur maaşı bir yıl içinde %10 eridi. İki gün
sonra nisan enflasyonu da açıklanacak ve bu rakamın üzerine eklenecek. Cebimizdeki delik, mutfağımızdaki yangın daha da büyüyecek. 2002’den
beri ülke ekonomisi büyürken bize aynı oranda bile
zam yapılmadı. Bazı sendikalar enflasyon kadar
maaş artışını bir marifetmiş gibi kamu çalışanlarına sunmaya çalışıyor, yüzleri hiç kızarmadan
meydanlarda dolaşıyor. Yıllardır baskıyla, tehditle,
ahlaksızca kaydettikleri üyeler, vebadan kaçar gibi
bu sendikalardan kaçmaya başlayınca, bunların
da feryadı dağı taşı tuttu. Neymiş efendim, memurlara baskı yapılıyormuş da üyeleri ondan istifa
ediyormuş!

“TÜRKİYE KAMU-SEN GÜMBÜR
GÜMBÜR GELİYOR”

Türkiye Kamu-Sen gümbür gümbür geliyor, bütün
oyunlarınızı bozuyor. Paniğiniz bu yüzden, ağlamanız bu yüzden…Oynamayı bilmeyen gelin yerim
dar dermiş; Türkiye Kamu-Sen toplu sözleşme
masasına oturmasın diye feryadınız bu yüzden…
Şimdi önümüzde yeni bir toplu sözleşme dönemi
var. Bunlar, memur maaşları eridi, diyebilirler mi?
Hayır! Verilen sözler tutulmadı, diyebilirler mi?
Hayır! Gıdada enflasyon %30 oldu, maaşlar da
%10 eridi, öyleyse bize de ek zam verin diyebilirler
mi? Hayır! Çıkıp meydanlara, bunun için mücadele edebilirler mi? Hayır! O halde, bunlar memuru
temsil edebilirler mi? Elbette hayır! İşte ağlayıp
sızlanmaları, ortalığı ayağa kaldırmaları, dayanışma
aidatı isteyip kasayı doldurmayı düşünmeleri hep
bu yüzden! Yetkilendirilmiş sendikamsı yapıların
memurun halinden anlamadığı çok açık. Sendikacılıktan anlamayanların yetkili olduğu yerde de
yaralar sarılmıyor, memurun yaraları azıyor.

Devletine, Türk memuruna, kurulu nizama, adalete,
hakkaniyete ve liyakate düşmansa, Türkiye Kamu-Sen’in de can düşmanıdır. Yıllardır bize zulüm
yaptılar yılmadık. Tehdit ettiler geri durmadık. Onlar koltukların gölgesine sığındı biz meydanlara ve
yüreğimize güvendik. Hak dedik, hukuk dedik, çile
çektik bugünlere geldik. Gerçek anlamda sendikal
haklarımıza kavuşmak, sosyal devlet ilkesini hayata
geçirmek için bundan sonra da kararlılıkla mücadele edeceğiz.
Toplumumuzdaki kutuplaşmaların son bulması,
milli birlik ve beraberliğimiz için bütün azmimizle
çalışacağız. Devletimizin tüm kurumlarının hukuk
devleti anlayışıyla hareket etmesi için kararlılıkla
mücadele edeceğiz. Toplu pazarlık ve örgütlenmenin önündeki engeller kaldırılsın diye, vatandaşlarımızın yüzü gülsün diye daha çok çalışacağız. Huzurlu ve insan onuruna yaraşır bir yaşam
istiyoruz. İstihdamın korunması, geliştirilmesi ve
işsizliğin önlenmesini istiyoruz. Esnek, güvencesiz,
sözleşmeli personel istihdamının kaldırılmasını,
tüm güvencesiz sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesini istiyor, Devletin memuruna sıfat olarak
harfler ve rakamlar değil, Devletin kadrolu memuru sıfatı yakışır diyoruz. Kamu personel sistemi aile
birliği üzerine inşa edilsin, parçalanmış aile dramı
son bulsun, çocuklar annesiz, babasız büyümesin
istiyoruz. Enflasyon kadar zam çıkmazından kurtulmak istiyoruz. Adil bir gelir dağılımı istiyoruz.
“Nimette de külfette de adalet olsun” diyoruz.

İnşallah kamu çalışanlarımız bunlara en
güzel cevabı 15 Mayıs’ta, yetki sürecinde verecek. Yetkililerden de
Memur-Sen üyelerine baskı yapıldığı
iddialarına gösterilen tepkinin aynısını bizlere baskı yapılırken de göstermelerini bekliyor, eşitlik, adalet ve
hakkaniyet istiyoruz. Millî mücadelenin
başlangıç noktasından bir kere daha
ilan ediyoruz ki, kim Türk milletine, Türk
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Bir arada daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz, haklarımızı elde edebilmek için daha güçlü
bir mücadele vereceğiz. Bunun için Devletimizin
kurulduğu günden bu yana idealimiz olan milli
egemenlik, milli devlet ilkesinden sapmayacağız.
Gayri milli oluşumlarla iç içe geçmiş hiçbir anlayışa
prim vermeyecek, milli sendika anlayışını yükselteceğiz.

Ek gösterge düzenlemesinin tüm memurların sorunlarını çözecek şekilde genişletilerek bir an önce
hayata geçirilmesini istiyoruz. Yardımcı hizmetler
sınıfı personelinin ve üniversiteli işçilerin sorunları
çözülsün istiyoruz. Dar ve sabit gelirlinin üzerine
bir karabasan gibi çöken vergi adaletsizliğinin son
bulmasını istiyoruz. Kamuda atamada ve görevde
yükselmede adalet, eşitlik, hakkaniyet ve liyakat
öne çıksın, bütün adaletsizlikler son bulsun, hak
eden hak ettiği yere gelsin istiyoruz. Geleceğe
güvenle bakan, birbirine saygılı, mutlu, müreffeh,
muasır medeniyet seviyesinin de üzerine çıkmış bir
toplum istiyoruz.

“100 YIL ÖNCE OLDUĞU GİBİ BUGÜN
DE MAHFİLDEKİ TÜM KESİMLERLE
MÜCADELEYE HAZIRIZ”

Memurun, işçinin, emeklinin sorunlarını hasıraltı
etme, gündemi saptırma amacı güdenler, çalışanlara ve sendikacılığa en büyük darbeyi vurmaktadır. Çalışanların örgütlü mücadelesini zayıflatarak,
küresel saldırılar karşısında bizleri güçsüz ve
savunmasız bırakmak isteyenler var. Emeğinin
karşılığını alamayan, alın terini akıtan ama kıymeti
bilinmeyen bir çalışma hayatı gerçeği ile karşı karşıyayız. Bütün bu olumsuzlukların üstüne, bizleri
birbirimize düşürmek isteyen, her fırsatta milletimiz içine nifak tohumları ekmek isteyenler var.
Nice koç yiğitlerin aziz kanlarıyla sulayıp, canları
pahasına vatan yaptığımız bu topraklarda, yeni bir
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var olma savaşının eşiğindeyiz. Tıpkı bundan 100
yıl önce olduğu gibi yurdumuz, bugün de içeriden
ve dışarıdan kahpece kuşatılmaya çalışılmaktadır.
Emperyalist hainler, maşa olarak kullandıkları terör
örgütleri aracılığıyla, bizlere yeni bir bedel ödetme
peşine düşmüş durumdadır. Elbette ki yurdumuzu
işgalci ve işbirlikçi mihraklara teslim edecek değiliz.
100 yıl önce olduğu gibi bugün de bu mahfildeki
bütün kesimlerle her türlü mücadeleye hazırız. Ne
mutlu ki, bugün burada toplanan kalabalığa baktığımda, aydınlık bir gelecek görüyorum. Bugün
burada, hak mücadelesinin kutsiyetine inanmış,
Hakkı istemenin Allah emri olduğunu idrak etmiş,
“birlikten kuvvet doğar” diyen milyonların iradesini
görüyorum.
Aziz vatanımızın dört bir yanından güzel Samsun’umuza akın eden dava arkadaşlarım, sizler
kardeşliğimizin, azmimizin, kararlılığımızın işareti;
geleceğimizin teminatısınız. Eğilmez baş, bükülmez bilek, yorulmaz yürek burada! Biliyorum ki,
adım attığı her yere medeniyeti, mertliği, insanlığı öğreten, karşılaştığı her toplumu cesareti ve
dürüstlüğü ile kendisine hayran bırakan yüksek
ruh, bu milletin her bir ferdinin yüreğinde ilk günkü
saflığıyla yaşıyor. Biliyorum ki, Kur’an’ı baş tacı
edip, Uzak Asya’dan Avrupa içlerine kadar tüm
coğrafyayı İslam’la şereflendiren Türk milleti yıkılmaz. Bizleri ayırmaya, kardeşi kardeşe kırdırmaya
çalışanlar asla bu emellerine ulaşamayacak.

İşte burada; bağımsızlık uğruna, kelle koltukta yola
çıkan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak
üzere tüm milli mücadele kahramanlarının manevi
huzurunda haykırıyor ve söz veriyoruz: Nasıl ki,
sizler 100 yıl önce “Ya istiklal ya ölüm” diyerek,
yaktığınız mücadele ateşiyle bizlere hürriyetimizi
hediye ettiyseniz, bizler de kamu çalışanlarını sendikal esaretten kurtaracak, bileklerine geçirilmiş
prangaları parçalayacak, iradelerine ipotek koyan
anlayışı yerle bir edeceğiz. Bu yüzden çilemiz çok,
işimiz zor ama eninde sonunda biz kazanacağız.
Yılmayacağız! Yıkılmayacağız! Yorulmayacağız!
Başaracağız! Başaracağız! Başaracağız!

100 YIL ÖNCEKİ İNANÇ VE
KARARLILIKLA MİLLİ BİRLİK, MİLLİ
EGEMENLİK, MİLLİ DEVLET VE MİLLİ
SENDİKA İÇİN HER ALANDA YENİDEN
MİLLİ MÜCADELEYE BİSMİLLAH
“Önce Elif olmak Mehmet olmaktır mesele
Elif gibi dümdüz Mehmet gibi şahan
Sonra bir kadın, bir erkek
ve sonra vatan
Dalgalanan
bayrağın
gölgesinde
bir

olmaktır mesele
Birlik olmak hiç hayıflanmadan
Kınalı Alileri yetiştiren ana olmaktır Elif
Erzurum tabyalarında Nene Hatun olmaktır
Kazma kürek demeden ne bulduysa çağlayan
Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın şiirinde Elif olmaktır
Mustafa Kemal’in kağnısını yürüten
Arif Nihat’ın şiirinde bayrak olmaktır
Nereye dikilmek istiyorsa oraya dikilen.

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!”
diyerek sözlerini noktaladı.
Genel Başkanımızın konuşmasının ardından alanda toplanan on binler, hep
bir ağızdan ANDIMIZ’ı okuyup “Varlığımız Türk varlığına armağan olsun”
diyerek söz verdiler.
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ŞEHİRLER SULTANI
İSTANBUL’UN FETHİNİN
566. YILI KUTLU OLSUN
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı
Önder Kahveci, İstanbul’un fethinin 566. yıldönümü nedeniyle bir
mesaj yayınladı.
Kahveci, İstanbul’un ve Anadolu’nun Türk
yurdu olduğunu vurguladığı açıklamasında
şunları söyledi:
“Binlerce yıldır uğruna büyük mücadeleler
verilen güzide şehrimiz İstanbul’un kapılarının
Fatih Sultan Mehmet Han önderliğinde, Türk ve
İslam dünyasına açılmasının 566. yıldönümünü kutluyoruz.
1071 yılında Malazgirt Zaferi ile başlayan Türk
milletinin Anadolu’daki siyasi varlığı, Fatih’in
İstanbul’un fethi ile taçlanmıştır. Batı dünyasının Türkleri bu topraklardan çıkararak tarih
sayfasından silmek adına başlattığı, yüzyıllar
süren ve hala sürmekte olan büyük akınlar
işte bu zaferlerin rövanşını almak isteyenlerin
eseridir. Uzun süre boyunca Batı, her yolu
deneyerek Anadolu’ya seferler gerçekleştirmiş,
Türk milleti her defasında bu saldırıları bertaraf etmiş ve İslam coğrafyasının selametini
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sağlamıştır. Geçtiğimiz asrın başında İstanbul,
Batılı emperyalist güçler tarafından bir kez
daha işgal edilmiş, bu süreçte de Gazi Mustafa
Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının verdiği
muhteşem mücadele sonunda İstanbul’un ve
Anadolu’nun Türk yurdu olduğu bir kez daha
dost düşman tüm dünyaya ilan edilmiştir.
Yaklaşık bin yıldır içimizden ve dışımızdan
gelen saldırılara karşı direnerek, büyük mücadeleler vererek ve tarifsiz bedeller ödeyerek
yaşadığımız bu topraklarda bugün yeni ve büyük bir saldırı dalgası ile daha karşı karşıyayız.
Yurdumuz, içeriden ve dışarıdan çepeçevre
kuşatılmak istenmektedir. Müttefik bildiğimiz
devletler can düşmanlarımızla kirli ittifaklar
içine girmiştir. Gerek Akdeniz’de gerekse ülkemizin güneydoğusunda yaşanan gelişmeler,
her an sıcak bir çatışmanın yaşanma ihtimalini güçlendirmektedir. Sınırlarımız dışından
gelen terör tehdidini bertaraf etmek üzere
gerçekleştirdiğimiz Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı
harekâtlarının ardından kahraman ordumuz,
geçtiğimiz gün de Kuzey Irak’taki terörist unsurlara yönelik olarak Pençe Harekatı’nı başlatmış
bulunmaktadır.

İçinde bulunduğumuz bu kritik ve zorlu süreçte İstanbul’un fethi, 1453 yılından günümüze
anlamlı mesajlar taşımakta; azim, kararlılık,
inanç ve adanmışlığın her türlü olumsuzluğu
yok edeceğinin, imkânsızı mümkün kılacağının
en büyük ispatı olarak karşımızda durmaktadır.
İnanıyoruz ki, amaca ulaşmak için gemileri karadan yürüten iradenin tecellisi olarak Türk milleti, bugün de kendisine kurulan tuzaklara karşı
aynı inanç, azim ve kararlılıkla cevap verecek,
etrafına örülmek istenen esaret zincirini parçalayarak içerideki ve dışarıdaki bütün düşmanlarını bir kez daha hezimete uğratacaktır. Türk
milleti sahip olduğu adalet, sevgi ve hoşgörü ile
bölgesinde birlik ve beraberliği yeniden tesis
ederek bu topraklardaki hâkimiyetini ilelebet

sürdürecektir.
Bu vesile ile geçtiğimiz gün başlatılan Pençe
Harekatı’nda Türk Silahlı Kuvvetleri’ne muvaffakiyetler diliyor, hiçbir evladımızın burnu dahi
kanamadan bu seferden de zaferle dönmelerini
ve milletimize kasteden hainlerin kökünü kazımalarını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Peygamber Efendimizin (SAV) sözlerine ve duasına
nail olan dünya harikası İstanbul’un fethini ve
İslam’la müşerref olmasını bir kere daha tebrik
ediyor, başta Fatih Sultan Mehmet Han olmak
üzere fethin tüm askerlerini ve bu toprakları
bizlere yurt yapan tüm şehitlerimizi rahmetle
anıyor, fethin 566. yılında ceddimize lâyık nesiller olabilmeyi temenni ediyorum.”
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yerleştirerek sahip çıkmıştır.

