Kamu çalışanlarının gür sesi,
Türk Dünyasının güçlü sesi....
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PKK tabanını genişletmiş, iktidar
inisiyatifi kaptırmıştır. Bunu hep yapmaktadır, Suriye’de de inisiyatifi El
Nusra’ya kaptırdığı gibi. İşin garibi
İmralı sakini belki hayal kırıklığına

mek üzere kurgulamıştır. Seçimler,
iktidar olabilmek amacına matuf her
türlü kural dışılığın meşru sayıldığı
bir zihniyet gereği sadece iktidarın
devamına hizmet edecek birer faaliyet olarak görülmektedir. Amaçlanan

Uluslararası camiada gerçek yüzü
ortaya çıkmıştır. Bu olayların daha
bir hafta kadar öncesinde Avrupalı
sosyalistler bile avukatlığına soyunmuş iken geziden sonra o artık Gü-
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EDİTÖRDEN
Sevgili KAMUTÜRK okuyucuları
Değerli kamu çalışanları…
Dergimizin 7. sayısıyla yeniden huzurlarınızdayız.
Türkiye’de gündem o kadar hızlı değişiyor daha doğrusu değiştiriliyor
ki, tüm bu gelişmeleri takip etmek hakikaten çok güç…
‘Cambaza baktırılan’ milletimizden bu esnada gizlenenleri takip etmek ve ortaya sermek KamuTürk dergisinin dün olduğu gibi bugün de
genel yayın politikası olacaktır, yarında…
Hem kamu çalışanlarının hem de cennet vatanımızın yığınla sorunu
var. ‘Hangisini ele alsak, hangisini yazsak?’ diye inanın zorlanıyoruz. İhanet ihanet üstüne!
Sözde Çözüm Süreciyle bölücülüğün kuşattığı bir ülke ve eli kanlı
hainlerin cirit attığı bir vatan!
Her ülkede hain-satılmış vardır-olabilir. Bu doğaldır... Ama doğal
olmayan ‘sürece zeval gelmesin’ diye etnik bölücüleri tiyatro izler
gibi seyreden, onları cesaretlendiren iktidarın teslimiyetçiliği olsa
gerek…
Bu sayımızda usta gazeteci-yazar Saygı Öztürk ve Türk siyasetinin
son dönemlerde en fazla ilgi çeken kadın siyasetçilerinden Emine
Ülker Tarhan’la yaptığımız özel söyleşiyi zevkle okuyacağınızı düşünüyoruz.
Türk Enerji-Sen Genel Başkanı Celal Karapınar ile gerçekleştirdiğimiz özel röportajda kamu çalışanlarının sorunlarına farklı bir açıdan
bakma imkanınız olacak.
Bu sayıda memurların yaşadığı sorunları birbirinden ilginç haberlerle yine yansıtmayı sürdürüyoruz. KamuTürk’e kapak olan ‘2. Habur
Rezaleti’ dosya haberimizde Diyarbakır’daki tarihi (!) buluşmanın
detaylarını bulacaksınız.
Bu buluşmaya kim ne dedi?
Dahası şehit yakınları bu fotoğrafı nasıl yorumladı? Haberimizde bu
soruların cevabını bulacaksınız? Ve Türkiye Kamu-Sen’in Diyarbakır
rezaleti ardından yaptığı protesto gösterisinde Genel Başkan İsmail Koncuk’un, ‘’Şivan Perver’leri değil, vatanperverleri dinleyin!’
çağrısının detaylarını okuyacaksınız…
Sevgili KAMUTÜRK okuyucuları
7. sayımızda yine yazılamayanları yazmaya cesaret ve kararlılıkla
devam ediyoruz. Türk Milleti’nden gizlenen ne varsa deşifre etmeye,
ülkemizin içinde bulunduğu açmazı anlatmayı sürdürüyoruz.
Çünkü biz; birileri gibi, ‘ülkem ateş topuna dönmüşken, insanımız
ve çalışanlarımız vergiler, harçlar, zamlar ve yolsuzluklar karşısında feryat ederken’ sessiz-dilsiz kalamayız. Çünkü bize göre ‘Hakkı söylemeyen, haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır.’
Biz birileri gibi şeytanın avukatlığına değil Türk Milletinin avukatlığına talibiz.
KAMUTÜRK Dergisi, kamu çalışanlarının gür sesi, Türk Milleti’nin ve
Türk dünyasının güçlü sesi olmaya devam edecektir.
Cenab-ı Hak Türkiye’mizi korusun.
Ne mutlu Türküm diyene…
Saygılarımızla…
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KK’nın
ilk
silahlı
eylemini
gerçekleştirdiği 1984 yılından
bugüne değin meydana gelen terör
olayları asker, sivil 30 bin vatan evladının canına mal olmuş, 20 binden fazla güvenlik görevlisi ve 13 bin
dolayında sivil de yaralanmıştır. Terör
olaylarının ülke ekonomisine verdiği
zararın ise 400 milyar dolar civarında
olduğu tahmin edilmektedir. Sözde,
Kürt kökenli vatandaşlarımızın sosyal,
kültürel, siyasal ve ekonomik çıkarlarının korunması için ve ülkemizin bir
bölgesinde müstakil bir devlet kurmaya
kadar varan bir amaçla eylem yaptığını
iddia eden bu örgüt, bugüne kadar en
çok da Kürt kökenli vatandaşlarımızın
zarar görmesine neden olmuştur. Terör
eylemlerinin ilk başladığı günden
bugüne kadar terörle mücadelenin yalnızca askeri bir anlayışla ele alınmış;
ekonomik, sosyal ve kültürel ayağının
yok sayılmış olması büyük bir eksiklik
ve yanlış olarak göze çarpsa da, PKK’nın
yarattığı terör ortamının 2004 yılı itibarı ile “Kürt Sorunu” olarak adlandırıl-

ması, Türkiye Cumhuriyeti’nin yakın
siyasi tarihindeki en büyük stratejik
hata olmuştur. Bu tanımlama, bazı kesimlerce terör olaylarını gerçekleştiren
örgütün siyasi bir kimlik kazanması yolunda kat ettiği başarı olarak görülürken örgüt, tükenmek üzere olan taban
desteğini artırmış, güven kazanmış ve
o tarihten itibaren eylemlerini daha da
sıklaştırmıştır. Kürtçe eğitim veren dershane açılmasına izin verilmesi, Kürtçe
yayın yasağının kaldırılması, TRT’nin
Kürtçe yayın yapan bir televizyon
kanalı kurması gibi bir takım kararların artan terör eylemleriyle eş zamanlı olarak hayata geçirilmesi, PKK’nın
Kürt kökenli vatandaşlarımız nezdinde
itibar kazanmasına ve siyasal alanda
başarı kazanıyor izlenimi uyandırmasına neden olmuştur.
Hal böyle iken 2009 yılında başlatılan
sözde “Demokratik Açılım” süreci,
eli kanlı teröristlerin askeri bir zafer
kazanmış edası ile ülkeye girmesi ve
kalabalık bir grup tarafından karşıl-

anması sonrasında; ayaklarına gönderilen savcılar tarafından serbest
bırakılmaları ile Türkiye Cumhuriyeti
adına adeta bir faciaya dönüşmüştür.
“Çok güzel şeyler olacak” sloganıyla
başlayan süreç, çok kötü bir şekilde
kamuoyunda infial yaratmıştır. Gelişen
dönemde ise siyasi iktidarın terör
konusunda yaşadığı gel-gitlerle dolu,
terörle mücadele etmek yerine, siyasallaştırıldığı ve teröristle müzakere
edildiği bir süreç yaşanmaktadır. Son
yıllarda siyasi iktidarın terör konusundaki söylemlerinde görülen gel gitler
ve çelişkili ifadeler, bu sürecin yalnızca
iktidar tarafından yönlendirilmediği;
PKK’nın ve 1999 yılında tutuklanarak,
idam edilmesi kararlaştırılan ancak
2003 yılında idam cezasının kaldırılmasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan bebek katili,
terörist başı Abdullah Öcalan’ın siyasi
bir aktöre dönüştürülmesi çalışmalarının çeşitli güçlerce yürütüldüğü
izlenimi uyandırmaktadır. Öyle ki; 2011
yılında kamuoyuna “Oslo Görüşme-
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leri” olarak yansıyan, terör örgütü,
MİT pazarlıklarının önce Başbakan
tarafından “İspat etmeyen şerefsizdir.” sözleriyle yalanlanması ardından ise “Biz değil, devlet görüştü”
ifadeleriyle kabul edilmesi, terör konusunda devlet ciddiyetinden uzak bir
yaklaşımı gözler önüne sermiştir.

best bırakılmasına dayanan senaryo,
uygulamaya mı konulmuştur? ‘Bugüne
kadar, defalarca inkâr ettiği konuları
bir süre sonra kabul eden Başbakan’ın
açıklamalarına ne derece güvenilebilir’
gibi tereddütler, İmralı pazarlıklarının
da yeni bir faciaya dönüşmesi ihtimalini kuvvetlendirmektedir.

Bizler bugün, bu bölgelerimizde
yaşayan vatandaşlarımızın çağdaş
eğitim imkânlarından faydalanmasını
sağlamayı konuşmalıyız. Bu bölgelere
nasıl okul yapacağımızı, nasıl hastane
yapacağımızı, buralara öğretmen, doktor ve memurlarımızın neden gitmek
istemediğini konuşmalıyız.

Sonrasında ise yine Başbakan
tarafından gündeme taşınan, idam cezasının yeniden getirilerek Abdullah
Öcalan’ın idam edilmesinin önünün
açılması ve bazı BDP’li milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için kanun çalışması yapılması
gibi tartışmaların hemen akabinde,
İmralı’da terörist başı ile pazarlıklara
başlanması, siyasal iktidarın içinde bulunduğu kafa karışıklığının ve çelişkilerin en açık göstergesi olmuştur.
Birkaç yıl önce, teröre destek verdikleri
gerekçesiyle BDP’li milletvekillerinin elini bile sıkmayacağını açıklayan
Başbakan’ı bugün İmralı’daki terörist
başıyla pazarlığa oturtan, andımızı
kaldırtan, kamu kurumlarındaki TC
ifadelerini sildirten zihniyet arasındaki fark, Türkiye Cumhuriyeti’nin terör
konusunda içinde bulunduğu karanlığı ortaya koymaktadır. Dünün bebek
katilini bugün barış için bir umut haline
getirenler, terör konusunda yaşanan bu
karanlığın baş mimarlarıdır.

Son olarak Diyarbakır’da, sözde kardeşlik adına, ülkenin temellerine dinamit
koymayı amaçlayan, tüm kesimler bir
araya gelmiş ve adeta gövde gösterisi yapmışlardır. İktidar, “Türkiye,
Kerkük’e karışırsa biz de Türkiye’ye
karışırız” diyen, Türkmenlere adeta
soykırım uygulayan, PKK’ya her türlü
desteği sağlayarak üzerimize salan
zat ile el ele bir görüntü sergileyerek,
ulusal ve uluslararası kamuoyuna bir
takım mesajlar vermiştir.

Devletle milleti bir araya getirecek ve
kaynaştıracak tek unsur memurdur,
kamu hizmetlerinin eksiksiz sunumudur. Devletin şefkatli ellerinin
bölge halkına uzanması için yatırımların artırılması şarttır. Bu nedenle,
bölgedeki kamu çalışanlarının sorunlarını, kamu hizmetlerinde yaşanan
aksaklıkları çözmek zorundayız. Bu
bölgelerdeki vatandaşlarımıza nasıl
yeterli sağlık hizmeti sunacağımızı
tartışmalıyız. Buralardaki işsizliğe,
yoksulluğa, açlığa, ihmale çözüm aramalıyız. Etnik temelli yaklaşımlar
kimseye insanca bir hayat garantisi
sağlamıyor. Bölge insanımızın sorunu açlıktır, işsizliktir, eğitimsizliktir, doktorsuzluktur. Bu nedenle
bölge halkının gerçek sorunlarına
yönelmek zorunluluğu vardır. Bölge
halkının sorunlarını çözmeye yönelik
bir uygulama olmadığı sürece, hiçbir
girişimin barışa, kardeşliğe, insanca
yaşamaya hizmet edeceği kanaatinde
değiliz. Hele ki teröristleri muhatap
alarak varılan yol, bölge halkını terör
örgütünün kucağına atmak ve onun
insafına bırakmak olmuştur. Bu yolla
terör örgütüne temsil kabiliyeti kazandırılmıştır. Her seçim öncesinde
masada müzakere ettiklerimizle,
seçim sonralarında mücadele etmek
hiçbir anlam taşımamaktadır. Bizler
bir taraftan şehitler verip bir taraftan da tavizler verdiğimiz sürece, her
geçen gün yeni pazarlıklar ve yeni
açılımlarla kendi yolumuza mayın
döşemeye devam edeceğiz.

Bilinmelidir ki devletler şahıslarla
pazarlık ve anlaşma yapmazlar; kurumlarla, kuruluşlarla ya da başka devletlerle anlaşma yaparlar. Dolayısıyla “İmralı
pazarlıklarında Türkiye’nin karşısındaki masada oturan güç kimdir?” sorusu
mutlak surette cevaplanmak zorundadır. Bununla birlikte, silahlı çatışmaların bir kazananı bir de kaybedeni
olur. Bu süreçte kaybeden ve kazananlar kimler olmuştur? Terör örgütüne
silah bırakma karşılığında verilen tavizler nelerdir? Abdullah Öcalan’ın önce
ev hapsine alınması, ardından da ser-

Bu tablo, Türk milleti için tam bir ibret
vesikası olmalı, bu millet, artık titreyip
kendine gelmelidir.
Türkiye
Cumhuriyeti,
Kurtuluş
Savaşı’nda verdiğimiz on binlerce
şehidimizin ve onun öncesinde ve
sonrasında kaybettiğimiz milyonlarca vatan evladının kanları üstünde
yükselirken; İmralı’daki pazarlıklar
ve yaşanan gelişmeler, PKK terörüne
kurban giden şehitlerimizin kemiklerini sızlatmaktadır. Hepimiz terörün
bitmesini, akan kanın durmasını, bu
topraklarda yaşayan herkesin dostça,
kardeşçe, mutlu, huzurlu bir yaşam
sürmesini arzu etmekteyiz. Sorunlara
doğru teşhis konulduğunda çözüm de
bulunmuş olur. Eksik ve yanlış teşhis,
sorunları çözmekten çok, daha büyük
sorunların doğmasına neden olabilecektir. Israrla vurguluyoruz ki; ülkemizde
yaşanan sorunun ekonomik, siyasi,
hukuki ve sosyal boyutları vardır.
Bu nedenle sorunu tüm yönleriyle,
bütüncül bir şekilde ele almak zorundayız.
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Av. İlhan KARA

Mobbing…
M

obbing sözcük anlamı olarak; ‘psikolojik yıldırma, psikolojik taciz,
bezdiri’ gibi anlamlara gelmektedir. Çalışma hayatındaki yoğunluk alt üst ilişkisi, çalışanlar arasındaki değişik davranış
biçimleri, mobbing olarak adlandırılan
fiili uygulamalara neden olmaktadır. Bu
tür uygulamalar çalışanlar üzerinde
psikolojik yıkımlara neden olduğu gibi,
çalışma barışını verimliliği de etkileyebilmektedir.
Çalışma hayatındaki yoğunluk, iş yaşamındaki karmaşa, üst ast ilişkileri, iş
tanımının bulunmaması, disiplin cezası
vb cezalarla karşı karşıya kalma durumu, yer değişikliği korkusu, kamuda
sicil notu uygulanan yerlerde (399KHK
kapsamında) düşük sicil alma ve ücretin
düşmesi hali, sözleşme ile çalışanların

sözleşmelerinin yenilenmemesi veya
feshedilmesi halleri çalışanların mobbing denen uygulama ile karşı karşıya
kalmasına neden olabilecek uygun ortamları ortaya çıkarmaktadır. Çoğunlukla “ne yapalım ekmek parası” şeklinde
katlanma gerekçesi olarak ifade edilen
bu durumlar aslında gün geçtikçe kişi
yaşamını ve çalışma hayatını yakından
etkilemekte önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.
Yargı kararları incelendiğinde; mobbing
çalışanlara yönelik olarak işveren veya
diğer çalışanlar tarafından hukuk düzenince korunmayan ve kişinin; kişilik
haklarını onurunu, sağlığını ihlal eden
bir amaca ulaşmak için, sürekli ve sistematik olarak gerçekleştirilen bağlantılı
veya birbirlerini tamamlayan yıldırma
güçlük çıkarma veya ayrımcılığa hizmet
eden davranış biçimi olarak ifade edilmektedir. Aslında mobbing olarak ifade
edilecek davranışları sınırlı bir sayıda