Kurtuluş Savaşımızın başkahramanlarından Kazım Karabekir
Paşa’nın kızı Timsal Karabekir, KAMUTÜRK’e konuştu

BABAM MUSTAFA
KEMAL’İN DOSTUYDU

Timsal Karabekir: Babamın
Atatürk’e Dargınlığı Yoktu
Söyleşi: Erdal ALTUN

O

kullarda öğretilen tarih dersinin
öğrencilere katkısı hiç şüphesiz ki
tartışılmaz. Ancak sınıf ortamının
dışında öğrencileri tarihî mekânlara,
müzelere götürmek, tarihimize yön vermiş kahramanlarımızın çocukları veya
akrabalarıyla tanıştırmak, sohbet ettirmek
tarih şuurunu daha kalıcı hâle getiriyor.
TİMSAL HANIM: ASALET,
ZARAFET VE LETAFET
Böyle düşündüğüm için Kutulamare, Çanakkale
Alçıtepe, Kurtuluş Savaşı Kahramanı ve yetimler
babası olarak yakın tarihimize iz bırakan merhum Kazım Karabekir’in kızı Timsal Karabekir’i
okulumuza davet ettim. Yoğun çalışmasına ve
küçük rahatsızlıklarına rağmen bizi kırmadı.
Telefonla aradığımda serum vurulduğunu
belirterek bir saat içinde hazır olacağını söyledi.
Erenköy’deki evine gittiğimizde ufak adımlarla
ilerleyen, güleç yüzlü, samimi, alçak gönüllü
bir paşa kızıyla karşılaştık. Konuşmalarında ve
davranışlarında bir asalet, zarafet ve letafet vardı.
Yetmiş sekiz yaşında, heyecanı ve idealleri capcanlıydı. Böyle mümtaz bir şahsiyetle tanışmak
beni oldukça mutlu etti, onurlandı.

DÜNÜ UNUTMA Kİ YARINA
HAKKIN OLSUN
Demek ki Kazım Karabekir Paşa’nın kızı olmak
böyle bir şeydi. Her cümlesinde bir sorumluluk hissi vardı. Mustafa Kemal Atatürk, Kazım
Karabekir ve İsmet İnönü gibi daha nice kahramanların bıraktığı Türkiye Cumhuriyeti mirasını,
gençlere anlatarak devretmek istiyordu. Genç-
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lerin Türk devletine sahip çıkabilmesi için yakın
tarihi hakkıyla bilmesi gerektiğine inanıyordu.
“Dünü unutma ki yarına hakkın olsun.” diyordu.
Konferans ve söyleşilerine bu cümleyi başlık
olarak koymuş. Timsal Karabekir, öğretmen ve
öğrencilerle buluştuğunda yüzündeki mutluluk
ve heyecan daha da arttı. Babasını, babasının savaştığı cepheleri, yaşanılan zorlukları ve Kurtuluş
Savaşını kendisi yaşıyormuş gibi anlattı. Ses tonu,
anlattığı konuya göre bazen bir asker ve paşa gibi
tok, bazen bir anne gibi şefkatli,
bazen de
zorluk, yokluk çeken, zulüm
gören,
savaşta yaralanan, yakınını
kaybeden bir kişi gibi değişedurdu.

‘’ALLAH GÖRDÜKLERİMİ DÜNYA
ÜZERİNDE HİÇ BİR GÖZE
GÖSTERMESİN’’
Anlatılanlar karşısında etkilenen bazı öğretmenler, öğrenciler gözyaşlarını tutamadı. Sözde Ermeni soykırımına gelince celallendi. “Ne münasebet
canım!” dedi.
“Asıl soykırıma uğrayan Türklerdir. Erzurum’da
açılan bir toplu Türk mezarı var. Her birinin
üzerinde kanlı Kur’an-ı Kerim parçaları bulundu.
Iğdır’daki mezar açıldığında ben de oradaydım.
Yine kanlı Kur’an-ı Kerim parçaları vardı. Bunun
karşılığında bizim mukaddes topraklarımızda
bir tek toplu Ermeni mezarlığına rastlanılmadı.”
Sonra Erzurum’da yaşatılan dehşeti ve vahşeti
babasından aynen aktardı:” Erzurum’a o kadar
yaklaştım ki halk beni karşılıyor, insanların dişlerini görüyorum. Biraz daha yaklaştığım zaman
ortada bir gayrı tabiilik hissettim bu
insanlar hiç kımıldamıyordu. Biraz daha
yaklaştığım zaman dehşetle gördüm ki
her biri Ermeniler tarafından canlı canlı
birer kazığa oturtulmuştu. Allah gördüklerimi dünya üzerinde hiçbir göze
göstermesin.’”
Osmanlının Ermeni tehciri esnasında her kafileye doktor tahsis ettiğini
hatırlatan Timsal Karabekir, “Hamile
kadınların da süt ihtiyacını karşılamıştır. Babam yetim kalan Ermeni
çocuklarını Trabzon Yetimhanesine

Böyle ince detayları dahi düşünen
bir devlet, nasıl oluyor da soykırım
yapıyor? Bu iddialarla Türk devletine kastettikleri açıkça ortadır.”
dedi. Timsal Karabekir sohbetimizde
bazı şeylerin kendisini rahatsız ettiğini
söylemeden edemedi. “Nedir o, Timsal Hanım?” dedim. “Babamın bazı kişi ve çevrelerce
Mustafa Kemal Atatürk’e karşı kullanılması beni
üzüyor. Sanki babam Mustafa Kemal’in yaptıklarına karşıymış gibi bir izlenim veriyorlar. Bu, doğru
değil.
Ayrıca koskoca bir devletin kuruluşunda bazı
görüş ayrılıklarının olması gayet doğal. Şimdi
bunları eşeleyip de Türkiye Cumhuriyeti’ni
kuran insanları ölümünden sonra kavga ettirmek
gerçekten çok ayıp. Babamın bütün yaşanılanlara
rağmen Mustafa Kemal Atatürk’e karşı bir dargınlığı yoktu. Atatürk, son anlarında babamı görmek
istiyor. Fakat yanındakiler bunu babama söylemiyor. Sonradan babama söylüyorlar gider miydin
diye. Babam da elbette giderdim diyor. Mustafa
Kemal çağırır da gidilmez mi?”

KAZIM KARABEKİR YÜREKLİ
MİLYONLARCA TÜRK GENCİ VAR
Timsal Karabekir, sohbetimizde babasının kader
şehri Erzurum’dan sıkça bahsedince ona “Ben
de Erzurumluyum.” dedim. “Aaa, sen benim
hemşehrimsin, babam kendini Erzurumlu olarak
görürdü.” dedi. Doğrusunu isterseniz Timsal
Hanım’ın bu sözleri heyecanla söylemesi beni
ziyadesiyle mutlu etti hem de gururlandırdı.
Timsal Hanım gün sonunda bizde hoş ve tarihî
bir seda bıraktı. Buradan diyorum ki
gönlünüz rahat olsun,
emin olun ki Türkiye
Cumhuriyeti’ni bir
emanet olarak gelecek nesillere taşıyacak Kazım Karabekir
yürekli milyonlarca
Türk genci var. Bir kez
daha teşekkür ediyorum
sizlere. Allah sizlere sağlık
ve mutluluk versin. İyi ki
tanıdık sizleri…
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DENİZ TAŞIMACILIĞI VE TERÖR
Av. Alp ASLAN

Liman Tesisi Güvenlik Sorumlusu (LTGS)

Prof.Dr. İ. Hamit HANCI
Adli Tıp Uzmanı

Deniz taşımacılığı hava yoluna göre 14, karayoluna
göre 7, demiryoluna göre 3,5 kat daha ucuz olması
nedeniyle dünyada en çok tercih edilen ulaşım
şeklidir. Dünya ticaretinin ithal ve ihraç yüklerinin
% 75’i deniz yoluyla taşınmakta olup dünyada,
denizyoluyla gerçekleştirilen uluslararası ticaret
hacmi, her geçen gün süratle artmaktadır.
Deniz Ticareti İstatistiklerine göre dünya deniz
ticaret hacmi 9
milyar tona ve parasal
değer bakımından dünya
deniz
ticareti 9
trilyon

$’lık bir büyüklüğe ulaşmıştır.
Ülkemizde 8,333km’lik uzunlukta kıyı şeridi bulunmaktadır. Bu durum 3 tarafı denizle çevrili ülkemizi
deniz ticareti açısından önemli kılmaktadır.
Deniz Ticaretinin dünyada öneminin artması terör
saldırılarının da hedefi haline gelmesine neden
olmaktadır.
USS Cole isimli ABD savaş gemisi 8 Ağustos 2000
tarihinde, Irak’a karşı BM yaptırımları uygulamak
üzere ABD öncülüğünde düzenlenen operasyona
katılmak için İran Körfezine doğru yola çıkmış,
9 Ekim 2000 tarihinde Süveyş Kanalından geçerek Aden Körfezine girmiş ve yakıt ikmali için
Yemen’de demirlemiştir. 12 Ekim 2000 tarihinde
patlayıcı dolu küçük bir teknenin geminin yanında
infilak etmesi neticesinde gemide 12 m’lik bir delik
meydana gelmiş ve USS Cole’un mürettebatından
16 kişi ölmüş 39 kişi de yaralanmıştır. Bunu bir dizi
tanker saldırısı ve İsrail’in Aşdod Limanı saldırısı
izlemiştir.

1- Uluslararası seferle iştigal eden, yüksek hızlı
yolcu tekneleri dahil tüm yolcu gemileri ,
2- Uluslararası seferle iştigal eden, 500 groston ve
üzerindeki yüksek hızlı tekneler de dahil tüm yük
gemileri,
3- Uluslararası seferle iştigal eden, mobil deniz
sondaj birimleri,
4- Uluslararası seferle iştigal eden gemilere hizmet
veren liman tesisleri,
Dünyada terör saldırılarının boyutunu değiştiren ve terörün yeniden tanımlanarak karşı tedbirlerinyeniden düzenlenmesine neden
olan 11 Eylül 2001 tarihindeki ABD’de
meydana gelen saldırının ardından
2. saldırının denizden geleceği ve
bunun etkilerinin 11 Eylül saldırısından daha büyük olacağı BM’de
belirtilmiştir.
Uluslar arası Deniclik Örgütü
(IMO) Genel Kurulu tarafından bu
konuda alınabilecek tedbirlere ilişkin
çalışma yapması amacıyla Deniz Güvenlik
Komitesi (MSC) yetkilendirilmiştir.
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Bu toplantılar sonrasında gemilerin ve liman tesislerinin güvenliğine yönelik yeni tedbirleri içeren
ISPS Kod oluşturulmuştur:
* International (Uluslararası)
* Ship and
(Gemi ve)
* Port Facility
(Liman)
* Security
(Güvenlik)
* Code
(Kodu)

ISPS Kod kapsamına girmektedir.
Ulaştırma mevzuatımızda ISPS Kod ve Uygulama
Yönetmeliği Kapsamındaki Liman Tesisleri aşağıda
belirtilen yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır:
1- ISPS Koda tabi her liman tesisi, İDARE tarafından
belirlenen kriterler çerçevesinde bir LTGS (Liman
Tesisi Güvenlik Sorumlusu) atayarak İDARE’ye
onaylatır.
2- ISPS Koda tabi her liman tesisi, ISPS Kod Bölüm
B hükümleri dikkate alınarak ve ISPS Kod Bölüm
A hükümlerine uygun olarak, LTGD (Liman Tesisi
Güvenlik Değerlendirmesi) yapılmasını sağlar ve

İDARE’ye onaylatır.
3- ISPS Koda tabi her liman tesisi, onaylanmış
LTGD (Liman Tesisi Güvenlik Değerlendirmesi)
çerçevesinde ve LTGS’nin (Liman Tesisi Güvenlik
Sorumlusu) sorumluluğunda LTGP (Liman Tesisi
Güvenlik Planı) hazırlayarak İDARE’ye onaylatır
ve İDARE’nin belirleyeceği esaslar çerçevesinde
uygulanmasını sağlar.
4- LTGP’si (Liman Tesisi Güvenlik Planı) İDARE
tarafından onaylanan limanlara, 5 yılı geçmemek
şartıyla her yıl periyodik denetimleri yapılmak suretiyle Liman Tesisi Güvenlik Sertifikası düzenlenir.
Beş yıllık sürenin sonunda Sertifikanın yenilenmesi
için liman tesislerinin LTGD’yi (Liman Tesisi Güvenlik Değerlendirmesi) yeniden yaptırması gerekir.
5- İDARE tarafından yapılan denetimler neticesinde ISPS Kod hükümlerini yerine getirmediği anlaşılan liman tesislerinde uluslararası gemi trafiğine
izin verilmez.
6- ISPS Kod ve Uygulama Yönetmeliğine uygun
olarak yılda 4 kez Talim, 1 kez ISPS Kod Eğitimi, 1
kez geniş çaplı Tatbikat yapılması sağlanır.
Türkiye’de toplam ISPS Koda tabi 177 Adet Liman
Tesisi bulunmaktadır. Yukarıda sayılan faaliyetleri
yürütme yeterliliği (Tanınmış Güvenlik Organizasyonu - RSO) anlamında bu limanlardan;
* Kendisi bizzat Tanınmış Güvenlik Organizasyonu
(RSO) olan Liman Tesisi: 9 Adet,
* RSO Hizmeti Satın Alan Liman Tesisi: 168 Adettir.
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Ülkemizin denizden gelebilecek teröre karşı
korunması için alınabilecek başlıca önlemler
şunlardır:

olarak daha iyi korunmaları için kolluk mevzuatı deniz ticaret hukuku kapsamında yeniden
düzenlenmeli, “deniz koruculuğu” kurulmalıdır.

1- Denizlerimizin, denizcilerimizin ve gemilerimizin de kara ülkemiz kadar tehdite açık
olduğunun bilincinde olunmalıdır,

Kaynaklar: www.marinetraffic.com;
internet haber siteleri.
Ek: 13 Haziran 2019’da Umman Körfezinde
yapılan tanker saldırılarına ilişkin derleme.

2- Bu bilinç ile denizcilerimizi, limanlarımızı ve
gemilerimizi her türlü simetrik ve asimetrik
terör tehditlerine karşı koruyacak tedbirler
alınmalı ve geliştirmelidir,

13 Haziran 2019’da saldırıya uğrayan tankerlerin son rotaları.

3- Limanlarımızın kritik altyapılar olduğunun
bilincinde olarak, ISPS Kod yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmeleri sağlanmalıdır,
gerekli Liman Tesisi Güvenlik Planları güncellemeleri gecikmeksizin yapılmalıdır.
4- Gemilerimizin ve Limanlarımızın terör,
sabotaj, KBRN, sualtı ve hava drone saldırısı,
siber savunma vb. güncel tehditlere karşı yerli
ve milli karşı terör kaabilyetleri sağlanmalı,
mevzuat oluşturulmalıdır.
5- Gemilerimizin ISPS Kod kapsamında fiziki
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Yazar-Yönetmen

Emrah BEKÇİ

MİLLİ MÜCADELEMİZİN
100. YILI
ATATÜRK’ÜN DOĞUM
GÜNÜ KUT’LU OLSUN!