ifade etmek mümkün değildir. Çalışma
hayatında mobbing tanımına uyan birçok davranış çeşitli şekillerde ortaya çıkabilmektedir.
-Türk hukukunda mobbing konusu haline gelmiş belli başlı örnekler; ‘’amirin
mobbing mağdurunu, hiçbir neden olmaksızın işini yapmamakla suçlaması,
mağduru yetersiz olarak değerlendirip
aşağılaması, savunma istemine konu
edilmeyecek basit durumlarda dahi sürekli yazılı savunma istenmesi, bu yönde taciz edilmesi, kişiyi işten kaçırmak,
işten ayrılmak zorunda kalmasını sağlamak amacıyla psikolojik zorlamalarda
bulunmak’’ şeklinde ön plana çıkmaktadır.
Fransa Belçika, Hollanda, Almanya gibi
birçok ülkede bu konuda etkli bir koruma
sağlamak amacıyla mevzuat düzenlemesi yoluna gidilmiştir. Kanunlarımızda;
doğrudan mobbingi düzenleyen hükümler bulunmamaktadır. Ancak; özel sektör
bakımından iş kanundaki eşitlik ilkesi ve
yine Türk Medeni Kanunu’ndaki dürüstlük kuralı bu tür aykırılıklara karşı temel
norm olarak alınabilir. Aslında genel olarak mobbing temel hak ve özgürlüklerin
ihlali ile birlikte anayasada tanımlanan
çalışma hakkının ihlali anlamına gelmektedir.
Mobbing ile ilgili yapılan yegâne düzenleme, 2011/2 sayılı işyerlerinde psikolojik tacizin önlenmesi genelgesidir.
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suç tanımının içerisinde mobbinge konu
olabilecek davranışların ifade edildiği
bu nedenle mobbing konusunda ayrı bir
düzenleme yapılmasına gerek bulunmadığı çeşitli otoritelerce dile getirilmektedir. Yine TBMM kadın-erkek fırsat
eşitliği komisyonu raporunda; mobbing
uygulayan kişiler hakkında Türk Ceza
Kanununda tanımlanan işkence, eziyet, vücut bütünlüğüne saldırı, çalışma
hürriyetini engelleme, hakaret, tehdit
suçları kapsamında yargılama yapılması gerektiği vurgulanmaktadır. Mobbing
uygulamaları hakkında ilk yargı kararı
Ankara 8. İş Mahkemesinin 2006/19E2006/625 K sayılı kararı ile ortaya
çıkmış, İş Mahkemesi vermiş olduğu
kararda; işçiden 1 yıl içerisinde beş kez
yazılı savunma istenmesini, işçiyi küçük
düşürücü beyanlarda bulunulmasını
mobbing kapsamında değerlendirmiş,
işçi hakkında manevi tazminata hükmetmiştir. İlgili karar Yargıtay 9. Hukuk

Dairesinin 2007/42976E- 2008/17137K
Sayılı kararı ile onanarak Türk yargı tarihine geçmiştir.
Kamu görevlileri bakımından ise; Kamu
görevlilerinin hiyerarşik olarak devlet
örgütü içerisinde yer almaları, ast üst
ilişkisinin bürokratik yapılanmanın sıkı
ve karmaşık kurallara bağlı olması bu
çerçevede yapılan iş ve işlemlerin çeşitliliği, iş tanımının olmaması kişilerin
mobbing olarak ifade edilen uygulamalarla karşı karşıya kalmasına neden
olmaktadır.
Çalışanı yıldırmak amacıyla açılan ve
disiplin cezası verilen uygulamalar,
kişiyi psikolojik olarak yıpratmak işyerinden uzaklaştırmak amacıyla sürekli
görev yeri değişikliği, görev kapsamı
dahilinde olmadığı halde, sırf rencide
etmek psikolojik olarak zorlamak saikı
ile farklı işlerin gördürülmeye çalışılması, gibi uygulamaları Türkiye örnekleri
olarak saymak mümkündür. Danıştay 8.

Dairesi; üniversite öğretim üyesi olan
davacı hakkında verilen 3 ayrı disiplin
cezasının iptali üzerine yargı kararı ile
atandığı görevine başladığı tarihten
itibaren yürütülen; taciz, bıktırma, yıldırmaya yönelik eylemler nedeniyle uğramış olduğu manevi zararın tazminine
ilişkin idare mahkemesince verilen kararı onayarak bu yönde emsal bir karara
imza atmıştır.
Sonuç olarak; Kamu hizmetinin etkin ve
verimli bir şekilde işleyebilmesi, çalışma barışının korunması, her bir çalışanın mutlu huzurlu bir ortamda görevini
icra etmesine bağlıdır. Bu bağlamda
çalışanı intihara kadar götürecek, mobbing türü uygulamaların önüne geçilmesi, başta idarelere verilmiş en önemli
görev olmalı, idareler bu uygulamaların
ortaya çıkmaması için gerekli önlemleri
öncelikli olarak alıp, hayata geçirmelidirler.

DOSYA HABER

İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ:

MOBBİNG
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, “İşyerlerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) Bilgilendirme Rehberi”ni hazırladı. Rehberde çalışanlara ‘Mobbinge
karşı günlük tut, belge biriktir’ gibi bazı önerilerde bulunuluyor.

G

ünlük hayatın önemli bir kısmı işyerinde geçmekte ve insanlar ailelerinden, arkadaşlarından daha fazla iş
arkadaşlarıyla vakit geçirmektedirler. İş
hayatı kendi içerisinde rekabet, kâr baskısı, stres, kişisel hırslar vb. hususları
barındırmaktadır.
Kamu kurumlarında ve özel sektörde çalışma ilişkilerini ve mağdurun sağlığını
olumsuz yönde etkileyen, işyerinin ve
çalışanların verimini düşüren “psikolojik
taciz” tek bir nedenle açıklanamayacak
kadar kapsamlı ve karmaşık bir süreçtir.
İşyerlerinde psikolojik taciz, kişilik özellikleri, mağdurun iş konumu, örgütsel ve
sosyo-ekonomik koşulların etkileşimi

sonucu ortaya çıkan ve tüm dünyada
olduğu gibi ülkemizde de sıkça kamuoyu gündemine gelen bir işyeri sorunudur. Çok yaygın bir işyeri sorunu olarak
bilinen “Psikolojk Taciz (Mobbing)”
olaylarını engellemek, toplumun bilinçlendirilmesini sağlamak amacıyla tüm
çalışanları kapsamak üzere “İşyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi” konulu 2011/2 sayılı Başbakanlık
Genelgesi 19 Mart 2011 tarihli ve 27879
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu Genelgenin 5. maddesi
gereğince; Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı bünyesinde, sivil toplum kuruluşları ve ilgili tarafların katılımıyla

“Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu”
oluşturulmuştur. Kurul, çalışanların uğradığı psikolojik taciz olaylarını izlemek,
değerlendirmek ve önleyici politikalar
üretmekle görevlendirilmiştir. “Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu”, Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü başkanlığında, Türkiye İnsan
Hakları Kurumu, Devlet Personel Başkanlığı, TÜRKİYE KAMU-SEN, TİSK, TÜRK-İŞ,
HAK-İŞ, DİSK, MEMUR-SEN ve KESK’in
Genel Sekreterlerinin katılımı ile yılda
iki kere olağan, gerekli hallerde olağanüstü toplanmaktadır. Kurul, işyerlerinde
psikolojik tacizin önlenmesine yönelik
olarak ülke çapında politikaların belirlenmesine katkı sağlamak, eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerini koordine etme,
ihtiyaç duyulan konularda araştırma ve
incelme yapma/yaptırma, rapor, rehber
ve bilgilendirme dokümanları hazırlama
ve kamuoyunu bilinçlendirme çalışmaları yürütmektedir. “Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu”, “İşyerlerinde Psikolojik

Tacizin Önlenmesi Genelgesi Uygulama
Eylem Planı (2012-2014)’nı hazırlamıştır. Eylem Planı, “İşyerlerinde Psikolojik
Tacizin Önlenmesine İlişkin Kurumsal
Kapasite Çalışmaları”, “İşyerlerinde Psikolojik Tacizin Önlenmesine İlişkin Eğitim ve Farkındalık Artırma Çalışmaları”,
“İşyerlerinde Psikolojik Tacizin Önlenmesine İlişkin Veri Toplama, İzleme ve
Değerlendirme Çalışmaları” ve “İşyerlerinde Psikolojik Tacizin Önlenmesine
İlişkin Mevzuat Geliştirme Çalışmaları”
başlıklı dört öncelik alanından oluşmaktadır. “İşyerlerinde Psikolojik Tacizin
Önlenmesine İlişkin Kurumsal Kapasite
Çalışmaları” ve “İşyerlerinde Psikolojik
Tacizin Önlenmesine İlişkin Eğitim ve
Farkındalık Artırma Çalışmaları” başlıklı
öncelik alanları kapsamında işyerlerinde
psikolojik tacizin önlenmesi hususunda
farkındalık artırmak ve kişilerin bu konuda bilgilendirilmelerini sağlamak üzere
rehber hazırlanması için çalışma grubu
oluşturulmuştur.
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MOBBİNGLE BİREYSEL
MÜCADELE ÖNERİLERİ