Yakın tarihimizde milletimizin kaderini
değiştirip, Osmanlı Devleti’nin tarih sahnesinden
silinip, yeni kurulacak olan ‘Türkiye Cumhuriyeti
Devleti’nin temellerinin atıldığı bir yolculuk…
Yolculuk İstanbul’dan Samsun’a yapılıyor.
Yolcuları taşıyan Vapur’un adı: Bandırma. Yolcular ise; Müslüman Türk Milletinin kaderini tayin
edecek olan öncüler. Yol göstericiler, mücadeleciler…
19 Mayıs 1919 Tarihinde İstanbul’dan hareketle Samsun’a ayak basan Gazi Mustafa Kemal
Atatürk ve silah arkadaşları ve onları taşıyan vapur. Vapurun İstanbul’dan hareket ettikten sonra
‘Karadeniz’de batırılacağı istihbaratı’. Bandırma
Vapurunun tarihçesi. Kaptan İsmail Hakkı Durusu ile Gazi Mustafa Kemal Paşa arasında yaşanan
önemli konuşma, vapurda yolculuk yapan tüm
personelin ismi, tarihimizde az üzerinde durulan
hadiselerdir.
Bu makalemizin amacı, bu hususlara
değinerek, okuyucularımızın hafızasını tazeleyip,
yakın mazimizi tekrar hatırlayıp, o zamanlardaki
zorluk ve imkansızlıklar ile nasıl bir kut’lu yürüyüşe çıkıldığını tekrardan hatırlamaktır.
Öncelikle bir belge ile yazıya başlamak
isterim. Belgede görmüş olduğunuz ‘şerh’ düzenlemeler, Gazi Mustafa Kemal Paşa (Atatürk)
tarafından yapılmıştır. 1919 Senesi Nisan ayında
Harbiye Nazırı Mehmed Şakir binni Numan Tahir
Paşanın; Dokuzuncu Ordu Müfettişliğine gönderdiği ve mührü olan talimat suretidir.
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Sadettin Ferit Bey bu haberi gecenin geç saati olmasına rağmen Mustafa Kemal Paşanın Şişli’deki
evine giderek kendisine iletti.
Mustafa Kemal Paşa, Bandırma Vapuru’na biner
binmez Kaptan İsmail Hakkı Bey’e ‘‘Mümkün
olduğu kadar sahilden gitmemiz mümkün mü
acaba?’’ diye sordu.
Kaptan Karadeniz’e ilk kez çıktığını, nerelerin kayalık, nerelerin sığ olduğunu bilmediğini çekine
çekine Paşa’ya söyledi.
Bunun Üzerine Mustafa Kemal ‘‘O zaman pusula
ile gideriz’’ dedi.
Ancak kaptan sıkıla sıkıla geminin pusulasının da
bozuk olduğunu söyleyince Paşa hafifçe gülerek
şöyle dedi:
‘‘Ziyan yok. Allah büyüktür. Siz yine mümkün
olduğu kadar sahili takip ediniz.’’
Kıyı kıyı yol alan Bandırma Vapuru bir kazaya
uğramadan Samsun’a vardı.
(Şakir Paşa’nın hazırlayıp, Atatürk’ün düzeltme
yaptığı belge)

Harbiye Nazırı 		
Mehmed Şakir Paşa

Gazi Mustafa
Kemal Atatürk

Malumunuz Dokuzuncu Ordu Müfettişliği
vazifesini yerine getirecek kişi Mustafa Kemal
Atatürk’tür.Belgede dikkat çeken husus ‘Tashih’ler (Düzeltmeler).Düzeltmeleri kendi kalemiyle yapan Mustafa Kemal Atatürk;’’Padişahın
iradesiyle Dokuzuncu Ordu Müfettişliğine Tayini’’, cümlesini çizip yerine;’’Dokuzuncu Ordu
Kıtaatı Müfettişliğine ait vazifeler, yalnız askeri
olmayıp, müfettişliğin ihtiva eylediği mıntıka
dahilinde aynı zamanda mülkidir.’’ hükmü ile
birleştirmiştir.
Kısacası Gazi Mustafa Kemal Atatürk; 19 Mayıs
1919’da Samsun’a çıkıp bütün Anadolu’ya çıngı
olacağının beyanını hazırlamıştır.Bu belgeyi
Mustafa Kemal Atatürk’ün istediği gibi tekrardan hazırlayan Şakir Paşa, görevden Damat
Ferid tarafından uzaklaştırılmıştır.

Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a
yetkili olarak gideceği belgeler hazırlanıp onaylandıktan sonra Bandırma Vapurunun İstanbul’dan hareket etmesi gerekmekteydi. Tam bu
esnada çok önemli bir gelişme cereyan etti.
Osmanlı Bankası Müdürü, Kızılay Cemiyeti İkinci Başkanı, Ermeni Asıllı BerçKeresteciyan (Sonradan TÜRKER Soyadını alacaktır), Casusların cirit attığı o dönemde Mustafa Kemal’in
avukatı Sadettin Ferit Bey’e gidip önemli bir bilgi
verdi:
‘‘-Siz, Paşa Hazretleri’nin hem avukatı hem zannederim yakın dostusunuz. Paşa hazretlerinin
bindiği vapur Boğaz dışında bir İngiliz torpidosu
tarafından batırılacak. İkaz ediyorum.
Lütfen Paşa Hazretleri’ne iletiniz.’’
(BerçKeresteciyan
TÜRKER 5-6-7
Dönem TBMM
Afyonkarahisar
Mebusu)

(İsmail Hakkı
DURUSU, Bandırma
Vapuru Kaptanı)
Millî Mücadeleyi
Samsun’dan başlatacak olan heyet 19
Mayıs 1919 Tarihinde
karaya ayak bastı. Lakin bu heyeti Samsun’a
götüren ‘Bandırma Vapurunun’ da bir hikayesi
vardı. Şimdi bu vapurun tarihini okuyalım…
Gemi 1878 yılında İngiltere’nin Glasgow kentinde
(İskoçya bağımsızlığını ilan ettikten sonra bu
bölge İskoçya sınırları içerisine girmiştir) Mac. IntyrePaisley -Huston ve Cardett gemi tezgahlarında
21 sıra numarası ile 279 grostonluk yolcu ve yük
vapuru olarak inşa edilmiştir. Geminin ilk sahibi
“DusseyandRobinson” şirketi gemiyi “Torocaderto” adı altında 5 yıl çalıştırmıştır.
1883 yılında Yunanistan’da H. PsichaPreus Firmasına satıldıktan sonra “Kymi” adını alarak, geminin
Londra’da olan kaydı Pire Limanına alınmıştır.
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1890 yılında H. PsichaPreus firması gemiyi başka
bir Yunanlı firma olan Cap. Andereadis firmasına
satmış, 12 Aralık 1891 tarihinde kaza sonucu batmış, aynı yıl içerisinde yüzdürülmüştür. Kymi adı
ile “İstanbul Rama Derasimo” firmasına satılarak
İstanbul limanına kayıt edilmiştir.
1894 yılında Pire Limanındaki kayıt o zamanki
Deniz Yolları İşletmesi anlamına gelen “İdare-i
Mahsusa”ya nakledilmiş ve Türk bayrağı çekilerek, adı “Kymi” den “Panderma” olarak değiştirilmiştir. Marmara Denizi kıyılarında, Tekirdağ,
Mürefte, Şarköy, Karabiga, Erdek arasında yük ve
yolcu seferleri yapmıştır.
İdare-i Mahsusa’nın statü değiştirerek 28 Ekim
1910 yılında “Osmanlı Seyrüsefain İdaresi”
(Osmanlı Denizcilik İşletmesi) olunca geminin
adı “Panderma”, “Bandırma” olarak değiştirilerek
posta vapuru haline getirilmiştir.
I. Cihan Harbi ardından Osmanlı Donanması ağır
hasar almıştı. Mevcut ve onarıma muhtaç olan
gemiler de Almanya’ya bakım amaçlı gönderilmişti. Bu bakımdan Mustafa Kemal Paşa ve silah
arkadaşlarının Samsun’a götürmek için eldeki
olanaklara uyularak Bandırma Vapuru ayrılmış
ve geminin kaptanlığına da 01.05.1919 tarihinde
İsmail Hakkı Kaptan atanmıştı.
Ve vapur 41 yaşındaydı…

Bandırma Vapuruyla Samsun’a ayak basan heyetin isimleri ise şöyleydi;
Mustafa Kemal Paşa, Kurmayları ve
Silah Arkadaşları
1. 9. Ordu Müfettişi Mirliva (Tuğgeneral) Mustafa
Kemal Paşa (Atatürk)
2. 3. Kolordu Komutanı Erkan-ı Harp Mir Alayı
(Kurmay Albay) Refet (Bele Paşa)
3. Müfettişlik Kurmayı Başkanı Erkan-ı Harp Mir
Alayı Manastırlı Kazım (Dirik Paşa)
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4. Müfettişlik Sağlık Daire Başkanı Tabip Miralay
İbrahim Tali (Öngören)
5. Kurmay Başkan Yardımcısı Erkan-ı Harp
Kaymakamı (Kurmay Yarbay) Mehmet Arif Bey
(Ayıcı)
6. Karargâh Erkan-ı Harbi ve İstihbarat ve Siyasi
şube Müdürü Erkan-ı Harp Binbaşısı Hüsrev
Gerede
7. Müfettişlik Topçu komutanı Topçu Bin Başı
Kemal Bey (Doğan)
8. Müfettişlik Sağlık Daire Başkan Yardımcısı
Tabip Binbaşı Refik Bey (Saydam)
9. Müfettişlik Baş Yaveri Yüzbaşı Cevat Abbas
Bey (Gürer)
10. Dr. Yüzbaşı Behçet Efendi
11. Kurmay Mülhakı Mümtaz (Tunay)
12. Kurmay Mülhakı Yüzbaşı İsmail Hakkı (Ede)
13. Müfettişlik Emir Subayı Yüzbaşı Ali Şevket
(Öndersev)
14. Karargâh Komutanı Yüzbaşı Mustafa Vasfi
(Süsoy)
15. Mülhak Yüzbaşı Rauf
16. Yüzbaşı Hersekili Ahmet Efendi
17. Kurmay Başkanı Emniyet Subayı Üsteğmen
Hayati
18. Kurmay Mülhakı 3. Kolordu Komutan Yaveri
Üsteğmen Arif Hikmet (Gerçekçi)
19. İAŞ Subayı Üsteğmen Abdullah (Kunt)
20. Mülhak Teğmen Zebur
21. Müfettişlik İkinci Yaveri Teğmen Muzaffer
(Kılıç)
22. Emir Subayı Teğmen Ruhsat
23. Adli Müşavir Ali Rıza Efendi
24. Tabur Hesap Memuru Rahmi Efendi
25. Tabur Hesap Memuru Ahmet Nuri Efendi
26. 1. Sınıf Kâtip Faik Efendi (Aybars)
27. 4. Sınıf Kâtip Memduh Bey (Atasev)
28. Zabit Vekili Tahir Efendi
29. Alay Kâtibi Yahya Efendi
30. Tabur Kâtibi Süleyman Fehmi Efendi
31. Hesap Memuru Şükrü Efendi
32. Kıdemli Çavuş Osman Nuri Oğlu Ali Faik
33. Kıdemsiz Çavuş İbrahim İzzet Oğlu Atıf
34. Çavuş Mustafa Oğlu Kemal
35. Çavuş Kemal Oğlu Mustafa
36. Onbaşı Tevfik Oğlu Âdem
37. Onbaşı Ali Oğlu Refet
38. Onbaşı Abdullah Oğlu Ali
39. Nefer Hüseyin Oğlu Mehmet
40. Nefer Ahmet Oğlu Emin
41. Nefer Mustafa Oğlu İsmail
42. Nefer İbrahim Oğlu Ömer

43. Nefer Kerem Oğlu Mehmet
44. Nefer Mehmet Oğlu Mehmet
45. Nefer Hasan Oğlu Ulvan
46. Nefer Mehmet Oğlu Durmuş
47. Nefer Mehmet Oğlu Ali
48. Nefer Şakir Oğlu Nuri
49. Nefer Hasan Oğlu Hüseyin
50. Nefer Abdullah Oğlu Musa
51. Nefer Abdullah Oğlu Mehmet
52. Nefer Mehmet Oğlu Hasan
53. Nefer Bekir Oğlu Mahmut
54. Nefer İhsan Oğlu Mehmet Lütfi
55. Nefer Ali Oğlu Musa olmak Üzere Toplam 55
kişi
Bandırma Vapuru’nun Bu Kutsal Seferinde
Görev Alan Mürettebatın İsim Listesi;
1. Gemi süvarisi İsmail Hakkı Durusu 1871
Kayseri doğumlu 22 Aralık 1940 İstanbul’da vefat
etmiştir.
2. İkinci Kaptan Üsküdarlı Tahsin Kaptan
3. Çarkçı Başı Mehmet Ağa Oğlu Hacı Süleyman
4. Gemi Kâtibi İsmail
5. Lostromo Hasan Reis
6. Serdümen Göreleli Ali Oğlu Basri
7. Ambarcı Rizeli Süleyman Oğlu Mahmut
8. Ambarcı Silivrili Hasan Oğlu Mehmet
9. Tayfa Süleyman Oğlu Cemil
10. Tayfa Hüseyin Oğlu Rahmi
11. Tayfa Mesut Oğlu Temel
12. 1. Kamarot Muharrera Oğlu Hacı Tevfik (Ulusu) 1875 yılında doğdu. 1 Ağustos 1900’ de 200

kuruş aylıkla Plevne Vapurunda kamarot olarak
çalışmaya başlamış, 1 Ekim 1914’ de Bandırma
Vapuru’nun 1. Kamarotluğuna atandı.
13. Kamarot İbrahim Oğlu Mehmet
14. Kamarot Yamağı Mustafa Oğlu Halit
15. Ateşçi Koyunhisarlı Yusuf Oğlu Halit
16. Ateşçi Rizeli Arif Oğlu Mansur
17. Ateşçi Osman Oğlu Hacı Hamdi
18. Kömürcü Hasan Oğlu Mehmet
19. Kömürcü Mehmet Ali Oğlu Ömer Faik
20. Vinçci İsmail Hakkı
21. Vinçci Ali Oğlu Galip
Gemide: Atatürk ve kurmayları 22, Er ve erbaşlar 25, Müşavir ve katipler 8, Gemi personeli 21
olmak üzere toplam 76 kişi bulunmaktaydı.
Bandırma Vapuru’na daha sonra ne oldu?
1925 yılında gemi,Bozmacı İlhami (SÖKER) isimli
Türk armatöre satılmış ve aynı armatör tarafından 4 ay içinde Haliç Fenerin’ de Hurda olarak
parçalanmıştır.
2001 yılında yeniden inşası yapılıp, 2003 yılında
Bandırma Müzesi olarak Samsun’un Canik İlçesinde açılmıştır.
İşte harikalar yaratan insanların kut’lu yürüyüşünün az bilinen birkaç hususu. Millî Mücadelemizin 100. senesini tekraren kutlar. ‘’
‘‘19 Mayıs 1919 benim doğum günümdür’’ diyen
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, saygı, şükran ve rahmetle her daim anıyoruz.
Saygılarımla
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Diyetisyen

Renan Güneş

Ofiste Yoğun Çalışmak
Kilo Vermenize
Engel Olmasın

Genellikle masa başı çalışanlar sağlıklı ve doğru
beslenmeye zaman ayıramazlar. Yemeği genelde
masa başında tüketirler. Oturarak çalıştıkları için
de hareketsiz kalırlar. Bunun sonucunda da birçok sağlık problemine zemin hazırlamış olurlar.
Obezite, insülin direnci, hipertansiyon, kolesterol
ve kan yağlarında yükselme, iskelet ve kas sistemi rahatsızlıkları, D vitamini eksikliği, yetersiz ve
dengesiz beslenme bunların birkaçıdır.
Eğer sizde masa başı yoğun çalışıyorsanız ve
beslenmeyi sadece karın doyurmak sanıyorsanız tehlike çanları sizin için de çalmaya başlamış
demektir. Peki ne yapmalı hep böyle mi devam
edecek. Tabi ki size bağlı.

NASIL BESLENMELİ NE YAPMALI?
İstemek yeterli değil harekete geçmek lazım.
Öncelikle beslenmede dengeyi sağlamalı yeterli
ve dengeli beslenme alışkanlıkları edinmeye
başlamalısınız.
Öncelikle ne yediğinizin farkında olun. Beslenmek karın doyurmak değildir. Önemli olan sağlıklı dengeli ve düzenli beslenmektir. Ofis çalışanlarının yaptığı en önemli hatalardan biri çalışırken
yemek yemektir. Yediğinizin farkında olmadığınız için kısa süre sonra tekrar açlık hissedebilirsiniz. Yemek için zaman ayırmalısınız. Oturarak
ve yavaş yavaş yemelisiniz. Küçük parçalar ve
lokmalar halinde tüketmeli ve iyi çiğnemelisiniz.
Mutlaka kahvaltı yapılmalı. Günün en önemli
öğünü şüphesiz kahvaltıdır. Kahvaltı yapmadan
işe başlamak performansı ve iş verimini olumsuz etkileyecektir. Kahvaltı da poğaça ve hamur

64

WWW.KAMUSEN.ORG.TR

işleri yerine peynir, yumurta, tam tahıllı ekmek,
domates salatalık gibi besinler tercih edilmelidir.
Yüksek karbonhidratlı yiyecekler kan şekerini
çabuk yükselteceğinden uyku ve yorgunluk hissi
yaratabilir ve bu da iş veriminizi azaltabilir. Kuru
tahıl veya mısır gevreği gibi yiyecekler tüketiliyorsa dozunda tutmak gerekir ve fazla yenmemelidir.

Öğle
yemeklerinizi ofise
söylemek
yerine dışarıda
uygun bir
yerde yemek daha faydalı olacaktır. Hem yürüyerek fiziksel aktivite yapmış olacak hem de yemek
için vakit ayırmış olacaksınız. Dışarıda yemeği
fast food olarak düşünmemekte fayda var. Daha
çok sağlıklı gıdaları tercih etmelisiniz. Çorba, ızgara etler, salata veya ev yemeği yapan yerlerden
sebze veya et yemekleri gibi besin değeri yüksek
yiyecekleri tercih edebilirsiniz.
İlla ki ofise söylenecekse yine fast food hazır yiyecekler yerine ton balıklı, peynirli veya tavuklu
salatalar, ızgara etler beyaz veya kırmızı et olabilir. Tam tahıllı veya çavdarlı ekmeklerle yapılmış
yağsız tostlar olabilir. Çok nadir olmak koşuluyla
lahmacun, ince hamurlu pizza veya makarna
tercih edilebilir tabi ki miktarları önemli.
Mutlaka ara öğünler tüketilmeli. Kahvaltıyı erken
yaptıysanız öğle yemeğine kadar mutlaka bir ara
öğün tüketmelisiniz. Ara öğünler metabolizma
hızınızı artıracağı için kilo vermenize de yardımcı olacaktır. Çok yoğun çalışıyorsanız ve vaktiniz
yoksa ara öğünler kolay ve pratik olmalıdır. Ceviz,
badem, fındık gibi kuruyemişler veya kuru kayısı
kuru üzüm gibi kuru meyveler olabilir. Dikkat
edilmesi gereken nokta miktarlardır. Yüksek
kalori içerdiklerinden belli miktarlarda tüketilmesi gerekir. Siyah çay yerine beyaz veya yeşil
çay tüketmek daha faydalı olacaktır. Bağışıklık
sistemini kuvvetlendiren adaçayı, ıhlamur, rezene, zencefil gibi bitki çaylarını tüketebilirsiniz.
İçine tarçın konulursa kan şekerini de dengede
tutacağından tercih edebilirsiniz. Protein bar
kullanıyorsanız bunlara karşı dikkatli olmanız gerekmektedir. Çünkü bazılarında yüksek seviyede

yağ bulunur ve bunlar size kilo aldırabilir.
Alırken içindekileri kontrol etmeli ve 200
kaloriden az olmasına dikkat etmelisiniz.
Meyveler güçlü bir bağışıklık sistemi
kazanmanıza yardımcı olur. Çalışırken
daha iyi bir performans kazanmanız için
gerekli antioksidanları barındırdığından ara
öğünlerde tüketilebilir. Hatta yoğurtla beraber
tüketilirse kan şekerini yükseltme hızı da yavaşlayacağından tercih edilebilir. Yoğurdun içinde
probiyotikler olduğundan kabızlık sorununa da
iyi gelecektir.

ASANSÖRÜ KULLANMAYIN,
YOLUNUZU UZATIN VE
BOL BOL YÜRÜYÜN
Hareketsizlik en önemli sorunlardan biri masa
başı çalışanlar için. Hareketin az olmasına bağlı
kabızlık sorunu yaşanabilir. Bunun için bol su
içilmelidir. Hatta çay kahve gibi içecekler yerine
bol su içebilirsiniz. Kabızlık için aynı zamanda
bol posalı beslenmek gerekir. Mümkün olan her
an yürüyün. Ofiste asansör varsa kullanmayın.
Gerekirse işe gelirken veya giderken yolunuzu
uzatın ve yürüyün. En fazla 15 dakika hareketsiz
kalın. Omuzları, kolları ve bacakları mutlaka
hareket ettirin.
Doğru sağlıklı ve dengeli bir beslenme için kesinlikle öğün atlanmamalıdır. Ofis ortamında yoğun
çalışan bireylerin ideal kiloya gelmesi sağlanmalıdır. Kilo kaybıyla beraber dikkat ve konsantrasyon da artacaktır. Dikkat ve konsantrasyonu artırmak için omega 3 yağ asitlerini içeren besinler
tüketilmelidir.
Sürekli kapalı ortamda çalışmak yeterli gün ışığı
alamamak D vitamini seviyesini düşürebilir. Bu
yüzden mutlaka önce test yapılmalı ve eksiklik
varsa d vitamini kullanılmalıdır.
Ofiste toplantılarda veya kutlamalarda tüketilecek tatlı veya hamur işi pasta gibi yiyeceklerden
uzak durulmalıdır. Çok fazla hareketsiz masa
başında oturmak ödem yapabilir. Bu yüzden tuz
tüketimini azaltmakta fayda var.
Sadece kilo vermek için değil sağlıklı beslenmek
ve mevcut sağlık durumunu korumak için bir
ekip arkadaşı edinmek size destek katacak ve
performansınızı artıracaktır. Böylelikle işler daha
da kolaylaşır.
Herkese iyi çalışmalar diliyorum.
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Atatürk’ün Türklük
ve Türk Milliyetçiliği
Hakkındaki sözleri
H

ayatını Türk Milletinin
özgürlüğü ve gelişimine,
cihan imparatoru Osmanlı’nın mirasçısı Türkiye’nin
çağdaş muasır medeniyetlerin
üzerine çıkmasına ve elbette
fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür
nesiller yetişmesine adayan
büyük lider…

O

’nun tek ideolojisi vardı; o da
sadece ve sadece Türk Milliyetçiliğidir. Müslüman Türk olmakla
her daim övünen, Türklük bilincini
hiçbir zaman yitirmeyen ve Türk
çocuğunun Türk milliyetçiliği hasletini
kaybetmemesini arzu eden yaşadığı
asra damgasını vurmuş, Türk’ün atası
Mustafa Kemal Atatürk’tü….

”Türk milletinin
milliyetçilik vasfını
uyandırmalı, O’na
TÜRKÇÜLÜK imanını
aşılamalıyız!”
(Muvaffak İhsan Garan,
Milletlerin Sevgilisi
Atatürk, s.51)
“Biz doğrudan doğruya millet severiz ve
TÜRK MİLLİYETÇİSİYİZ. Cumhuriyetimizin dayanağı Türk topluluğudur. Bu topluluğun fertleri ne kadar Türk kültürüyle
dolu olursa, o topluluğa dayanan cumhuriyet de o kadar kuvvetli olur.”
(Atatürk’ün S.D.V.Cilt. III. s.118)
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“Ben her şeyden önce bir TÜRK MİLLİYETÇİSİYİM. Böyle doğdum. Böyle öleceğim.
Türk Birliği’nin bir gün hakikat olacağına
inancım vardır. Ben görmesem bile, gözlerimi dünyaya onun rüyaları içinde kapayacağım. TÜRK BİRLİĞİNE İNANIYORUM,
onu görüyorum. Yarının tarihi, yeni fasıllarını Türk Birliğiyle açacaktır. Dünya sükununu bu fasıllar içinde bulacaktır. Türk’ün
varlığı bu köhne aleme yeni ufuklar açacak, güneş ne demek, ufuk ne demek, o
zaman görülecek.”
(Atatürk’ün Sofrası, İsmet Bozdağ, Kervan
Yayınları, 1975, s. 138-143)

H

er fırsatta
‘’Ben bir
Türk
Milliyetçisiyim’’
diye haykıran
Gazi Paşa’nın
Türk Milliyetçiliği
ile sözlerini sizler
için derledik.

“Kıbrıs’ta Türk dili sönmemelidir. Kıbrıs’ta
Türk’ün sesi sönmesin.
Kıbrıs Türk basınına
maddî yardım yapınız…”
(Dr.E.Tuğg. Erdal Yurdakul, Atatürk İnkilaplarının Kıbrıs’ta Uygulanması, s7 ve 61)

”Al bayraktan gök
bayrağa selam
olsun.”
(Doğu Türkistan’a
çektiği telgraftan)
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‘Azerî Türklerinin dertleri kendi dertlerimiz ve
sevinçleri kendi sevinçlerimiz gibi olduğu için
onların dileklerine ulaşmaları, özgür ve bağımsız
olarak yaşamaları bizi çok sevindirir.” (Hâkimiyet-i
Milliye: 15.10.1921)

30 Ağustos 1922 tarihli Fransız Le Figaro gazetesinde
ise Atatürk’ün şu ifadelerine
vurgu yapılıyor: “Avrupa’da,
İstanbul ve Meriç’e kadar
Batı Trakya, Asya’da Anadolu, Musul arazisi ve Irak’ın
kuzeyi. Arkada kalan ve sırf
Türk olan her yeri isteriz.
Bunları kurtarmaya azmettik ve kurtaracağız.”
(Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Cilt 3, s.67-68)

Lozan Antlaşmasından 9 yıl
sonra 1933 yılında Atatürk’le
General Mac Artur görüşmesi esnasında Atatürk tarafından söylenen söz: ”Allah nasip eder, ömrüm vefa ederse
Musul, Kerkük ve adaları
geri alacağım. Selanik de
dahil Batı Trakya’yı Türkiye
hudutları içine katacağım.”
(Türk Silahlı Kuvvetler Dergisi, Temmuz 1992 sayı:333
sayfa 26)
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‘Gençliği kesinlikle ülkücü ve
memleketle ilgili olarak yetiştirmek, hepimizin, her devlet adamının başta gelen görevidir.”
(Kılıç Ali, Atatürk’ün Hususiyetleri, 1955, s.62)

”Gençliğin çalışkan,
duyarlı ve MİLLİYETÇİ
yetişmesi esas dileklerimizdendir.”
(Cumhuriyet gazetesi,
28. 4. 1933)

”İlk defa Manastır Askerî Lisesi’nde öğrenci iken okuduğum Şair Mehmet
Emin Yurdakul’un, ‘Ben bir Türk’üm, dinim, cinsim uludur’ mısrasıyla
başlayan şiirinde, bana ulusal benliğimin gururunu tattıran ilk anlatımını
bulmuştum.’’
(Atatürk’ten Gençliğe Unutulmaz Anılar, Ahmet Gürel, Mayıs 2009)

“Atatürk’ün Samsun’a hareketinden biraz önce arkadaşlarından biri: “İngilizlerin bindiğiniz gemiyi takip etmek, hatta batırmak ihtimalleri vardır”
demişti. Mustafa Kemal: “Burada esir gibi yaşamaktansa Karadeniz’de
batmayı tercih ederim” cevabını verdi.
Sonra yanındakilere Dolmabahçe önünde demirli düşman gemilerini
göstererek şunları söyledi: “Bunlar işte böyle: Dayandıkları şey yalnız
demir, çelik ve silah kuvveti… Bildikleri şey yalnız madde… Bunlar hürriyet
uğruna ölmeğe karar verenlerin kuvvetini anlayamazlar. Biz Anadolu’ya
silah ve cephane değil, ülkü ve iman götürüyoruz.”
(Falih Rıfkı Atay, Babanız Atatürk, s. 54-58)
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’Efendiler, bu vesile ile muhterem milletime şunu tavsiye ederim ki; SİNESİNDE YETİŞTİREREK BAŞININ ÜSTÜNE KADAR ÇIKARACAĞI ADAMLARIN KANINDAKİ ve VİCDANINDAKİ CEVHERİ ASLİYİ, çok iyi tahlil
etmek dikkatinden, bir an bile feragat etmesin.’’
(Nutuk, II, 8. bs., İstanbul 1968, s. 607)

‘’Kanını taşıyandan başkasına inanma’’
(Mahmut Esat Bozkurt,
Atatürk’ün İhtilali, s.373)
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‘’Memleketiniz sizindir, Türklerindir. Bu memleket tarihte Türk’tü, o halde
Türk’tür ve sonsuza dek Türk olarak yaşayacaktır.’’
(Hâkimiyeti Milliye, 21 Mart 1923, Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Atatürk
Araştırma Merkezi, C. II, s. 130)
- “Türklük, benim en
derin güven kaynağım,
en engin övünç dayanağım’dır”
(Egeli, Münir Hayri, s.699)

‘’Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil
kanda mevcuttur.’’
(Gençliğe Hitabe)

- “Millî mevcudiyetimize
düşman olanlarla dost
olmayalım. Böylelerine
karşı…’Türk’üm ve düşmanım sana, kalsam da
bir kişi!’ diyelim”
(Faik Reşit Unat’ın “Ne
Mutlu Türk’üm Diyene”
Türk Dili Dergisi, Sayı
146, 1963 makalesinden
aktaran Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve
Düşünceleri, Ank., 1984,
s.171-173)

”TÜRKİYE’DE TÜRK’TEN BAŞKA BİR ŞEY DÜŞÜNMEMEK! Ancak bu davranışladır ki her türlü esenlik ve mutluluk ereklerine ulaşabiliriz.”
(Behçet Kemal Çağlar, Atatürk’ün Söylevleri, TDK s,137)

”Benim hayatta yegane
fahrim (onurum), servetim, Türklükten başka bir
şey değildir.”
(Bozkurt, Mahmut Esat;
Yakınlarından Hatıralar,
Sel Yayınları, İst., 1955,
s.95)

”TÜRKİYE TÜRKLERİNDİR; İşte Milliyetçilerin prensibi budur!”
(Atatürk’ün S.D.V, cilt 3,
s.38)

”Yüksek Türk, senin için
yüksekliğin hududu yoktur. İşte parola budur.”
(ATATÜRK’ÜN Tamim,
Telgraf ve Beyannameleri, AKDTYK., Atatürk
Araştırma Merkezi, Cilt
IV, s.652)

“Bana, insanlar üstünde
bir doğuş atfetmeye kalkışmayınız. Doğuşumdaki tek
fevkaladelik, Türk olarak
dünyaya gelmemdir.”
(Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, Ankara, 1969, s. 95)
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Divan-ı Hümayun

O

smanlı Sarayı, devletin en yüksek idare
organı olduğu için Sadrazamlarla, vezirlerin, devletle ilgili padişahlarla görüştükleri
konuların gizli kalmasını sağlamak amacıyla
burada sağır ve dilsizler istihdam edilmişti. Fatih
Sultan Mehmed devrinde başlayan bu uygulama
ile birlikte devlet sırlarının işitilmesi ve yayılmasının önüne geçmek amaçlanmıştı. Bi-zeban denilen bu görevliler, sarayda ve sefer zamanlarında
önemli tebliğlerde hizmet görürlerdi. Saraydaki
koğuşların her birinde üçer beşer bi-zeban bulunurdu. Örneğin XVII. asır sonlarında Enderûn
koğuşlarında dilsiz¬lerden on tane bulunmaktaydı. Devlet için önemli olan sırların korunmasında veya mahremiyet gerektiren durumlarda
kullanılan bu görevliler Tanzimat’tan sonra da
istihdam edilmiş ve bu uygulama günümüzde
de devam etmekte. Osmanlı Devleti’nin kuruluş
devrinden itibaren var olan Divan-ı Hümayun,
devlet işlerinin ve meselelerinin görüşüldüğü
kuruldu. Fatih Sultan Mehmet ‘e kadar padişahların bizzat başkanlığında toplanan bu kurul
daha sonra Sadrazam’ın riyasetine bırakılmış bu
dönemden itibaren padişahlar, toplantı salonu
üzerinde kafesle ayrılan bir hücrede oturarak
müzakereleri takip etmeye başlamışlardı. Görüşmelerin tamamlanmasının akabinde Sadrazam
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ve ilgili kurul üyeleri belirli günlerde Arz Odası
denilen mekâna sıra ile girerler padişah da hepsini dinleyerek müzakerelerin özetini alırdı. İşte
Divan-ı Hümayun toplantılarında ve Arz Odası’nda görüşmeler başlayınca mekânın içindeki ve
dışındaki çeşmeler açılır, akan suyun içeride ve
dışarıda çıkarttığı şırıltılar konuşmaların dışarıdan dinlenilmesini engellerdi. (İlber Ortaylı)

Osmanlı merkez teşkilatının
temelini Divanıhümayun
oluştururdu. Selçuklular örnek
alınarak Orhan Bey tarafından
ilk divan teşkilatı oluşturulmuştur. O dönemde divan toplantılarına padişah, vezir ve Bursa
kadısı katılmaktaydı. Sınırların
genişlemesi ile birlikte divana
katılan üye sayısı artmıştır. Fatih
döneminden itibaren de divana
sadrazamlar başkanlık etmeye
başlamıştır. Bu uygulama ile
birlikte divan danışma meclisine
dönüştürüldü.
Divan-ı Hümayunda idari, askeri,
mali, örfi, şeri ve siyasi konular
görüşülür ve alınan kararlar
sadrazamlar tarafından
padişahın onayına sunulurdu.
Divanda görüşülmeyen
bazı konular ise veziriazamın evinde ikindi ezanından sonra ikindi divanında görüşülürdü.
Divanda padişahın yetkilerini kullanmak üzere üç
sınıf bulunmaktaydı. Bun-

lar seyfiye, kalemiye ve ilmiye
sınıflarıdır.