Ç

alışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü, “İşyerlerinde
Psikolojik Taciz (Mobbing) Bilgilendirme
Rehberi”ni hazırladı. Psikolojik Tacizle
Mücadele Kurulu’nca hazırlanan ve
ülkemizde konu ile ilgili farkındalığın
artırılmasının ve kişilerin bu alanda
bilgilendirmelerinin amaçlandığı bu
rehberde; işyerlerinde uygulanan
psikolojik tacizin tanımı, psikolojik
tacizle benzer kavram ve durumlar,
psikolojik tacizin türleri, süreci, tarafları ile kişiler, işyerleri ve topluma
olası etkilerine yer verilmektedir. Konuyla ilgili yargı kararları, mevzuat ve
ALO 170 verileri ise rehber ekinde paylaşılıyor.
İşte İşyerlerinde Psikolojik Taciz (Mobbing)
Bilgilendirme Rehberi bazı notlar:
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Bireysel mücadele önerileri
(1) İşyerlerinde psikolojik tacize maruz
kaldığını düşünen kişi öncelikle içinde
bulunduğu durumu sağlıklı bir şekilde
değerlendirmelidir.
(2) Kişi yaşanılan sürecin işyerinde
psikolojik taciz olduğu yönünde kanaate varırsa aşağıda belirtilen hususlara
dikkat etmelidir.
• Kişi, öncelikle çatışmadan kaçınmalıve sakin olmaya gayret etmelidir.
• Psikolojik taciz üst yönetim tarafından gerçekleştirilmiyorsa konuyu üst
yönetime uygun bir şekilde iletmelidir.
• Psikolojik tacize uğradığını kanıtlayacak yazışma, not, mesaj, e-posta
gibi bilgi ve belgeleri saklamalıdır.
• Yaşanılan psikolojik taciz sürecine
ilişkin günlük tutmalıdır.
• Yaşanılan sürece şahit olan/ olabilecek çalışma arkadaşları ile görüşmelidir.
• Kişi, üyesi olduğu sendikadan destek talep etmelidir.
• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının İletişim Merkezi Alo 170’i arayarak, işyerlerinde psikolojik taciz

konusunda uzman psikologlardan
destek almalıdır.
• Kişi, ihtiyaç duyduğunda tıbbi ve
hukuki destek almalıdır.

• İşyerlerinde psikolojik tacize maruz
kalan kişi sorunu işyerinde çözemediği takdirde konuyu yargıya taşımalıdır.

3) Psikolojik tacizin işyerlerinde yaşanmaması ve/ veya önlenmesi için
aşağıda belirtilen tedbirleri öncelikle
hayata geçirilmelidir.
• İşyerleri, psikolojik tacizi önleyici politikalar geliştirmelidir.
• İşyerlerinde psikolojik tacizle ilgili
tehlikeleri anlatan broşürler dağıtılmalı, işçilere ve yöneticilere yönelik
eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapılmalıdır.
• İşyerleri, kendi işletme yapısına uygun olarak, psikolojik taciz olaylarının
incelenmesi için yöntemler geliştirme-

li, işyerinde psikolojik tacize teşebbüs
eden kişiler için disiplin cezaları ve rehabilitasyon önlemleri alınmalıdır.
• İşyerlerinde psikolojik taciz şikâyetleri dikkate alınmalı ve adil çözüm yolları geliştirilmelidir.
• İşyerlerinde psikolojik tacizi önlemek
için alınacak tedbirlerde, bu yöndeki
iddiaların araştırılması ve soruşturulmasında “gizliliğin korunmasına” özel
hassasiyet gösterilmelidir.
• Toplu iş sözleşmesi, iş sözleşmesi
veya işyeri yönetmeliklerine konuyla
ilgili hükümler konulmalıdır.

Kurumsal mücadele önerileri
1) İşyerlerinin sektörel farklılıkları,
nitelik ve nicelik itibariyle farklı özelliklere sahip olması ve farklı üretim
yöntemleri kullanarak faaliyetlerini
sürdürüyor olmaları nedeniyle psikolojik tacizle mücadele yönetmeleri farklılık gösterir.
2) İşyerleri, işyerinde psikolojik tacizin
unsurlarının ortaya çıkması halinde,
konu hakkında bilgi sahibi olmalı ve
kurumsal yapılarını bu tür uygulamalara karşı koruma altına almalıdır ki
kamuoyundaki itibarları ve marka değerlerini zarara uğratmasın.

Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi’nin, OECD’nin
İyi Yaşam Endeksi üzerinden yaptığı çalışmaya göre, Türkiye’nin OECD araştırması kapsamında değerlendirilen 37 ülke
içinde yaşam koşulları en kötü ülkeler
arasında yer aldığı ortaya çıktı.

OECD
RAPORU
İÇ KARARTTI
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apılan araştırmada; OECD’ye üye
37 ülkenin konut durumu, barınma
harcamaları, kişi başına düşen oda sayısı, kişi başına düşen gelir, istihdam
oranı, iş güvenliği, eğitim imkânlarına
erişim, hava kirliliği, su kalitesi, kanunların çıkarılmasında sivil toplum
örgütlerinin rolü, saldırı, cinayet, çalışma süresi ve boş vakit gibi unsurlar
dikkate alınarak bir değerlendirme
yapıldı.
Buna göre Türkiye, birçok konuda
OECD ortalamasının altında değerlerle, yaşam koşullarının en zor, yaşam
memnuniyetinin en düşük olduğu ülkeler arasında yer aldı.

TÜRKİYE’DE VATANDAŞLARIN
%12’7’Sİ SAĞLIKSIZ KOŞULLARDA
YAŞIYOR
Değerlendirmede tuvaleti ve banyosu
olmayan, sağlıksız yaşam koşulları
sunan konutlarda oturan kişi sayısı
bakımından Türkiye’nin OECD’ye üye
ülkeler arasında en sonuncu olması
dikkat çekti. Buna göre OECD ortalaması %2,2 iken Türkiye’de vatandaşların %12,7’si sağlıksız evlerde ikamet
ettiğini ifade etti. Bu oran Estonya’da
%9,6, Şili’de %9,4 ve Brezilya’da ise
%6,7 olarak belirlendi. Bununla birlikte Hollanda, İsveç, Lüksemburg, İsviçre gibi ülkelerde sağlıksız koşullarda
yaşayanların oranının %0,1 dolayında
olduğu ortaya çıktı.

GELİRİMİZ KONUT
HARCAMALARINA GİDİYOR
Uygunsuz koşullarda ikamet edenlerin
oranının en yüksek olmasına rağmen
Türkiye’nin, konut harcamaları bakımından da en olumsuz şartları taşıyan
ülkeler arasında yer aldığı görüldü.
Yapılan araştırmada, kişilere konut bakımı, elektrik, su, doğalgaz ödemeleri
gibi rutin harcamaların toplam hane

halkı giderlerinin ne kadarını kapsadığı soruldu. Buna göre konut harcamalarının toplam gelir içindeki payının
Rusya’da %11, Kore’de %16, Portekiz’de
%17 olduğu belirlenirken, Türkiye’de vatandaşların aylık gelirlerinin % 21 ile 5’te
birinden fazlasını konut harcamalarına
ayırdığı görüldü. Buna göre Türkiye, konut harcaması bakımından OECD ülkeleri arasında gelirinden en yüksek payı
ayıran 22. ülke oldu.

TÜRKİYE’DE KİŞİ BAŞINA BİR
ODA BİLE DÜŞMÜYOR
Bununla birlikte, araştırmada Türkiye’nin kişi başına düşen oda sayısı
bakımından da OECD ülkeleri arasında en kötü durumdaki ülke olduğu
görüldü. Ortalama kişi başına düşen
oda sayısı Kanada’da 2,6; Yeni Zelanda ve Avustralya’da 2,3 olarak belirlenirken, Norveç ve Hollanda’da kişi
başına düşen oda sayısı 2; Finlandiya ve Danimarka’da 1,9; İngiltere,
İsviçre, Japonya, Almanya ve Fransa’da 1,8 oldu. Evlerde kişi başına
düşen oda sayısı OECD ortalamasında 1,6 çıkarken, Türkiye kişi başına
0,9 oda ile OECD ülkeleri içinde en
son sırada yer aldı.

TÜRKİYE’DE İŞ GÜVENCESİ YOK
Konut alanında bu denli olumsuz koşulların yaşandığı Türkiye, iş güvencesi bakımından da sınıfta kaldı. Bir
işyerinde 6 aydan daha kısa süreli
sözleşme ile çalışanların toplam istihdam içindeki payını ifade eden iş
güvencesinin incelendiği çalışmada
Türkiye’nin Yunanistan, Slovakya,
Lüksemburg, Şili, Brezilya gibi ülkelerden dahi daha olumsuz şartları
taşıdığı ortaya çıktı. Buna göre Türkiye, araştırmaya dâhil edilen 37 OECD
ülkesi içinde iş güvencesi en zayıf
ülke olarak belirlendi.
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TOPLUMSAL DAYANIŞMA
EN ALT DÜZEYDE
Araştırmada dikkat çeken bir başka unsur ise Türkiye’de sosyal destek kalitesinin sanılanın aksine bir
durum sergilemesi oldu. Araştırmada kişilere her ihtiyaç duydukları anda kendilerine yardım edeceğini düşündükleri bir arkadaş
ya da yakınlarının olup olmadığı
soruldu.
Bu soruya olumlu cevap verenlerin
oranı İzlanda’da %98, İrlanda’da
%96, İngiltere’de %95, Avustralya, Avusturya, Belçika, Kanada’da
%94; Japonya’da %90 olarak belirlenirken Türkiye %73’le Estonya, Şili, Kore, Meksika ve Rusya
gibi ülkelerin bile gerisinde kalarak, bu konuda da en son sırada
yer aldı.

kımından değerlendirildiği araştırmada, 100 binden fazla nüfusa
sahip olan yerleşim yerlerinde yaşayanların soluduğu hava kalitesi
bakımından Türkiye’nin Şili’den
sonra sondan ikinci olduğu ortaya
konuldu. Bunun yanında araştırmaya katılan vatandaşların yaşadıkları bölgelerde kullandıkları
suyun kalitesinden memnuniyet
durumlarına göre yapılan değerlendirmede Türkiye %61’lik memnuniyet oranıyla Rusya’dan sonra
sondan ikinci sırada yer alırken,
su kalitesinden en fazla memnun
olan ülkeler, %95’le İsviçre, %96
ile Avusturya ve Norveç, %97 ile
İzlanda ve İngiltere şeklinde sıralandı.