DİVAN ÜYELERİ VE GÖREVLERİ
Veziriazam (Sadrazam): Orhan
Bey döneminde tek vezir bulunmaktaydı. Zamanla vezirlerin sayısı artınca birinci vezire
sadrazam denmeye başlandı.
Padişahtan sonra en yetkili
kişidir. Padişahın mührünü taşır
ve padişahın mutlak vekilidir.
Sadrazam büyük devlet memurlarını atamak, görevden almak ve
tayinlerini gerçekleştirir. Padişah
sefere çıkmadığı zamanlarda Serdar-ı Ekrem unvanıyla ordunun
başında sefere çıkmaktadır.

Vezirler: Devlet işlerinde görüşlerine başvurulur
ve veziriazamın verdiği işleri yaparlardı. Sınırların
genişlemesiyle birlikte sayıları yediye çıkmıştır.

görevliydi. Bunun yanı sıra kanunları çok iyi bilip
gerektiği durumlarda divana bilgi verirdi. Yabancı
devletlerle olan iç ve dış yazışmaları yürütürdü.

Kazasker: Divan’da büyük davalara bakmak, kadı
ve müderrislerin tayinlerini yapmak ve
görevden almak kazaskerin göreviydi.

Kaptan-ıderya: Donanma ve denizcilikten sorumlu olup XVI. yüzyıldan itibaren divan toplantılarına katılmıştır.

Defterdar: Mali işlerle
ilgilenip, gelir gider kayıtlarını tutardı. Hazineden
sorumluydu. Devletin
mali yapısının başıydı.
Zamanla sayıları üçe
çıkmıştır.
Nişancı: Padişah fermanlarına tuğra çekmek ve devletin
arazi kayıtlarını tutmakla

Şeyhülislam: Divanda alınan
kararların İslam dinine uygun
olup olmadığı hakkında görüşüne başvurulan görevliydi. İlmiye
sınıfının en başındaki üyeydi.
Yeniçeri Ağası: Divan toplantılarına çağrıldığında katılırdı. Yeniçeriler hakkında divana bilgi verir,
divanda yeniçeriler ile alınan kararları yeniçerilere iletirdi.
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Çırağı olmadığın hiçbir şeyin ustası
olamazsın. Hayat sana verdikleriyle
ustaca yaşanmayı hak ediyor

Eğitimci-KoçTübitak Mentörü

Büyüyünce
Ne Olacaksın?

Uğur YILDIZ

Y

azının başlığındaki soruyu duymayan
ya da muhatap olmayan yoktur diye
düşünüyorum. Ufacık ve küçümencikken hepimize sorarlar, ne olacaksın bakalım
büyüyünce? Doktorluk, anaokulu öğretmenliği,
polislik ya da o an popüler olan meslek neyse
onu söyleyiveririz.
-Büyü de doktor ol bakalım, bizi muayene edersin. Diye eklemeyi de ihmal etmez amcalar, teyzeler ve komşular.
Büyümeye başladığımızda ise durum biraz farklılık gösteriyor. Küçükken bize tatlı tatlı fikrimizi
soran büyüklerimiz bu defa, lisede eşit ağırlıklı
alanı seç, üniversitede mühendislik oku!
Diyerek telkinlerde bulunmaya başlıyorlar.
-Baba mesleğin avukatlık, sen de avukat olacaksın, aile şirketimizin devamı için ablan mühendis
oldu, sen de işletme oku, en büyük hayalim doktor olmaktı ben olamadım ama sen olmalısın!
Bizler annemiz için doktor, babamız için avukat
olamayız. Onların ulaşamadıkları hayallerini
gerçeğe erdirme aygıtı da olamayız.
Meslek seçimi insan hayatındaki en önemli kararlardan biridir ve özenle yapılmayı hak etmektedir.
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En popüler, en çok para kazanılan, en hızlı iş
bulabilen, en prestijli meslekleri seçmek için seçmek, doğru bir yöntem değildir. Böyle bir seçim
mesleği yaparken kişiyi öz doyuma ulaştırmaz
yani mutlu etmez. Konfüçyüs yüzyıllar öncesinden bilgece ne güzel söylemiş.
“Eğer sevdiğin işi yaparsanız bir gün bile çalışmış
sayılmazsınız.”
Olayın bir diğer yönü de, lisede ya da üniversite
de puanımızın yettiği bölümlerde, okullarda
okumayı zorunluluk gibi görmemizdir. Yakın bir
zamanda çok yüksek puanlarla öğrenci alan bir
üniversitemizin öğrencilerine konuşma yapma
imkânım oldu. Onlara sordum, puanım yettiği
için bu okulda/bölümde okuyorum diyenler
kimler? Salonun yaklaşık %80’i el kaldırdı. Geriye
kalan küçük azınlık ise hayal ettiği bu bölümde
okumayı seçmiş.
Hayat dediğimiz aslında bir kararlar yumağıdır.
Sürekli karar vermek zorunda olduğumuz durumlarla karşı karşıyayız. En doğru, en isabetli ve
en uygunu arar dururuz.
Meslek seçerken en doğru seçeneğe ulaşabilmek
elbette çok önemli, hele de bir sürü çeldirici
varken.

Anne için doktor, baba için mühendis komşu teyze için eczacı olunmaz. “En çok para şu meslekte,
en kolay bu meslekte iş bulabilirsin” bu sözlerin
hepsi çeldiricidir ve sizi yanlış şıkka götürür.
Meslek seçimi hayatımızın en önemli kararlarından birisi olduğu için çok özen ister. Öncelikle
kendimizi iyi tanımalıyız ki bize en uygun mesleği seçebilelim. En uygun alanı/mesleği seçebilmek için aşağıdaki üç kriter önemlidir.
1.İlgi ve yeteneklerim,
2.Yatkınlığım ve yapabildiklerim,
3.Kişilik özelliklerim.
İlgimiz olan, yapabildiğimiz ve mizaç-kişilik özelliklerimize uygun olarak meslek
seçimi
yapmalıyız.
Hayatta gerçekten başarıyı
yakalamış insanların mutlu-başarılı-huzurlu olmalarının
altında yatan en temel etken
kendi kişilik özelliklerine uygun işlerle uğraşmalarıdır.
Kimi meslekler sosyallik
gerektirirken kimi meslekler
uzun süre yalnız kalmayı
gerektirebilir, kimi meslekler
hızlı karar almayı gerektirirken
kimi meslekler derinlemesine
düşünmeyi ister. İşte bu ba-

kımdan hangi psikolojik donanıma-mizaca sahip
olduğumuz çok önemli.
Mizaç ve kişilik özelliklerini bilirsen kendine en
uygun mesleği seçebilirsin.
Hayatımızda ilerleme sağlamak ve en doğru
karaları vermenin yolu güçlü sorular sormaktır.
Meslek seçimi de güçlü sorularla yolumuzu belirlememizi sağlayacaktır.
Benden ne olur?
Kişisel değerlendirme analizi yaparak benden ne
olur, sorusunun yanıtını bulabiliriz.
Bunun için bir A4 kağıdı alalım ve ona kocaman
bir artı çizerek dörde bölelim. Bu dört kutucuğa
1.Güçlü yönlerim, 2.Güçlendirilmesi gereken
yönlerim, 3.Potansiyel risklerim ve 4.Fırsatlarım başlıklarını yazarak, maddeler
halinde dolduralım.
Bu işlemi en objektif bir şekilde yapmalıyız. Gerekirse öğretmen, anne baba ve
bizi iyi tanıyan ve tarafsız yaklaşacak
arkadaşlarımızdan da destek alarak bu
analizi tamamlayalım.
Analiz raporunu bitirdiğinizde meslek
seçimi için pusula kadar önemli bir
aracı elinize alarak kariyer yolculuğuna
çıkmaya hazırsınız.
Yolunuz ve bahtınız açık olsun.
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Ferdi DİNÇSOY
Saraykent Yardımlaşma Derneği Başkanı
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Burada olanları kendi gözümüzle görüp memleketimize döndüğümüzde aktarıyoruz ki şehirlerimize, sokaklarımıza, pazar yerlerine, evlerimize,
camilerimize, okullarımıza füzeler düşmesin,
çocuklarımız, insanlarımız, savaştan kaçan komşularımız ölmesin...

ÖZELHAREKAT POLİSLERİMİZLE
KUCAKLAŞTIK

Zeytindalı Harekâtı’nın birinci yıldönümünde tekrar Afrin ziyareti planlamıştık ama elde
olmayan bazı nedenlerden dolayı bu ziyaretimizi
Ramazan ayı içerisinde yapmak nasip oldu. Asıl
gidiş amacımız oradaki Ümmetin mazlum yetim
çocukları için yapılan yetimhaneyi ziyaret edip,
‘Eksiklerini gidermek adına neler yapabiliriz?’
düşüncesi olsa da; Allah biliyor, bu bir yıl içerisinde neler değişti çok merak ediyordum. Yanımıza
aldığımız çeşitli hediyeler ile yola koyulduk.
Kilis’ten Afrin sınırını geçer geçmez Azez yollarında ilerlerken büyük fikir adamı ve şairimiz
rahmetli Cemil Meriç’in şu dizeleri
aklıma geldi.
Kışın rüzgârları tehdit ederdin
Sevahil darbe-i mevcinle inlerdi
Kaçardı irtiaşla savletinden.
Ve gâhî kahrını teşdîd ederdin
Sürüklerdin reh-i azminde evler.
Yıksan bin hanumanı bugün
Amik halkına yeni bir mezar
eşsen
Ve göklere yücelip, yıldızlarla
öpüşsen
Tokatlasan o mağrur, haşin güneş sultanı
Yine bir gün tabiat o şahlanan
başına
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Yenilmez kudretinden kırılmaz bir gem takar
Yine bir gün ufkunda gam şimşekleri çakar
Bir uyuşukluk çöker dalgalanan başına
Kumları fistolayan, sahili oyalayan
Uslu, sessiz, çekingen küçük bir su olursun,
Böyle şahlanma Afrin, çarçabuk yorulursun
Yaz, tembellik aşılar damarlarına, aman!

VE AFRİN’DEYİZ…
Afrin’e doğru ilerlerken yolda gördüğüm çocuk
manzaraları neden burada olduğumuzu bir kez
daha hatırlatıyordu bana...
Etrafımızda olup bitenlere ve çaresizliklere karşı
vurdumduymazlık,
bananecilik maalesef
kötülük çiçeklerinin
besin kaynağı olmuştur. İyiler görevini
yapmadığı sürece
kötüler ve kötülükler
çoğalacak ve kanla
beslenmeye devam
edecektir. Merhamet
çiçekleri göğersin diye
Afrin’de olmak gerek.

Özellikle Azez’de kurulan çadırkentteki dramı
görüp etkilenmeyecek hiçbir Müslüman yüreği
yoktur. Bu duygu ve düşünceler ile Afrin merkezinin girişinde bulunan kontrol merkezinde ÖSO
askerlerinin yanında duran özel harekat polisimizi görünce durup arabadan inerek aslanımızı
kucakladık. Aslında bu kucaklama Afrin harekatında şehit düşen gazi olan ve orada aslan gibi
mücadele eden tüm emniyet güçlerimizi kapsayan bir kucaklamaydı. Kısa bir sohbetin ardından dua ederek aslanımızın yanından ayrılarak
yolumuza devam ettik. Afrin merkezde ikamet
edeceğimiz yere kadar şehirde biraz turlama fırsatı bulmuştuk. Yaklaşık 8 ay önceki ziyaretimizi
ardından çok şeyin değişmediğini gözlemlerken,
insanların gözlerindeki hüznün devam ettiğini
ama korkunun yok olduğunu hissettim. Hala düzen, kanun ve günlük hayatın gerekliliği olan belli
yasal kuralların tam oturmadığı çok aşikardı.

TÜRK KARAKOLUNDAKİ YAZI: ‘’VEFASI OLMAYANIN BEKASI OLMAZ’’
Afrin sokaklarında bizim asker ve emniyet güçlerini göremezsiniz. Onların birliklerinden dışarı
pek çıkmadıklarını bildiğimizden merakımızı
gidermek için bir tanesini ziyaret etmek istedik.

İkametimize hemen gitmekten vazgeçip Türkiye’nin Afrin’de kurduğu Şehit Murat Ertekin Özel
Harekat Karargahına doğru yöneldik. Kapısına
geldiğimizde girişindeki yazı dikkatimi çekmişti.
“Vefası olmayanın, bekası olmaz”... Buradaki mesajın yorumunu size bırakıyorum.
Kalacağımız ikamete giderken arabanın camından yine sokakları dikkatli bir gözle incelemeye
başlamıştım. Burada bu kadar incelemeye gerek
duymuşken memleketimizde yollarda, otobüste,
rahat arabalarımızda etrafımıza karşı da bu kadar
duyarlı olabilmeliyiz diye düşündüm. Çünkü
buralardaki manzaraya çok yakın olduğumuzu
düşünüyorum. Son günlerde yaşanan gelişmeler
ve Afrin sokaklarında gördüklerimden sonra kendime yüklediğim ağır misyonun farkındaydım.
Türkiye’de sokakta yürürken kaldırıma dikkat
etmezdim ama burada ediyordum. Cebimde
taşıdığım kimliğin burada kimliksiz gezen insanları gördükten sonraki değerini kat kat daha fazla
anlıyorum. Varken yokluğunu hissetmediğimiz
bir şeyin yokken ne kadar kıymetli olduğunu
buraları gören bir kişi olarak memleketimizde
iyi anlatmalıyız. Anlatmalıyız ki çocuklarımızın
yanına yetim sıfatını ekletmeyelim.

AFRİN HAREKATINDAN SONRA PKK
KÖYDEN KAÇMIŞ!
Yıkılmış hayatların içinden geçerek ikamet
edeceğimiz binaya ulaştık. Dinlenecek kadar
vaktimiz yoktu. Çünkü akşam bir köyde savaş
yetimlerine ve mağdurlara vereceğimiz iftarın
hazırlıklarına başlamak zorundaydık. Vakit kaybetmeden gerekli erzaklarımızı bir kamyonete
yükleyerek o köye ulaştık. Köyün küçük meydanında bizi birkaç genç karşıladı.
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üzere PKK’ya biat etmeyenlerin bölgeden nasıl
çıkarıldığını ve onların evlerini başka bölgeden
getirttikleri PKK sempatizanlarını nasıl yerleştirdiklerinden ağlamaklı bahseden Ali, Afrin
harekatından sonra da o yerleşenlerin bölgeyi
terk ederken YPG’li teröristler ile nasıl kavga ettiklerini de zevkle anlatıyordu. Biz de zor kullandık
mı diye sorduğumda ise kesinlikle böyle bir şey
olmadığını aksine Türkiye’nin büyük bir gayetle
Afrin’de bu anlamda ahlaki bir model oluşturduğunu söyledi. Konuşmalarından ve hareketlerinden kendini yetiştirmiş biri olduğunu ve bölge
yetkilileri ile de sürekli görüştüğünü anlayınca
bilgi alma hevesi ile sohbeti biraz daha derinleştirdim. Onun anlattıklarından da küçük küçük
notlar tuttum.

ELEKTRİK YOK AMA
EKONOMİ İYİYE GİDİYOR

Yüzlerinde ise bize olan minnettar tutumdan
daha çok sanki bir kardeşleri gelmiş gibi tebessüm hareketlerini görünce açıkçası önce biraz
yadırgamıştım ama içlerinde çok güzel Türkçe
bilen Ali ile sohbet edince o mimiklerin nedenini
de anlama fırsatı bulmuştum. Ali’nin anlattıklarına göre Afrin harekatından sonra o köyde yaşayan PKK yandaşları köyü terk etmişler onların
boşalttığı evlere de Humus’tan buraya göç etmek
zorunda kalan Türkmen kardeşlerimizi yerleştirmişler. Ali de onlardan birisiydi. Parmağı ile işaret
ettiği eve de kendisi yerleşmiş. Türk askerinden
övgü ve minnetle bahsederek başlamıştı konuşmasına.