KENDİMİZİ SAĞLIKLI
HİSSETMİYORUZ

EĞİTİMDE DE SONUÇLAR
İÇ AÇICI DEĞİL
Araştırma eğitim konusunda da
Türkiye’nin içler acısı halini ortaya
koyarken, eğitimde kalma süresi
ve eğitime erişim imkânları bakımından son sırada yer almasının
yanında Türkiye’de öğrencilerin
okuma, matematik ve fen bilimleri
alanında uluslararası standartların oldukça gerisinde kaldığı görüldü.
Yapılan değerlendirmede Türkiye’de öğrencilerin okuma, matematik ve fen bilimleri alanındaki
beceri bakımından 37 OECD ülkesi
arasında Brezilya, Meksika ve Şili’nin ardından en kötü durumdaki
4. ülke olduğu ortaya çıktı.

HAVA KİRLİLİĞİ VE ÇEVRE
KONUSUNDA SINIFTA
KALDIK
İyi yaşam koşullarının çevre ba-

Ortalama yaşam beklentisinin
74,6 yıl ile Rusya, Brezilya ve
Meksika’dan sonra en düşük olduğu dördüncü OECD ülkesi olan
Türkiye’de “kendimi sağlıklı hissediyorum” diyenlerin oranının da
OECD ortalamasının altında kaldığı görüldü. “Kendimi sağlıklı ve
iyi hissediyorum” diyenlerin OECD
ortalaması %67 olarak belirlenirken, bu oranın en düşük olduğu
ülkeler %30 ile Japonya, %37 ile
Kore ve Rusya oldu. Kendisini sağlıklı hissedenlerin en yoğun ülkelerin; %90’la ABD, %89 ile Yeni
Zelanda, %88’le Kanada, %85’le
Avustralya, %83’le İrlanda ve
%81’le İsviçre olarak belirlendiği
araştırmada Türkiye %67 oranı ile
22. sırada yer aldı.
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2014’te kaç gün
tatil yapılacak ?
Gelecek yıl resmi ve dini bayramlar
ile hafta sonu izinleriyle birlikte toplam 115 gün tatil yapılacak.

B

u yıl Kurban Bayramı’nın 5 mesai
gününü de kapsaması, Ramazan Bayramı, resmi tatiller ve hafta sonu izinleriyle toplam 117 gün dinlenen çalışanlar,
gelecek sene iki gün daha az tatil imkanı
bulacak.
Gelecek yılın ilk tatili, yılbaşı gecesinin
ardından 1 Ocak Çarşamba günü yapılacak. Çarşamba günü kutlanacak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
ile perşembe günü kutlanacak 1 Mayıs
Emek ve Dayanışma Günü’nde çalışanlar birer gün tatil yapacak. Pazartesi
gününe denk gelen 19 Mayıs Atatürk’ü
Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı ise
hafta sonu tatiliyle birleşecek.
Ramazan Bayramı arifesi, 27 Temmuz
Pazar gününe rastlıyor. 30 Temmuz
Çarşamba günü sona erecek Ramazan
Bayramı’nda üç mesai günü tatil yapılmış olacak. Çalışanlar, hafta sonu
tatiliyle birlikte ise toplam 5 gün dinlenecek.
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın cumartesi gününe rastlaması nedeniyle, bu gün,

hafta sonu tatilinde geçirilecek.
Bu yıl Kurban Bayramı’nda, arifeye
denk gelen 14 Ekim Pazartesi gününün
Bakanlar Kurulu kararıyla tatil edilmesiyle 9 gün boyunca izinli olan çalışanlar, gelecek yıl bu uzun tatil imkanını
bulamayacak.
Gelecek yıl Kurban Bayramı tatili, arife
günü olan 3 Ekim Cuma günü başlayacak. Birinci ve ikinci günü hafta sonuna
denk gelen Kurban Bayramı’nda, 6 Ekim
Pazartesi ve 7 Ekim Salı günü de tatil
olacak. Böylece hafta sonuyla birlikte
toplam 5,5 gün tatil yapılabilecek.
Çarşamba gününe denk gelen 29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı tatili ise 28 Ekim
Salı günü öğleden sonra başlayarak 1,5
gün yapılacak.
Gelecek yıl toplam 14,5 günlük resmi
ve dini bayram tatilinin 3,5 günü hafta
sonuna denk geliyor.
Yıllık izinler dışında, gelecek yıl hafta
sonu, resmi ve dini bayramlar dahil
toplam 115 gün tatil yapılacak.
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ırılmasına tepki göseylemlerle, demokrasi paketiyle andımızın kald
ürkiye Kamu-Sen, ülke genelinde düzenlediği
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Türk�ye Kamu-Sen
Türk M�llet� �ç�n
‘and’ �çt�
“Ne Mutlu Türküm Diyene” deme hakkımızı elimizden almaya çalışan ve PKK terör örgütünün
kirli taleplerini hayata geçirmeyi amaçlayan sözde
Demokrasi paketini protesto etmek için tüm Türkiye’de ve Başkent Ankara’da Andımız’ı okuyarak gururla “Ne Mutlu Türküm Diyene” diyerek haykırdık.

‘NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE’
DİYENLER SUSTURULMAKTADIR

1

. TBMM önünde toplanan binlerce vatandaş tek bir ağızdan
“ANDIMIZ” ı okurken, eylemde bir konuşma yapan Türkiye

Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, “Bugün burada bir kez
daha tarihe not düşmek adına toplanmış bulunuyoruz. Türküm”le
başlayan, “doğruyum”la devam eden bir andın kaldırılması, ancak
Türk olmayan ve doğru olmayan insanları memnun etmek için atılmış bir adım olacaktır.” dedi. Koncuk, “Demokrasi ve özgürlükle
uzaktan yakından ilgisi olmayan, 76 milyon vatandaşımızın ortak
ihtiyaçlarını karşılamak yerine terör örgütünün taleplerini hayata
geçirmeyi amaçlayan şüpheli bir paketle karşı karşıyayız. Bugün
burada bir kez daha tarihe not düşmek adına toplanmış bulunuyoruz. Yıllardır yürütülen kampanyalarla bizleri bir arada tutan
tarihi ve kutsal kavramlarımızın içi boşaltılmak, inanç değerlerimiz yıpratılmak, milli ve manevi değerlerimiz yozlaştırılmak istenmekte; milletimizin ve devletimizin geleceği üzerinde kirli bir
oyun oynanmaktadır. Bu oyunun son sahnesi ise demokratikleşme
paketi adı altında, Türk milletine dayatılan baldıran zehiri olmuştur. Bu paketle, 30 yıl boyunca ülkemizi bir kan gölüne çeviren
eli kanlı bebek katillerinin ana dilde eğitim talebi, özel okullarda hayat bulmakta, bölücülerin çok dilli toplum hayali, Hükümet
eliyle gerçekleştirilmektedir. Bununla ana dilde eğitim, terör örgütünün müktesebatına geçirilmekte, milletimizin arasındaki iletişim koparılmak istenilmektedir. Alfabemizde olmayan harflerin
kullanılmaya başlamasının ve isteyen herkesin her dilde eğitim
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yapabilmesinin ardından gidilen yol, çok dilli,
çok milletli, çok başlı, bölünmüş bir Türkiye’ye
çıkmaktadır. Bu yol, dilde ayrışma, iş’te ayrışma,
fikirde ayrışma ve nihayetinde hedefte ayrışma
yoludur.

Bu paketle, Türk coğrafyasında yaşa-

yan tüm vatandaşlarımızı bir arada tutan ve ortak bir amaç etrafında kenetlenmemizi sağlayan
üst kimliğimiz “Türklük” yok edilmek istenilmekte, bu doğrultuda her sabah okullarda okutulan
“Öğrenci Andı” kaldırılmakta, “Ne mutlu Türküm
diyene” diyenler susturulmaktadır. Bu paketle
bölücü klavyelere özgürlük, birleştirici dillere
pranga vurulmaktadır. “Türküm”le başlayan,
“doğruyum”la devam eden bir andın kaldırılması,
ancak Türk olmayan ve doğru olmayan insanları
memnun etmek için atılmış bir adım olacaktır.
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde çocuklarımızın “Türküm” demesi, “doğruyum” demesi, “çalışkanım” demesi kimleri, neden rahatsız etmektedir? Biz bunların kim olduğunu çok iyi biliyoruz.
Bundan ancak, Türklük şuurundan uzak, Türklerle
tarihi bir hesaplaşma peşinde koşanlar rahatsız
olur”” dedi.