200 BİN SURİYELİ AFRİN’E
GERİ DÖNMÜŞ
Zeytin Dalı Harekatının sona ermesinin ardından
yaklaşık 200 bini aşkın Suriyeli Afrin’e dönmüş.
Daha önce başta Arap ve Türkmenler olmak
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Çiftçilere ücretsiz destekler verilmeye başlanarak
zirai alanların faaliyete geçirilmesi sağlanmış
hatta bu şekilde de Türkiye’ye 5000 ton zeytinyağı yollamışlar. Sanayi ve ticaret odasını faaliyete
geçirip Türkiye’den yeni bir kapı açılmasıyla
Afrin ekonomik anlamda daha da hareketlenmiş,
hayatın normale dönmesi için ne gerekiyorsa
yapılıyormuş. En büyük sorunun elektrik olmayışı olduğunu iki ay içerisinde de Türkiye’nin
gayretleri ile alt yapının oluşturulduğunu ve
Türkiye’den buraya elektrik geleceğini de sevinçle anlatıyordu. Yine yerel meclisler olarak nüfus
müdürlükleri açılmış ve Afrin’de yaşayan Suriyelilere geçici kimlikler verilerek daha düzenli
bir sisteme geçilmesi sağlanmaya başlanmış.
Araçlara da yeni plakalar takılacak artık onları da
kayıt altına alınacaklarmış. Eğitime de çok önem
verilmiş kapatılan okullar tekrar açılarak eğitime
devam edilmiş.
Bunları zevk alarak neşeli bir şekilde anlatırken
birden ciddileşmişti. Çok uyanık olmamız gerektiğini hızlı bir süreç yaşadıklarından bahsederek,
bölgedeki dikkatini çeken hususlardan bunu
da Türkiye’ye iyi anlatmak istediklerini, İsrail’in
Suriye’de Kudüs Tugayları vurarak Kasım Süleymani’ye mesaj vermesinin önemli olduğunu,
ABD/PKK bölgesinde DEAŞ’ın yaptığı iddia edilen
asimetrik saldırı ve Hama kuzeyinde İran yanlısı
Esed güçleriyle-Rusya yanlısı Esed güçlerinin çarpışmasının önemini anlattı. Ona göre bu ortamda
yapılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin
görüşmesi çok önemli.

ELİNDEKİ YOĞUT KABI VE O ÇOCUK!
Onunla sohbet ederken de yapılan hazırlıklara
birlikte yardım ediyorduk. Köyün meydanına
çeşitli derneklerinde katkılarıyla kurduğumuz
üç büyük kazan ile iftar için hazırlanan yemekler
pişiyordu. Aşçımız ise Bursa’dan gelen gönüllü
kuruluşlarımızın biri olan Osmanlı Yörükleri
Derneği’nin aşçısı idi. O da ara sıra sohbetimize
katılıp sürekli dua ediyordu. Bu şekilde zamanın
nasıl geçtiğini anlamadık. İftar vaktine yarım saat
kala pişen yemekleri ihtiyaç sahiplerine dağıtırken savaş çocuğu olmanın ne olduğunu bir kez
daha anlamaya başlamıştım. 9 yaşlarında güzel
bir kız çocuğu dikkatimi çekmişti. Elinde boş bir
yoğurt kabı ile bir köşede sıraya girmeden etrafı
çekingen gözlerle süzüyordu. Ali’ye bu çocuğun kim olduğunu sordum. Ali minik kızı
yanımıza çağırdı. Ürkek adımlarla yanımıza geldi. Yanına çöküp saçını şefkatle
okşadığımda ağız kısmındaki derin yara
izleri dikkatimi çekti. Humus’ta evleri
bombalanmış! O bombalamada annesi-babası ile iki kardeşi şehit düşmüş, bu
kızcağız da iki küçük kardeşi ile birlikte
amcasının yanına bu köye yerleşmiş. O
yoğurt kabına yemek koyarak kardeşlerine götürecekmiş. İşte savaş çocuğu olmak sadece bu çocuğun
yaşadıklarının bir özetiydi. O
kadar çok etkilenmiştim ki
diğer çocukların hikayesini sormaktan korktum!

YETİMHANE VE
KÜLTÜR
MERKEZİ
AÇILMIŞ AMA
EKSİKLERİ
ÇOK FAZLA!
Nitekim bir şekilde
iftarlarımızı devamlı
oradaki mazlum halk ile
yapmaya devam ettik.
Sahurlarımız Abbas amca ve Abdullah amcanın söylediği güzel ilahiler,
hem de tatlı sohbetleri ile geçiyordu.
Son günümüzde tekrar Afrin merkezde açılacak olan Yetimhane ve
Kültür Merkezine geçtik. Savaştan
harabe olmuş bir binanın tadilatı

hayırseverlerinde katkılarıyla yetim ve
öksüz kalmış çocuklarımız için Türkçe
ve Kuran-ı Kerim öğrenimleri orada
tamamlamalarının sağlanması
için çok büyük gayretler neticesinde tadilat bitme aşamasında. Lakin oyun parkımız yok,
pencereler ve camlar daha
tam değildi; bu vesile eksiklerimizi not alıp yola koyulduk.
Ümmetin çocukları yalnız
değildi, az da olsa yüzlerindeki tebessümleri biraz olsun
arttırmak için tüm var gücümüzle mücadele etmek için yol
arkadaşlarımızla and içmiştik...
Rejimin, emperyalist, kapitalist ve siyonist güçlerin ellerine bu yavruları
göz göre göre teslim edemezdik.
Ve Ankara’ya yola koyulduk, bu
yetimlerimiz için Ümmetin mazlum
çocuklarına daha fazla ne yapabilirdik
kafamızda hep bu soru vardı.
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MALPRAKTİS NEDİR?

Çocuk Gelişimi ve
Eğitimi Uzmanı
Aile Danışmanı

Emine ERGÜN
emine@emineergun.com.tr

Anneni mi daha çok
seviyorsun
yoksa babanı mı?

1,5 yaş ve üstü çocukları gördüğümüzde ilk
yaptığımız hareket elimizle çocuğun poposunu
tartıp “Aaaa sen hala bezine mi çiş yapıyorsun,
çıkar artık bu bezi” demektir. Ardından çocuğun
anne babasına dönüp, “Sen bunu bana ver bak
iki günde nasıl öğretiyorum” deyip anne babada
yetersizlik hissi uyandırırız. Anne baba da kendini savunmak zorunda hisseder. Hiç de kendinizi
savunmayın.
“Biz de planladık çocuğumuz hazır olduğunda
başlayacağız tuvalet eğitimine” deyin. Üzerinizde
baskı kurulmasına izin vermeyin
İkinci önemli konu konuşması geciken çocuklardır. “Hiç mi konuşmuyor, doktora götürdünüz mü,
bizim komşunun oğlu da öyleydi kreşe verdiler
hemen konuştu, her dediğini anlamayın” gibi
öneri üstüne öneri gelir.
Veee tabi günün sorusu.
Çocuğunuzu yanına oturtan evin büyüğü “Söyle
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Malpraktis, bilgisizlik ya da deneyimsizlik nedeniyle bir çocuğun/ailenin zarar görmesi anlamına
geliyor.
-”Dur bakalım daha 4 yaşında, konuşur elbet,
ne aceleniz var” diyerek çocukların çok değerli
yıllarını çalmak.
-”18 aylık olmuş çıkar bu bezi” diyerek çocuğu ve
aileyi hazır olmadığı bir sürece sokmak.
- “Çocuğunuz sizi ısırınca siz de onu ısırın, kimin
güçlü olduğunu anlasın” diyerek pedagojik olmayan yöntemler kullanmak.
-”Yok canım ne otizmi, kreşe verin hepsi geçer”

diyen bir yaklaşım sergilemek.
En sık karşılaştığımız malpraktis örneklerinden.
Anne babalar çoğu zaman sınırlı maddi imkanları ile çocukları için çareler arama peşine düşerler.
Var olan bu imkanları en iyi şekilde kullanmaları,
zaman yönetimi iyi yapmaları ve enerjilerini
doğru yöne aktarmaları için onlara rehberlik
etmeliyiz.
Aslında işin özü şu:
Kendimize nasıl davranılmasını istiyorsak, biz de
başkalarına öyle davranmalıyız.
Bu, mesleğimiz ile ilgili etik kurallar açısından çok
önemlidir.

bakalım anne mi daha çok seviyorsun yoksa
babanı mı?” diye sorar. Çocuk “İkisini de seviyorum” dediğinde soruyu soran kişi “Çekinme söyle,
kızmazlar sana en çok kimi seviyorsun” diye
sorusunu ısrarla yeniler. Tam o sırada araya girin
ve çocuğunuzun daha fazla bu eziyete maruz
kalmasına izin vermeyin. “Biz ona hiç böyle sorular sormadığımız için şaşırdı, dediği gibi ikimizi
de sever, aslında biz birbirimizi seven bir aileyiz”
deyip konuyu kapatın.
Ziyaretlerinizde sizi ve çocuğunuzu zor durumda bırakacak anlar yaşandığında bu durumlara
sakin tavrınız ve durumu yöneten haliniz ile
müdahale edebilirsiniz.
Sinirlenmenize, kavga etmenize, kendinizi savunmanıza gerek yok.
Nasıl ki her çocuk biricik ise, her anne baba da
biricik.
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DÜNYA GIDA GÜVENLİĞİ GÜNÜ
VE BİYOTERORİZM
Her yıl 7 haziran dünya gıda güvenliği günü (world food safety day) ; Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 20 Aralık 2018 tarihinde, 2019 yılından başlamak
üzere 7 Haziran tarihini, “Dünya Gıda Güvenliği Günü” olarak ilan etti. Codex
Alimentarius Komisyonu tarafından yürütülmektedir.
Prof. Dr. Nevzat Artık / Prof. Dr. Hamit Hancı
Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü/ANKARA

Dünya Gıda Güvenliği Günü Amacı
Bu özel günün, gıda güvenliği konusunda farkındalık yaratması, tüketicilere, üreticilere ve
devletlere bu konuya odaklanmak için bir fırsat
oluşturması bekleniyor.
Gıda yoluyla 200’den fazla hastalığın yayılma ihtimali bulunuyor. Her yıl, 10 kişiden 1’i gıda kaynaklı
bir rahatsızlık geçiriyor ve 420 bin kişi hayatını
kaybediyor.

Gıda Güvenliği
Gıda Güvenliği, gıda ürünlerinin, normal şartlarda üretim zinciri içinde yer alabilecek olan
(Yani E. coli, Salmonella, Listeria gibi) mikroorganizmalarla, kasti olmayan kontaminasyonunu
önleme çabasıdır. TSE, 2 Mayıs 2019 tarihinde,
“ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri” standardının Türkçe versiyonunu yayınladı.
Standart, ISO tarafından Haziran 2018’de yayınlanmıştı.
TS EN ISO 22000 Standardının “kapsam” bölümünde aşağıdaki bilgiler yer almaktadır:
Bu doküman, gıda zincirinde doğrudan veya
dolaylı olarak yer alan bir kuruluşun aşağıdakileri
gerçekleştirmesine olanak sağlanması amacıyla
teşkil edilecek gıda güvenliği yönetim sistemi
(GGYS) gerekliliklerini kapsar:
a) Ürün ve hizmetleri kullanım amaçlarına uygun
ve güvenli bir şekilde sağlayan bir GGYS’nin planlanması, uygulanması, işletilmesi, sürdürülmesi ve
güncellenmesi;
b) Geçerli yasal ve düzenleyici gıda güvenliği ge-
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rekliliklerine uygunluğun gösterilmesi;
c) Karşılıklı olarak kabul edilen müşteri gıda güvenliği gerekliliklerinin incelenerek değerlendirilmesi
ve bunlara uygunluğun gösterilmesi;
d) Gıda güvenliği konularının, gıda zinciri içerisindeki ilgili taraflara etkili bir şekilde iletilmesi;
e) Kuruluşun, belirtilen gıda güvenliği politikasına
uygun olmasının sağlanması;
f) İlgili taraflara uygunluğun gösterilmesi;
g) Kuruluş GGYS’sinin dış bir kuruluş tarafından
belgelendirilmesi veya tescil edilmesi veya bu dokümana uygunluğunun bir öz değerlendirmesinin
veya öz beyanının yapılması.

Biyoterorizme Karşı Gıda Savunması
Gıda Savunması, gıda ürünlerinin, normal şartlarda üretim zinciri içinde yer almayan biyolojik,
kimyasal, fiziksel ve radyolojik etkenlerle kasıtlı
olarak kontamine edilmesini önleme çabasıdır.

Gıda Savunmasının Faydaları
Güvenlik ve Kalite Girişimlerini Destekler Daha
çok rastlanan güvenlik sorunlarının maliyetini
azaltır (hırsızlık, talan, etik olmayan işletme uygulamaları vs.) İşletme sürecini ve yetersizliklerini
ortaya çıkarır Tahripkar olay riskini azaltır Küçük
çaplı olayların etkisini azaltır Rekabet Avantajı!
Gıda Savunma Planı talep eden müşteri sayısı,
özellikle çokuluslu müşteriler, artıyor. Mevzuata
ilişkin zorunluluklar getirilirse hazırlıklı oluruz.

Gıda Savunma Planları
* Gıda Savunma Planı Nedir?
Kasitli bir kontaminasyon olayı potansiyelini
kontrol etmek/asgariye indirgemek ve böylelikle
besin oprasyonunun genel zaafını azaltmak için
uygulanacak eylemleri kayda geçirmekte kullanılan yazılı bir plan.
* Neden Bir Gıda Savunma Planı Geliştirmeli?
Bir Gıda Savunma planı şunlara yardım eder:
Ürünün kontamine edilmesi riskini asgariye
indirecek adımları tespit etmeye, hazırlıklılığı
arttırmaya, personel için emniyetli bir çalışma
ortamı sağlamaya Müşteriler için ürüne katma
değer sağlamaya Karşı korumaya.
Bir Tim Kurmak Gıda Savunma Timinde:
Kalite Teminatı/Kontrolü Tesisin Fiziksel Güvenliği, Gıda Güvenliği ve Operasyonlar Yönetimi
İnsan Kaynakları Halkla İlişkiler/Haberleşme
Tesis Acil Durumu Müdahalesi yer alır.
Gıda Savunması Planı Nedir?
Bir Gıda Savunması Planında:
Şirket Bilgileri Genel Önleyici Tedbirler (A ve B
Alıştırmaları) Zaaf Değerlendirmesi (C Alıştırması) Azaltma Stratejileri (D Alıştırması) Müdahale
Planı (E Alıştırması) Yeniden değerlendirme
İnceleme yer alır.

FDA’nın Gıda Savunma Rehberliği
1. Gıda üreticileri, Gıda maddeleri işlemcileri ve
nakliyecileri
2. İthalatçılar ve tasnifçiler
3. Perakende gıda satan dükkanlar ve gıda hizmeti veren kuruluşlar
4. Mandıra çiftlikleri, nakliyecileri, işleyicileri
5. Kozmetik ürün işleyicileri ve nakliyeciler

BİTKİSEL ÜRÜNLERE KARŞI
TARIMSAL BİYOTERÖRİZM
(AGROTERÖRİZM)
Biyolojik savaş son zamanlarda
ortaya çıkmış bir olay değildir;
biyolojik silahların kullanımı
neredeyse insanlık tarihi kadar
eskidir. İlkel insanlar hayvan
ve bitki zehirlerini kullanarak da
avlanmışlar; aynı okları savaşlarda
kullanmaktan çekinmemişler, kimi zaman da

düşmanlarının kuyularına kadavra ve hayvan
leşlerini atarak su kaynaklarını kirletme yoluna
gitmişlerdir (Elibüyük,2008)
Biyoterörizm terimi insan, hayvan veya bitkilere zarar vermek için (hastalandırmak veya
öldürmek amacıyla) mikroorganizmaların (veya
onların ürünlerinin) insanlar tarafından kasıtlı
kullanımı olarak tanımlanmaktadır. Bir agroterörizm eylemi olan bitkisel ürünlere karşı agroterörizm ise genellikle bireysel veya herhangi bir
grubun bitkisel ürünlere, ormanlara veya dolaylı
olarak tarım sektörüne zararlı olacak şekilde bitki
patojenlerinin (fungus, bakteri, virüs) kasıtlı kullanımı olarak tanımlanmaktadır. Bununla birlikte,
bazı araştırıcılar hayvansal zararlılar ve yabancı
otların da agroterörizm için bir potansiyele sahip
olduğunu bildirmektedirler. (Elibüyük,2008).
Biyoterörizm
hakkında
korkular
1990’ların sonunda
ortaya
çıkmış
ve
tarıma
yönelik
potansiyel agroterörizm
ile ilişkili
alınabilecek
önlemler de
yine bu zamana denk gelmiştir. Örneğin,
Amerikan Fitopatoloji Derneği (APS)
1999 yılında “Tarımsal Ürünlere Karşı
Biyoterörizm ve Gıda
Güvenliğinde Bitki
Korumanın Rolü”
konulu bir sempozyum düzenlemiştir.
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2000 yılında da Cornell Üniversitesi’nde Tarımsal Terörizm: Tehdit Nedir? adlı ve Amerikan
Fitopatoloji Derneği (APS) Halk Politikaları Kurulu
tarafından da 2003’de “Bitkisel Ürün Biyogüvenliği: Hazır mıyız?” adlı bir çalıştay düzenlenmiştir.
(Elibüyük,2008).
Bitkisel ürünler diğer ülkeler gibi ülkemizin de
gıda kaynağı ve gıda güvenliğinin dinamik gücüdür. Tarım ve tarıma dayalı sanayi hala ülkemizin
en önemli işkoludur. Ülkemiz büyük bir bitki
çeşitliliği ve zenginliğine sahip olup pek çok bitki
türü için de gen kaynağı durumundadır. Bazı
tarımsal ürünlerimizle de dünya piyasalarında
ön sıralarda yer almaktayız. Bu özellikleriyle Türk
tarımı bazı ülke, grup veya kişilerin hedefi olabilir.
Bunlardan dolayı bu makale ülkemizde bugüne
kadar pek üzerinde durulmamış bitkisel ürünlere karşı agroterörizm konusuna dikkati çekmek
amacıyla kaleme alınmıştır. (Elibüyük,2008).

Bitkisel Ürünlere Karşı Agroterörizm
Türk tarımı diğer pek çok ülke tarımı gibi agroterörist saldırılara açık ve kırılgan olarak görülmektedir. Bitkisel ürünlerimiz geniş alanlarda yetiştirildiklerinden saldırılara açıktır, askeri olarak
korunamazlar ve denetlenmeleri de oldukça
güçtür. Bir saldırganın bir mikroorganizmayı ya
da hayvansal bir zararlıyı sahaya salabilmesi kolay olduğundan bitkiler saldırı için kolay bir hedef
olarak görülebilir.
Askeri anlamda bitkiler yumuşak hedefler olarak
değerlendirilebilir. Bitkilerin az gözetilebilmesinin diğer bir sebebi de patojenin girişi ile sonuçta
hastalık belirtilerinin ortaya çıkması arasında
uzun bir sürenin gerekmesidir. Pek çok bitki patojeni hastalık tanımlanmadan önce bitkide aylarca
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hatta yıllarca bulunabilir. Bunlara ek olarak
yurdumuz sınırların da uzun olması ve taşınan
bütün ürünlerin gözlenememesi diğer bir hassasiyet noktasıdır. İnspektörler gümrükte ürünün
yalnızca çok küçük bir kısmını inceleyebilmekte
ve yalnızca tarımsal ticari mallar üzerindeki
hastalık ve zararlılar üzerinde inceleme yapmaktadırlar. Muhtemelen de teröristler bildirilmiş
tarımsal ürünleri kullanarak patojenleri kaçırmayacaklardır.
Pek çok ülkeye yasa dışı yollardan kanunsuz
uyuşturucu maddeler sokulurken bir ülkeye bitkilerde enfeksiyon yapabilecek küçük miktarda
inokulumu sokmak hiç de zor olmayacaktır. Pek
çok bitki patojeninin sporlarının kaynağından
uzak mesafelere kadar taşınabilmesi yüzünden
bir teröristin başka bir ülke sınırlarından içeri girmesine gerek bile yoktur, sınırın diğer tarafından
komşu ülkeye doğru inokulumu salmak da etkili
olabilecektir.
Diğer ülkeye hastalık etmeni ile bulaşık tohum
sokmak da başka bir yol olabilmektedir. Bu yol
dışarıdan yüksek miktarda tohumluk ithal eden
ülkeler için daha da önem taşımaktadır. Bitki
patojenleri insanlara zararlı olmadığından (toksin
üretenlerin dışındakiler) silah olarak insan (ve
bazı hayvan) patojenlerine göre bitki patojenlerini hazırlamak çok daha kolaydır. Potansiyel olarak zararın ortaya çıkması ve etmenin tanımlanması uzun zaman alabileceğinden bu işi kimin ya
da kimlerin yaptığını ortaya çıkarmak da zordur.
Elde mevcut bitki patojenlerinin genetik parmak
izi (fingerprinting) analizi verileri insan patojenlerinkinden daha azdır ve bu yüzden yeni girmiş
bir patojenin kaynağını belirlemek güç olacaktır(Elibüyük,2008).

Bir patojenin girişini takiben bir pandemi ya da
kıtlık olasılığı düşük olsa da küçük bir salgın ticarette istenmeyen olaylara yol açabilir. ABD’deki
Karnal sürmesi (Tilletia indica) örneği bu duruma bir örnektir. Bu hastalık 1996 yılında Arizona
ve sonra diğer birkaç eyalette ilk kez görüldüğü
zaman sınırlı bir coğrafi alanda bulunmuş olmasına rağmen ABD’nin buğday ihracatına ciddi bir
tehdit oluşturmuştur. Bitkisel ürünlere saldırıdan
kaynaklanan finansal kayıplar birbiriyle ilişkili
pek çok duruma sebep olacaktır. Bunlar, hastalıklardan kaynaklanan doğrudan kayıplar, teşhis ve
survey masrafları, mücadele masrafları, dayanıklılık ıslahı ve yeni bir pestisitin geliştirilme
masrafları, hastalıktan zarar görmüş ürünlerin
imhası, tüketici ve halkta güvenin bozulması,
enfekteli alanlarda uzun süreli karantina, ihracat
ve ticaretin bozulmasından kaynaklanan zararlar
ve hammadde pazarlarının bozulması şeklinde
sıralanabilir.

Dünyada Bitkisel Ürünlere Karşı
Agroterörizm İle İlişkili Olaylar
Bitkilerde hastalıklarından kaynaklanan yüksek
maddi kayıplar 20. yy.da pek çok ülkeye bitkilere
karşı silah olarak bitkisel patojenlerin kullanılması fikrini vermiştir. Fransızlar 1939 yılında havadan Alman patates tarlalarına zarar vermek için
saldırı ajanı olarak hem patates böceği (Leptino-

tarsa decemlieata) ve hem de patates mildiyösü
(Phytophthora infestans) etmenini kullanmayı
düşünmüşlerdir. Fransızların programı Le Bouched’deki laboratuarları 1940 yılında Almanlarca
imha edildikten sonra sona ermiştir. Almanya’da
saldırı amaçlı biyolojik silah araştırma ve geliştirme çalışmaları 1942 yılında Hitler tarafından
durdurulsa da savunma araştırmaları bölümü
altında çok sayıda bitki hastalık ve zararlıları
üzerinde denemeler yapılmıştır. Bu denemelerin birinde Ekim 1943’de 140000 kadar patates
böceği Spreyer yakınlarında uçaklardan salınmıştır. Almanlar, ayrıca değişik şalgam böcekleri,
patates hastalıkları ve bazı Bitkisel ürünlere karşı
tarımsal biyoterörizm (agroterörizm) 200 yabancı otlarla ilgili denemeler de yapmışlardır.
Japonlar da II. Dünya Savaşı sırasında bitkisel
ürünlere karşı biyolojik etmenlerle ilgilenmiş ve
tahılları ve diğer bazı bitkileri etkileyen pek çok
fungus, bakteri ve nematodları da içeren bitki
patojenini deneme parsellerinde çalışmışlardır.
Bununla birlikte, asla tatminkar bir ajan geliştirilememiştir ve bitkisel ürünlere karşı biyolojik
ajanlar görünüşe bakılırsa hiç kullanılmamıştır.
ABD’de bitkilere karşı hastalık etmenlerinin kullanılması 1942’den itibaren aktif şekilde düşünülmeye başlanmıştır. Burada bitkisel ürünlere karşı
ana etmenler Puccinia graminis tritici (buğday
kara pası), Puccinia graminis secalis (çavdar pası),
P. oryzae ve P. infestans’tı. ABD 1954’de pas sporları ile yoğun bir şekilde tozlanmış hindi tüylerini
içeren salkım bombalarını geliştirmişti.
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ABD 1944-1945 yıllarında Japonların çeltik tarlalarına zarar vermek için P. oryzae’i kullanmayı
çok düşünmüş, ancak böyle bir saldırının hemen
bir etki vermeyeceği için bundan vazgeçmiştir.
ABD’nin bitkisel ürünlere karşı biyolojik silah
programı en önemli gelişmesini 1955 yılında bazı
kimya şirketlerince TX kod adıyla buğday kara
pasının bitkisel ürünlere karşı bir ajan olarak standardize edilmesiyle elde etmiştir, kısa bir süre
sonra diğer bazı etmenler de standardize edilmiştir (örneğin LX kod adıyla P. oryzae, SX kod adıyla
P. graminis secalis, LO kod adıyla P. infestans).
ABD’de 1960’lı yılların başında 5 ton kadar bitkisel
ürünlere karşı ajan kullanılabilir durumdaydı;
1973 yılında Başkan Nixon’un talimatları gereğince bunların hepsi imha edilmiştir. ABD 1969’da
Başkan Nixon tarafından biyolojik silah üretim
programını durdurduğu zaman SSCB kendi
programını başarmak üzereydi. SSCB’nin programı 1940’lı yılların sonu 1950’li yılların başında
başlayan geniş ölçüde bitkisel ürünlere yönelikti;
programlarıyla ilgili az şey bilinse de ana etmenler çeltik yanıklık, buğday ve çavdar kara pası etmenleriydi. Bunlar dışında buğday mozaik virüsü
(Wheat mosaic virus), arpa mozaik virüsü (Barley
mosaic virus), patates virüsleri ve tütün mozaik
virüsü (Tobacco mosaic virus) ile de denemeler
yapılmıştı, ancak bu etmenler stoklanmamıştı.
Mısır pası (Puccinia sorghii) ile ilgili dondurarak
kurutma ve vakumlayarak saklama denemeleri
de yapılmıştı. SSCB’nin bitkisel ürünlere karşı
programı 1990’da sonlandırılmıştır. Irak da biyolo-
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jik silahlarla ilgilenmiş, buğday sürmesi etmenleri
(Tilletia tritici ve Tilletia leavis) bitkisel ürünlere
karşı ajanlar olarak geliştirilmiştir. Irak biyolojik silah olarak Aspergillus’larca üretilen aflatoksin ile
de ilgilenmiştir. Bununla birlikte, Irak fonksiyonel
bir silah olarak sürme etmenlerini geliştirmede
başarılı olamamıştır. Irak’ın biyolojik silah programı Körfez Savaşı sonrasında Birleşmiş Milletler
Özel Komisyonu (UNSCOM) gözlemcileri tarafından sonlandırılmıştır(Elibüyük,2008).
Bunlardan başka geçmişte bitkisel ürünlere karşı
agroterörizm ile ilgili bazı iddialar da gündeme
gelmiştir. 1978 yılında şekerkamışı pas hastalığı etmeni (Puccinia melanocephala) ve 1979-1980’de
de tütünde mavi küf etmeni (Perospora tabacina)
ile bunlardan başka da pek çok patojenin Küba’ya
sokulduğuna ilişkin iddialar ortaya atılmışsa da
bunlar ispatlanamamıştır. Küba, 1997’de ABD’yi
kendi bölgesine kasten bir zararlıyı sokmakla
suçlamıştır. Bu da kokayı (kokain elde edilen
bitki) eradike etme programına katılmak için Kolombiya’ya gitmekte olan ABD’ye ait bir uçaktan
Küba’nın yasal hava sahası boyunca bitki zararlısı
bir böcek olan Thrips palmi’nin 1996 Ekim ayında
kasten bırakıldığı iddiasıdır. Aralık ayında Küba
salınımın yapıldığı iddia edilen alanda ilk kez T.
palmi’yi saptamıştır. Bunun üzerine Küba, Biyolojik Savaş Konvansiyonu’nun 5. maddesi gereğince
ABD’nin T. palmi’yi kasten Küba’ya saldığı iddiası
ile yasal bir soruşturma talebinde bulunmuştur.

Konvansiyon’a üye ülkelerin çoğu 31 Aralık
1997’de yayınlanan sonuç raporunda böceğin
Küba’ya komşu adalardan rüzgarla doğal yollardan geldiğini belirtmişlerdir. Bu şekilde Whitby
tarafından da belirtildiği üzere tarihsel kanıtlar ülkelerin biyolojik silah programlarına ciddi olarak
bitkisel ürünlere karşı ajanları da dahil ettiklerini
göstermektedir. Bununla birlikte bitkisel ürünlere
karşı biyolojik silahlara her zaman insanlara karşı
biyolojik silahlara göre daha az önem verilmiştir
ve bilinen bütün denemelerde de az başarılı
olunmuştur. Biyolojik ve Toksin Silahları Anlaşması 162 ülkenin imzasıyla 1972 yılında saldırı
amaçlı biyolojik etmenlerin araştırma, geliştirme,
üretim veya kullanımını yasaklamış olmasına
rağmen günümüzde en az yarım düzine ülkenin
biyolojik silah geliştirilmesi ile ilgilendiği bilinmektedir. Bitkisel ürünlere karşı biyolojik silahları
askeri amaçlarla üretme ve kullanma günümüz
dünyası için ciddi bir güvenlik riski oluşturmaktadır(Elibüyük,2008).

Agroterörizm Amaçlı
Kullanılabilecek Bitki Patojenleri
Hayvanlar için Office International des Epizooties’in (OIE, Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü) A ve
B listesine giren mikroorganizmalar en tehlikeli
etmenler olarak değerlendirilmektedir. Aynı
şekilde günümüzde bitki patojenlerini bu şekilde
sınıflandıracak bir örgüt bulunmamaktadır. Bununla birlikte, değişik kişi ya da gruplarca biyosilah olarak kullanılabilecek çeşitli bitki patojen lis-

teleri hazırlanmıştır. Böyle listeler resmi ve resmi
olmayan bir takım kuruluşlar ile bilim adamları
ve diğer bazı gruplarca hazırlanmaktadır. Listeyi
hazırlayanlar kriterleri birbirlerinden de almaktadırlar. Açık olarak genel listeye dahil etme kriteri
patojenin daha önce biyolojik silah programında
yer alıp almadığıdır (gerçekte bu patojenin bir
tehlike, tehdit olduğu anlamına gelmez). Örneğin, buğday kara pası genellikle potansiyel bir
silah olarak listelenmiştir, bu muhtemelen ABD,
SSCB ve diğer bazı ülkelerin kendi biyolojik silah
programlarında bu patojeni kullandıklarından
dolayıdır. Benzer şekilde, Irak’ın biyolojik silah
programı buğdayda sürmeye sebep olan Tilletia
türlerini içermekteydi. Bununla birlikte, diğer pek
çok fungusla kıyaslandığında günümüzde bu
patojenler çok bulaşıcı olarak görülmemektedir
ve oldukça kolay bir şekilde kontrol edilebilirler(
Elibüyük,2008).