BU PAKET, TÜRKLÜĞÜN VE TÜRK
MİLLETİNİN GELECEĞİNE DÖŞENEN
MAYINLARLA DOLUDUR.
Pakette yer alan siyasi partilere üye olma yasağının kaldırılmasının bir başka tuzak olduğuna
dikkat çeken Genel Başkanımızı İsmail Koncuk,
bu uygulamanın, siyasi partilere eş başkanlık
sisteminin getirilmesi ile birlikte değerlendirildiğinde bebek katilinin, eş başkan olarak siyasete
atılmasının önünü açacak bir uygulama olacağını
kaydetti. Koncuk, “ Bu şüpheli paketten çıkan bir
başka tuzak ise siyasi partilere üye olma yasağının kaldırılması konusunda yaşanmaktadır. Başbakan, Siyasi Partiler Kanunundaki, siyasi partilere üye olmayı yasaklayan bütün maddelerin
kaldırılacağını beyan etmiştir. Halihazırda terör
eyleminden dolayı mahkûm olanların siyasi partilere üye olması yasaktır.
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Bu yasağın kalkması, siyasi partilere eş başkan-

Bir süredir milli kimliğimizin, birlik ve beraberliği-

lık sisteminin getirilmesi ile birlikte değerlendi-

mizin bütün unsurları teker teker imha edilmekte,

rildiğinde bebek katilinin, bir partiye eş başkan

bizi biz yapan değerlerimiz dejenerasyona uğratıla-

olarak siyasete atılmasının önünü açacak bir uy-

rak tarihe gömülmek istenmektedir. Aziz Türk mille-

gulama olacaktır. Demokratikleşme paketi adı

ti, tarih boyunca yaşamadığı bir zillete maruz bıra-

altında açılan, aslında Pandora’nın Kutusu’dur.

kılmakta, esaret dönemlerinde bile görülmemiş bir

Bu paket, Türklüğün ve Türk milletinin gelece-

kültürel soykırıma tabi tutulmaktadır.

ğine döşenen mayınlarla doludur. Bu paketle,

kisvesi altında, demokrasi katledilmekte, milletimi-

tüm milletimizin yasağın kaldırılması yönünde

zin sinesine yerleştirilen ayrışma, bölünme ve kop-

hem fikir olduğu ve hemen uygulamaya geçil-

ma virüsü alabildiğine beslenip, büyütülmektedir.

mesi mümkün olan, kadınlarımızın inançlarının



bir gereği olarak örtündüğü başörtüsü konusu,

Yılladır gizliden gizliye yürütülen Türk milletini ta-

PKK’nın kirli talepleri ile aynı potada değerlen-

rihinden koparma ve milli kimliğini unutturma po-

dirilerek siyasi emellere alet edilmekte, kirli

litikası bu paketle gün yüzüne çıkmış, kapalı kapılar

taleplerin üzeri örtülmektedir. Bu paketle, terör

ardında terör örgütüne verilen kirli sözlerin büyük

örgütünün talepleri 76 milyon vatandaşımızın

bir kısmı bu paketle hayat bulmuştur. Daha ileri de-

ortak taleplerine tercih edilmekte, bebek katil-

mokrasi, daha demokratik bir Türkiye için hazırlan-

leriyle yapılan pazarlıklarda verilen sözler, tüm

dığı söylenen paketin açıklandığı basın toplantısına

milletimizin arzusuymuş gibi gösterilmektedir.”

yandaş olmayan, iktidarla aynı düşünceyi paylaşma-

dedi.

yan basın yayın kuruluşları alınmamıştır. Bu tutum

Demokrasi

dahi, bu kimselerin özürlü demokrasi anlayışını or-

DEMOKRASİ KİSVESİ ALTINDA,
DEMOKRASİ KATLEDİLİYOR

taya koymaya yetmektedir. 11 yıllık iktidarı boyunca
ötekileştirmeyi genel kural haline getirdiler.

çıklanan paketin Türk milletini tarihinden

A

Ayrışmayı alabildiğine körüklediler.

koparma ve milli kimliğini unutturma poli-

Kendinden olmayanı yok etmeyi mübah saydılar.

tikasını gün yüzüne çıkardığını ifade eden Ge-

Bitaraf olanın bertaraf edilmesini emrettiler.

nel Başkan İsmail Koncuk, Demokrasi kisvesi al-

Özgür medyayı susturdular.

tında, demokrasinin katledildiğini, milletimizin

PKK’nın taleplerini, türbanla kamufle ettiler.

sinesine ayrışma, bölünme ve kopma virüsünün

Demokrasiyi yok ettiler.

yerleştirildiğini söyledi. Koncuk, “ İktidar, 30
yıldır milletimizi ve devletimizi bölmek iste-

Şimdi ise demokrasi adı altında ülkeyi terör örgütü-

yenlere karşı yürütülen mücadelede geri adım

ne teslim etmeyi, PKK’nın taleplerinin hayata geçi-

atmış, adeta terör örgütüne teslim olmuştur.

rilmesini asli görev edindiler.” dedi.
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TÜRK MİLLETİ, KENDİSİNE YAPILAN HİÇBİR İHANETİ
KARŞILIKSIZ BIRAKMAYACAKTIR.

M

evcut anlayışın Türkiye’yi uçuruma sürüklediğine vurgu yapan
Genel Başkanımız İsmail Koncuk, Türk milletine çağrıda bulundu.

Koncuk, “Bu anlayış, adım adım, yavaş yavaş, sindire sindire ülkemizi
bölünme uçurumuna doğru sürüklemektedir.
Çağrımız Türklüğe ve Türk milletinedir. Türk kimliğine ve birliğine karşı
girişilen saldırıların, süslü paketlerle pazarlandığı bir dönemi yaşıyoruz. Dışı süslü paketin içinden, Türk düşmanlarının cerahatli fikirlerinin, hain tuzaklarının pis kokuları gelmektedir.
Bu millet, böylesine cüretkâr bir saldırıyla en son Birinci Dünya Savaşı sonrasında karşı karşıya kalmış ve verdiği muhteşem mücadele ile
Türk’e kefen biçenleri, geldikleri gibi göndermiştir.
Hain planlarla, türlü tuzaklarla Türklüğe saldıranlar, PKK taleplerinin
icracıları iyi bilsinler ki, Türk milleti, kendisine yapılan hiçbir ihaneti karşılıksız bırakmayacaktır. Zafer sarhoşluğu içinde emellerine bir
adım daha yaklaştığını düşünen alçaklar ve bunların işbirlikçileri için
Atatürk’ün bir sözünü hatırlatmakta fayda görüyoruz:“Toroslara çıkın
bir bakın. Nerede kara bir Yörük çadırı görürseniz, dumanı da tütüyorsa dünyada hiçbir güç bizi asla yenemez.” Bu coğrafyadan Türk adını
silmeyi hedefleyenlere karşı, şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış bu
toprakların Türk yurdu olduğunu bir kez daha ilan ediyor ve diyoruz ki:
“Üstte mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe Türk’ün ilini
ve töresini kimse bozamayacak, yeryüzünde bir tek Türk kalsa dahi, bu
vatandan Türk mührünü kimse silemeyecektir. Varlığım Türk varlığına
armağan olsun! Ne mutlu Türküm diyene!” dedi. Genel Başkan İsmail
Koncuk’un konuşmasının ardından 1. TBMM önünde toplanan binlerce
vatandaş “Varlığım Türk varlığına armağan olsun! Ne mutlu Türküm
diyene!” diyerek “ANDIMIZ” ı büyük bir heyecan ve coşkuyla hep bir
ağızdan okudu.
1. TBMM önünde düzenlediğimiz eyleme Genel Başkanımız İsmail Koncuk’la birlikte, Türk Sağlık-Sen Genel Önder Kahveci, Türk Büro-Sen
Genel Başkanı ve Fahrettin Yokuş, Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı İlhan Koyuncu ,
Türk İmar-Sen Genel Başkanı Necati Alsancak, Türk Tarım Orman-Sen
Genel Başkanı Ahmet Demirci, Türk Enerji-Sen Genel Başkanı Celal Karapınar, Türk Ulaşım-Sen Genel Başkanı Nazmi Güzel, Türk Haber-Sen
Genel Başkanı İsmail Karadavut, Türk Kültür Sanat-Sen Genel Başkanı
Hasan Hüseyin Yılmaz, Türk Emekli-Sen Genel Başkanı Osman Özdemir, Türk Dünyası Kadınları Dostluk ve Dayanışma Derneği Başkanı
Dr. Şenol Bal, Türk Dayanışma Konseyi yönetici ve üyeleri, çeşitli Sivil
Toplum Kuruluşlarının yönetici ve üyeleri, Genel Merkez Yöneticilerimiz, Ankara Şube Başkanları ve yöneticilerimiz, kamu çalışanları ve
çok sayıda vatandaş katıldı.
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TÜRKİYE KAMU-SEN