Önlemler
Yurdumuza bir bitki patojeninin kasten sokulması ile bir pandemi ve/veya temel besinlerde kıtlık
ile sonuçlanacak durumlara sebep olma olasılığı
çok düşük olda da böyle bir girişten ekonomimizin olumsuz etkileneceği açıktır. Özellikle küresel
ekonomi küçük bir epidemi ile bile büyük ölçüde
olumsuz etkilenebilir. Eğer bir patojen kasten sokulmuşsa, risk değerlendirmeleri ve modellemeleri hastalıkla mücadele veya eradikasyon için bir
strateji önerebilir.
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Bitkisel ürün sisteminin güvenliği agroterörist
bir saldırı veya doğal bir giriş olup olmadığına
bakılmaksızın yabancı patojen ve diğer zararlıların hızla tanımlanma yeteneğine bağlıdır. Son
yıllara kadar bitkisel ürünlere karşı agroterör
konusunda dünyada resmi çok az hazırlık bulunmaktaydı, ancak ABD’deki 11 Eylül saldırısından
sonra özellikle USDA agroterörizme karşı koyma
çalışmalarına da ağırlık vermeye başlamıştır. Bu
amaçla da USDA’ya bağlı Ortak Ulusal Araştırma,
Eğitim ve Yayım Servisi (CSREES), Ulusal Bitki
Tanı Ağı’nı kurmaya liderlik edip ilgili fonu da
yönetmektedir. Bu ağa 5 bölgesel laboratuvar ve
bir de destek labotatuvarı öncülük etmektedir.
Mevcut tanı laboratuarlarına ek olarak bu ulusal
ağı kurmaktaki ana amaç özellikle agroterörizm
amacıyla kullanılabilecek patojenleri hızla ve
doğru bir şekilde belirlemek ve rapor hazırlamaktır. Yine ABD’de Indiana eyaleti bu ağın kurulmasından önce 2001’de kitle imha silahı olarak
agroterörizm ile ilgili bir yasayı (PL156) geçirmiş,
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çok kısa bir süre sonra da bunu Pennsylvania izlemiştir. Avrupa Birliği’nde de bu konuya yönelik
çalışmalar başlamış durumdadır. Örneğin Agroinnova (2002 yılında İtalya, Torino Üniversitesi’ndeki bitki patologları tarafından kurulmuş bir
yeterlik merkezidir) bünyesinde AB tarafından
destekli ‘Crop and Food Biosecurity, and Provision of the Means to Anticipate and Tackle Crop
Bioterrorism (CROP BIOTERROR)’ adında 2008
yılında tamamlanacak bir proje yürütülmektedir.
Fletcher (2005)’e göre güçlü bir ulusal bitkisel
ürün güvenlik programı şunları içermelidir(Elibüyük,2008):
1. Erken tanı ve teşhis sistemi (patojenlerin hızlı
ve etkili bir şekilde tanılanması ve gen diziliminin
belirlenmesi ve surveyler)
2. Mikrobiyal adli tıp teknolojisi [Doğal ve kasıtlı
enfeksiyonları anlamak (Patojenin kaynağını ve
hareketini izlemek, ilk girişin yerini ve zamanını
belirlemek, failleri tespit etmek vs.)]
3. Epidemiyolojik veriler ve modelleme
4. Etkili, akılcı politikalar ve yönergeler
5. Ayrılmış fiziksel ve idari savunma sistemi
6. Ulusal koordinasyon planı ve savunma sistemi
7. Uluslararası işbirliği
Diğer pek çok ülke gibi yurdumuzda da bitkisel ürünlere hedeflenmiş biyolojik etmenlerin
kasten ülkeye sokulmasına karşı koymak için
hazırlanmış teşkilatlar arası veya bölümler arası
ulusal bir plan bulunmamaktadır. Diğer bir deyimle yurdumuz bu tip bir saldırıya karşı hazırlıklı değildir. Bu bakımdan, yukarıda da bahsedildiği
üzere büyük bir floraya sahip ülkemizin tarımsal
ürünleri bazı ülke ve grupların hedefi olabileceğinden ilgili kuruluşlarca bitkisel ürünlere karşı
agroterörizme karşı çalışmalarının başlatılması
gerekmektedir.
(Elibüyük,2008).
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İşte şirketin hazırladığı listede yer alan 21 meslek;

Türkiye Kamu-Sen Basın
Danışmanı

Esra Ocaklı YÜCE

Eğitimde Dünya
Birincisi
Singapur’un Sırrı Ne?

Bizler hala, 19. yy yöntemleriyle 20 yy binalarında
21.yy’ın bireylerini eğitmeye çalışıyoruz. Bu handikaptan kurtulmak zorundayız. Eğitim 4.0 konusunda rol model alacağımız ülkeler var. Endüstri
4.0’a adapte olmuş eğitim sistemini hayata geçiren
Singapur bu konuda ilk sıradadır.
Geleceğin okulları olarak nitelendirilen 20 okuldan
7’si bu ülkede. 1965 yılında egemenliğini kazandığından beri dünyanın en iyi eğitim sistemlerinden
birine sahip olmuştur. Devlet okulu olan Singapur’daki NgeeAnn Ortaokulu, teknoloji ve dijital
ortam ve 21. Yy becerileri entegrasyonuna önem
veren ülkelerdeki okullardan biridir.
Yapılan incelemelere göre, Singapur’da eğitim hala
öncelikli olarak ekonominin itici gücü olarak ele
alınıyor. Kilit noktalardan biri ülkenin iş ihtiyacına
göre eğitimini yönlendirmesi. Bir diğer önemli
nokta ise, Singapur’da ilkokul ve ortaokul boyunca
matematik ve fen ana ders olmaya devam ediyor.
İlkokulda bile matematik öğretmeni ayrıca derslere
giriyor. Geleceğe yatırım yapmanın farkında olan
eğitim politikaları yürütülen ülkede, 1980’li yıllarda
Japonya ve Kanada gibi eğitim seviyesi yüksek
ülkelerin eğitim politikaları inceleniyor. Bu araştırmalarda ezbere dayalı eğitimden uzaklaşılıp, çocuklara nasıl problem çözüleceğinin
öğretilmesine odaklanılıyor. Ders kitapları
üç aşamada öğretiliyor; Bu aşamalarsa,
önce gerçek objeler, sonra resimler, sonra da semboller kullanmak.
Velilerin çocuklarına matematik öğreniminde, evde uygulayabileceği Singapur
eğitim sistemi tüyolarıysa şöyle sıralanıyor;
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• Çocuğu, anladıklarını çeşitli yollarla ifade edebilmeye teşvik edin, örneğin düşünme biçimlerini
sesli bir şekilde ya da resim çizerek açıklamalarını
sağlayın
• Çocukların gösterdiği çabayı, problem çözümünde açıklamalarını ve azimlerini doğru yanıtlardan
daha çok övün.
• Matematiği, günlük yaşama, diyaloglara uyarlayın. Örneğin “Okula giderken, kaç tane park
halinde araba gördük?” diye sorun.
• Bir problemi çözmenin farklı yollarını arayın.
“Böyle yapmalısın, çünkü ben böyle öğrendim”
diye ısrar etmekten çok yaratıcılığı özendirin. Çocuğunuzla hangi metodu neden tercih ettiklerini
konuşun.

Veri dedektifi; Veri dedektifleri IoT cihazlardan ve
ağlardan alınan verileri analiz ederek işletmelere
ve kuruluşlara veri temelli fikirler sunacak. Şirketler,
bize ürün satabilmek için hakkımızda veri toplamaya fazlaca para ve zaman ayırıyor. Veri dedektifleri
ise bir adım öteye giderek cihazları inceleyip veri
toplayarak insanlara daha iyi nasıl hizmet verilebileceğini araştıracak.
‘Yol arkadaşı’; Bu meslek, biyoteknoloji sayesinde
insanların daha uzun yaşayacağı ve yaşlı insanların
sayısının fazla olacağı bir gelecek için tasarlandı.
Bu kişilerin işi ise; refakate ihtiyaç duyan yaşlılarla
yürümek ve eski güzel zamanlar hakkında anlatmak isteyebileceklerini dinlemek.
Siber şehir uzmanı; Siber şehirlerin devamlılığını
sağlamak için verilerin etkili şekilde şehrin içinden
‘geçmesini’ sağlamak gerekiyor. Geleceğin şehirlerinde, milyonlarca sensörden alınan veri, elektrik ya
da atık toplama sistemi gibi hizmetlerin çalışmasını
sağlayacak. Ayrıca, vatandaş verileri ve kazanç
verileri de toplanacak. Şehirdeki sensörlerden biri
bozulursa siber şehir uzmanının sensörü tamir
etmesi gerekecek.
Artırılmış gerçeklik seyahati üreticisi; Tıpkı Shakespeare’in geçmişte yaptığı gibi, artırılmış gerçeklik seyahati üreticilerinin işi de yeni nesil eğlence
tecrübeleri üretmek olacak. Üreticiler, artırılmış

gerçeklik yolculukları için çeşitli tecrübeler yazacak, tasarlayacak ve üretecek.
Yapay zeka iş geliştirme müdürü; Cognizant bu
meslek dalıyla ilgili olarak, “Yapay zekanın yapamadığı ve yakın gelecekte de yapamayacağı tek
bir şey var; kendini satmak.” diyor. Yapay zeka iş
geliştirme müdürü, günümüzdeki bir satış görevlisinin yaptığı işin aynısını yapacak fakat bunu yapay
zeka hizmetleri için gerçekleştirecek.
Spora bağlılık rehberi; Fitbit gibi giyilebilir teknolojiler bir nebze yardımcı olsa da sağlığımızı korumak için bu teknolojiler tek başına yeterli olmuyor.
Gelecekte spor yapan insanlar aktivite takipçisi
teknolojiler giyerken spora bağlılık rehberleri de
onların sağlıklı bir yaşam sürmesini ve motive
olmasını sağlamakla yükümlü olacak.
Yapay zeka destekli sağlık teknisyeni; Gelecekte insanların doktora gitmesine gerek kalmadan
yapay zeka destekli sağlık teknisyenleri kapıya
gelerek yazılımları sayesinde hastalık tespiti yapabilecek.
Kişisel veri simsarı; Gelecekte insanlar ürettikleri kişisel verilerden para kazanacak. Kişisel veri
simsarı, müşterilerin kişisel verilerini gözlemleyerek
yeni oluşturulan verileri tespit edecek ve satarak
para kazanacak.

YAKIN ZAMANIN 21 YENİ MESLEĞİ
Robotların işimizi elimizden alacağı son yıllarda sıkça söyleniyor. İşletme danışmanlığı şirketi
Cognizant, “Makineler Her Şeyi Yapar Hale Gelince
Ne Yapacağız?” (Whatto do whenmachines do
everything) adlı kitabında önümüzdeki 10-15 yıl
içinde ABD’deki mesleklerin yaklaşık
yüzde 12’sinin yerini
otomasyona bırakacağı görüşünü ortaya
atıyor. Ayrıca, teknolojik değişimlerle
birlikte 21 milyon yeni
meslek oluşacağını
söylüyorlar.
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Yol denetleyicisi; Otonom araçlar ve teslimat
drone’ları, hava ve kara trafiğinin kontrol sistemini
büyük ölçüde değiştirdi. Yol denetleyicisinin işi,
kara ve hava trafiğinin etkili ve düzgün şekilde
düzenlenmesini sağlamak olacak.
Dijital terzi; Bu iş, varsayımsal bir e-ticaret şirketinin üreteceği ‘SavilleRowanatorsensorcubicle’ adlı
bir cihazla ilişkili. Bu cihaz, müşterinin ölçülerini
hatasız şekilde alarak iade oranının azaltılmasını
amaçlayacak. Dijital terzi, müşterilerin ölçü verilerini kaydederek müşteriye en uygun kıyafetleri
satmaya çalışacak.
Genetik çeşitlilik memuru; ‘Ayrımcı olmayan
işveren’ tanımı yeni bir anlam kazanıyor. Genetik
çeşitlilik memuru, şirkette çalışanların sadece farklı
etnik kökenlerden ve sosyal çevrelerden gelmesine
değil şirketin iş gücünün genetik olarak iyileştirilmiş ve iyileştirilmemiş kişilerin iyi bir karışımı
olmasına özen gösterecek.
Bilişim çalışmaları yöneticisi; Bu meslek bilişim
tutkunlarına göre. Bilişim çalışmaları yöneticisinin
işi, otomatik bilişim platformu oluşturmak için bir
şirketin gölge bilişim (shadow IT) çalışmaları ile iş
yeri stratejilerini birleştirmek olacak.
Finansal koç; Nakit paranın yeryüzünden silindiği
ve yerini Bitcoin ödemelerine bıraktığı bir dünya
‘para kaçakçılığı’ için oldukça uygun bir yer olacaktır. Yeni ve karmaşık sistemler ortalama bir
insana karışık gelebilir. Tam bu noktada finansal
koçlar imdadımıza yetişecek. Finansal koçlar, dijital
işlemlerimizi takip ederek işlerimizi kolaylaştırmayı
amaçlayacak.
Kişisel hafıza küratörü; Günümüzde insanlar geçmişte olmadığı kadar uzun yaşıyor fakat hafıza ve
beyin sağlığı alanındaki gelişmeler yeterince hızlı
gelişmiyor. Hafıza küratörleri, müşteriler için sanal
dünyalar yaratarak içinde yaşamalarını sağlayacak.
Bu ‘tecrübeler’ müşterinin geçmişinin gerçekçi
simülasyonlarıyla desteklenecek (örneğin; kişinin
çocukluğunu geçirdiği evin oturma odası.)
Sanal dükkan Sherpa; Gelecekte satışlar sadece
internet üzerinden gerçekleşecek. Müşteri bir şey
satın almak istediğinde video ile sanal Sherpa’ya
bağlanacak. Sherpa da müşteriye rehberlik ederek
istediği ürünü seçmesine yardımcı olacak.
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Genomikportföy müdürü; DNA analizleri ve
CRISPR gen düzenleme tekniği sayesinde insanların yeni sağlık ihtiyaçları oluştu. Biyoteknoloji
şirketleri de bu ihtiyaçları karşılamak için yeni
ilaçlar üretiyor. Genomikportföy müdürü, üretilen
ilaçların insanlara satılmasını sağlamak için stratejiler geliştiren üst düzey bir yönetici olacak.
İnsan-makine ekibi yöneticisi; Cognizant’a göre
iş dünyasının geleceği insan ve makinelerin ne kadar iyi iş birliği yapabildiğine bağlı. Ekip yöneticisi
makinelerin ve insanların yetkinliklerini belirleyerek
çok daha verimli bir çalışma ekibi oluşturmak için
çalışacak.
Güvenirlik memuru; Geleceğin yatırımcıları çok
daha ‘bağlantılı’ ve bilinçli olacak. Bu durumda,
kurumların aşırı şeffaf olmaktan başka şansı olmayacak. Fakat gizli kripto para işlemleri işin içine
girince beraberinde kuşkuyu da getirecek. Güvenirlik memurunun görevi, şüpheyi ortadan kaldırarak kişinin yatırım yaptığı şirketin en verimli şekilde
çalıştığını kanıtlamak olacak.
Kuantum makine öğrenimi uzmanı; Bu kişi, kuantum bilgi işleme ve makine öğrenimini birleştirerek gerçek dünyadaki iş sorunlarını çözmek için
çalışacak. Nihai amaç ise, verilerden öğrenebilen
zeka sistemleri geliştirmek olacak.
Edge Computing uzmanı; Bu meslek, IoT altyapısını tamamlayan hayali bir Fortune 500 şirketi
için oluşturuldu. ‘Edgecomputing‘ uzmanı, şu anki
internet altyapısını ‘edgecomputing’ kullanan
merkezsizleşmiş bir internet altyapısına çevirmekten sorumlu olacak. Bu da, devasa veri hacmi için
daha fazla alan ve işlem kapasitesine ihtiyaç duyan
kurumların işine yarayacak.
Etik yetkilisi; Bu meslek dalı, büyük kuruluşların neyin kazançlı değil de neyin etik olduğunu
anlayarak ona göre karar vermesini sağlamak için
gerekli. Örneğin; bir şirket insan emeğini öncelik
haline getirmeye karar verdiyse, etik yetkilisi bütün
fabrikaları gezerek işin her adımında iş koşullarını
gözlemlemekle yükümlü olacak.
Kaynak: Dünya Halleri, Business Insider