ANDIMIZI
KALDIRAN
DÜZENLEMEYE
DANIŞTAY’DA
DAVA AÇTI

H

ükümet tarafından geçtiği-

yaşayan dili, ırkı, rengi, cinsi-

miz haftalarda ‘Demokra-

yeti, siyasi düşüncesi, felsefi

tikleşme Paketi’ olarak kamu-

inancı, dini, mezhebi ne olur-

oyuna yapılan açıklamalarda

sa olsun tüm vatandaşların bir

Öğrenci Andı’mızın, ‘’ırkçılığı

araya gelerek oluşturdukları ve

öne çıkaracak ifadelerin yer

herkesi kapsayan ve kucaklayan

aldığı, ‘Türk’ ifadesinin geç-

milletin ortak adıdır. İktidar er-

mesinin militarist bir yak-

kini ellerinde bulunduranlar,

laşımın ürünü olarak ortaya

ulusal birlik ruhunu geliştirmek

çıktığı!’’ gibi gerekçelerde kal-

ve yaşatmak ile milli bütünlüğe

dırılacağı duyurulmuş, hemen

zarar vereceği açıklama ve uy-

ardından

tarihli

gulamalardan kaçınmak sorum-

Resmi Gazetede yayımlanan

08.10.2013

luluğunda olduklarını unutma-

değişiklik ile de İlköğretim

malıdır. Bu doğrultuda Türkiye

Kurumları

Yönetmeliği’nde

Kamu-Sen ve konfederasyona

değişiklik yapılarak, Öğrenci

bağlı sendikalar tarafından an-

Andı’mız kaldırılmıştır. ‘Türk’

dımızın

kelimesi bir ırkın değil, Türkiye

yönetmelik değişikliğine karşı

Cumhuriyeti sınırları içerisinde

Danıştay nezdinde dava açıldı.

kaldırılmasına

dair

PKK’NIN TALEPLERİNE BOYUN EĞMEYECEĞİZ
Türkiye Kamu-Sen Genel Teşki-

lar hiç şaşırmayız. Çünkü asıl he-

latlandırma Sekreteri ve Türk

def Türk Milleti’ne milli kimliğini

Büro-Sen Genel Başkanı Fahret-

unutturmaktır. Pek çok gelişmiş

tin Yokuş, konuyla ilgili olarak

ülkede milletin birlik ve bütün-

şunları söyledi: “Andımız sözde

lüğünü unutmaması için marşlar

ırkçı söylemler içerdiği için kal-

okutulur. Kürt kardeşlerimizi öte-

dırılmıştır. Asıl ırkçılık andımız-

kileştirmeye çalışan bu uygulama

da geçen Türk’üm sözcüğünden

ile milletimiz bölünme ve ayrışma

duyulan rahatsızlıkla andımızın

yoluna geri dönülemez bir şekilde

kaldırılmasıdır. Türkiye Cumhu-

adım atmıştır. AKP’nin teröristle-

riyeti Devleti toprakları üzerinde

re verdiği sözler doğrultusunda,

yaşayan herkes dini, dili, ırkı,

Türk sözcüğünün, milli birlik ve

mezhebi gözetmeksizin Türk Mil-

bütünlüğün ifade edildiği her şeyi

leti’dir. Bu Anayasa’da da böyle

kaldırmak için ellerinden geleni

ifade edilmektedir. Ama maale-

yapacaklarına hiç şüphemiz yok.

sef eli kanlı terör örgütü PKK ve

Biz Türkiye Kamu-Sen olarak bu

terörist başı Öcalan ile müzakere

ihanet yolunu açan yaklaşımlar

koltuğuna oturan AKP hükümeti,

karşısında mücadelemizi sonuna

sözde akan kanı durdurma proje-

kadar sürdüreceğiz. Konuyla ilgili

si ile Türkiye Cumhuriyeti’nden,

olarak da Danıştay’a davamızı aç-

Atatürk’ten ve Türk Milleti’nden

tık. En kısa zamanda Milli Eğitim

intikam almaya çalışmaktadır. Ya-

Bakanlığı’nın bu ucube yönetme-

rın çocuklarımız üşüyor bahanesi

liği durdurulacak ve çocuklarımız

ile İstiklal Marşı’nı da kaldırırsa-

gururla adımızı okuyacaktır.”
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“ATATÜRK” VE “T.C.” YOK
Eski nişanlarla yeni nişanlar arasındaki en önemli fark ise her üç
nişanın boyutlarının büyütülmesinin yanı sıra üzerlerindeki T.C.
ibaresi ve Atatürk siluetlerinin
kaldırılması. Cumhuriyet nişanında; nişanın üzerinde yer alan
“T.C” yazısı çıkarıldı. Yeni nişanda hiçbir harfe yer verilmedi.
Sadece Türkiye Cumhuriyeti’nin
sembolü olan ay ve yıldız yer
aldı. Nişanın arka bölümündeki değişiklik ise eski nişandaki
“T.C. Cumhuriyet Nişanı” yazısına yeni nişanda yer verilmemesi
oldu.
Eski Devlet Nişanı’nın ön yüzünde Atatürk silueti yer alıyordu.
Arka yüzünde ise “T.C. Devlet Nişanı” ibaresi bulunuyordu. Yeni
devlet nişanında da hiçbir harf
yer almıyor. Nişanın ön yüzünde
Türkiye Cumhuriyet’ni sembolize eden Ay Yıldız yer alıyor. Arka
yüzünde ise daha sade bir grafik
kullanılmış. Arka yüzde de sadece, kenarlarda ay ve yıldızlar yer
alıyor. Eski Liyakat nişanında
bir tüy kalem ile bir kılıcın eşlik
ettiği bir motif ile üst kısmında
ay ve yıldız yer alıyordu. Eski
nişanın arka yüzünde ise “T.C.
Liyakat Nişanı” ibaresine yer veriliyordu. Yeni Liyakat nişanında
ise, sadece ay ve yıldız motifi ile
Cumhurbaşkanlığı forsunda yer
alan güneş simgesinin, 16 yapraklı bir çiçeğe dönüştürülmüş
hali yer alıyor.

TÜRKİYE KAMU-SEN, DEVLET
NİŞANINDA YAPILAN
DÜZENLEMELERİN
İPTALİ İÇİN DANIŞTAY’A
BAŞVURDU
Türkiye Kamu-Sen, yapılan bu

Devlet nşanından

‘T.C.’ ve ‘Atatürk’
çıkarıldı

düzenlemenin
yürütmesinin
durdurulması ve iptali talebi
doğrultusunda Danıştay’a başvuruda bulundu. Türk milletinin
değerlerine karşı bilinçli bir
şekilde yürütülen politikaları
sert bir dille eleştiren Türkiye
Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, “T.C. ibaresi, Atatürk
resmi, Andımız gibi bu milletin
değerleriyle oynayanları hem
tarih hem de bu millet aﬀetmeyecektir” dedi.
Koncuk şu şekilde konuştu: “Andımızın yasaklanmasının, milli
bayramlarımızın sönük birer
anma toplantılarına dönüştürülmesinin, sözde demokratik
açılım yalanı ile milli değerlerimizin yok edilmesinin sonunda
terör örgütünün taleplerinin bir
parçası olarak hayata geçirilen
bir başka uygulama da Devlet
nişanlarında yer alan T.C. ibaresinin ve Atatürk siluetinin
kaldırılması, kabul edilebilir bir
durum değildir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin “ilişkilerin geliştirilmesine katkıları” nedeniyle yabancılara
verdiği Devlet Nişanı, Cumhuriyet
Nişanı ve Liyakat Nişanı’nın şekilleri
değişti. Yeni nişanlarda Atatürk silueti ve T.C. yazısı çıkarıldı. Hükümetin
resmi nişanlarda değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmeliği, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından da onaylanarak Resmi Gazete’de yayınlandı.
Yönetmelikte, yeni Cumhuriyet ve
Devlet nişanları ile Liyakat nişanının
nasıl olacaklarına ilişkin ayrıntılı grafikler de yer aldı.

Yürütmenin başındaki iktidarın,
milli kimliğimizi yok etme amacındaki düzenleme girişimlerine
karşı yasama organının üzerine
düşen görevi yerine getirmesi
bir zorunluluk haline gelmiştir.
Bu bakımdan milli kimliğimizin yok edilmesi noktasında
gerçekleştirilen yasal düzenlemelerin yargıdan döneceğine
inanıyoruz. Bu çerçevede Devlet
Nişanından Atatürk siluetinin
ve T.C. ibaresinin çıkarılmasını
da yargıya taşımış bulunuyoruz.
Umudumuz, yargı organının milli değerlerimize sahip çıkması
ve gerçekleştirilmek istenilen bu
ucube uygulamaya engel olması
yönündedir.”
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TÜRKİYE KAMU-SEN, ADIMIZA, ANDIMIZA,
MİLLİ KİMLİĞİMİZE SAHİP ÇIKIYOR…

Andımızı
Hafızalarımızdan
Silemeyeceksiniz
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T

ürkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Ankara Kızılay Meydanı’nda “Ne Mutlu Türküm Diyene” ve
Andımız’ın yazılı olduğu broşürleri vatandaşlara dağıttı. Türkiye Kamu-Sen’liler; ‘Demokratikleşme Paketi’ adı altında Türk kimliğini yok etmeye yönelik
girişimlerin hayat bulduğu bugünlerde
bizi biz yapan değerlerimize sahip çık-

mak, terörist başının talimatları doğrultusunda karar alanları protesto etmek
ve Türk kimliğinin Türk Cumhuriyetinin
ilelebet payidar kalacağını dost düşman herkese bir daha ilan etmek için
Ankara Kızılay meydanında “Ne Mutlu
Türküm Diyene” diye haykırdı, Andımız’ın yazılı olduğu broşürleri vatandaşlarımıza dağıttı.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk,
silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz
için saygı duruşunda bulunulurken,
hemen ardından coşkuyla hep bir
ağızdan İstiklal Marşımız okundu.
Kızılay meydanında bulunan binlerce
vatandaşımızda İstiklal Marşını Türkiye Kamu-Sen’in neferleriyle birlikte
okudu.

KONCUK: BİZİ BİZ YAPAN
DEĞERLERİMİZ BİR BİR
YOKEDİLİYOR
Eylemde bir konuşma yapan Türkiye
Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Cumhuriyetimizin 90. yılında milli
devlet yapımızın dört bir taraftan saldırı altında olduğunu söyledi. Koncuk,
“90. Kuruluş yıldönümünü kutladığımız
Cumhuriyetimiz ve milli devlet yapımız
dört bir yandan gerçekleştirilen saldırılarla tehdit altındadır. Millet olma
özelliğimiz, etrafında kenetlendiğimiz
değerlerimiz bir bir yok edilmekte, etrafımızı saran ateş çemberi her geçen
gün biraz daha daralmaktadır. Bu saldırıların birçoğu dış kaynaklı telkinlerle,
içimizden çıkan güçler eliyle gerçekleştirilmektedir. Bir ülke düşünün ki, 50
bin evladının katline sebep olmuş bir
cani ile pazarlık masasına oturabilsin.
Bir ülke düşünün ki, kendisini bölmek
isteyen güçleri baş tacı etsin. Bir iktidar
düşünün ki, seçim propagandalarında
muhalefet partilerine terörist başını
idam etmediği için eleştiride bulunsun,
sonra aynı caniye itibar kazandırsın, bu
katili siyasi bir figür haline getirsin. Bir
iktidar düşünün ki, bir bebek katilinin
taleplerini uygulamayı kendisine birincil görev edinsin. Ne yazık ki, bugün
ülkemizin içinde bulunduğu durum,
böylesine bir trajedi haline gelmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti’ne, adeta terör örgütüyle yapılan mücadeleyi kaybetmiş
ve bir mütarekeye imza atmış esir ülke
muamelesi yapılmaktadır. Gaflet ve da-

lalet içindeki bir kesim Türk kimliğine,
milliyetçiliğe ve milli devlete saldırarak
ülkenin içinde bulunduğu sorunlardan
çıkacağı yanlışına düşmüştür. Terörist
başının talimatıyla hayata geçirilen uygulamalardan bir tanesi de her sabah
çocuklarımızın okuduğu milli andımızın kaldırılması olmuştur. Andımızın
kaldırılmasıyla ülkemize demokrasi
geleceğini zanneden avaneler, bu uygulama ile ülkemizdeki Türklük bilincine
darbe vurulmak istendiğini nasıl görmezler?’’ dedi.
TÜRKÜM DEMEYİ ENGELLEYEREK
TÜRK MİLLETİNİ YOK
EDEMEZSİNİZ
Genel Başkan İsmail Koncuk, Türk kimliğini yok edebileceklerini sananların
bir gün bu milletin Türk kimliğine sarıldığına şahit olacaklarının altını çizdi.
Koncuk, “Diyorlar ki, “Türk’üm demekle
Türk olunmaz.” Doğrudur Türk’üm demekle Türk olunmaz, ancak bilmiyorlar
ki, Türk’üm demeyi engelleyerek de
Türk milleti yok olmaz. Demokrasi adına, bu topraklardan Türk kimliğini kazımaya çalışanların, bir milliyeti olmayan
ABD’de, 1892 yılından beri okullarda
okutulan bağlılık yemininden haberleri yok mudur? O yeminde, bölünmez
vatana, tek millete, bayrağa ve devlete
bağlılık yer almaktadır. Bu bakımdan,
milli bir andın okullarda okutulmasını
demokrasiye aykırı bulanlar, gözleri
bölünme aşkıyla kör olmuş hainlerden
başkası değildir. Türk milletini öz yur-
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dunda garip bırakma, öz vatanında parya
yapma gafletine düşenler, Türk milli kimliğini yok edebileceklerini sananlar; bir
gün bu milletin Ergenekon’dan çıkarcasına Türklüğe koştuğuna, Türk kimliğine
sarıldığına da şahit olacaklardır.” dedi.
TÜRK MİLLETİNİN HAFIZASINDAN
ANDIMIZI SÖKÜP ÇIKARMAK
MÜMKÜN OLMAYACAKTIR.
Okullarda Andımız’ı kaldıranlara seslenen Genel Başkan İsmail Koncuk, “Her
sabah önce Şehadet getirir, sonra ne
mutlu ki Türk’üm deriz.” dedi. Koncuk,
Sözde demokratikleşme paketleri açıklayarak bölünmenin kapılarını aralayanlar;
Okullarda andımızı kaldırarak, çok başlı, çok dilli, bölünmüş bir ülke hayali ile
yanıp tutuşanlar bilsinler ki; Türk milleti
hainlerin, bölücülerin ve katillerin esiri olmayacaktır. Şairin dediği gibi “Her
şey akar; su, tarih, yıldız, insan ve fikir
Oluklar çift; birinden nur akar, birinden
kir” Oluklardan kirli fikirlerini akıtanlara sesleniyoruz: Okullarda engellenen
andımızı, her sabah çocuklarımıza, evlerimizde kendimiz söyletiriz. Her sabah
önce Şehadet getirir, sonra ne mutlu ki
Türk’üm deriz. Bilinsin ki biz, milliyetinden gocunmayan, Türk olmaktan gurur
duyan, Türkoğlu Türkleriz. Bir kez daha
ilan ediyoruz ki: Sorunlara milli yaklaşımlar gösteren, Olaylara yurt dışından
değil, Türkiye’den bakan, Teröristin değil
bu milletin taleplerini dikkate alan, Türk
gibi yaşayan, Türk gibi hisseden ve Türk
olmaktan gurur duyan idarecilerle sorunların çözüleceğine inanıyoruz. İthal
fikirlerin peşine düşüp, teröristle kol kola
girip, ülkemizi tehlikeli bir maceraya sü-

rükleyenler, bu yaptıklarının hesabını tarih önünde er ya da geç vereceklerdir. Bir
milletin geleceği, o milletin kökleri ile şekillenir. Mazisinden, milli ve manevi değerlerinden koparılmış milletler ise yok
olmaya mahkûmdurlar. Bugün milletimizi köklerinden kopararak tarihini, atasını
unutmuş, dostunu düşmanını bilmeyen,
geleceği göremeyen bir toplum yaratma
gayreti, son raddesine ulaşmıştır. Ama
bu hain saldırılar Türk milletinin; Tek
Devlet, Tek Millet, Tek Dil, Tek Bayrak ülküsü karşısında yok olmaya mahkûmdur.
Ruhunu İslâm’dan, mücadele gücünü
damarlarındaki asil kandan alarak, milli
ve manevi değerlerimizden bir an olsun
kopmadan, Türklük şuurundan en ufak
bir sapma göstermeyen Türk milletinin
hafızasından andımızı söküp çıkarmak
mümkün olmayacaktır. Türk kimliğini
yok etme gayreti içinde, her türlü fitneye
başvuranlara inat, biz işte burada bir kez
daha haykırıyoruz: Türk’üz, doğruyuz,
çalışkanız. Ne mutlu Türk’üm diyene!” diyerek sözlerini tamamladı. Genel Başkan
İsmail Koncuk’un basın açıklamasının

ardından Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendikalarımızın Genel Başkanları, Genel
Merkez Yöneticileri, Şube Başkanları ve
üyelerimiz Kızılay meydanına çıkan bütün bulvarlarda vatandaşlara üzerinde
Andımız’ın yazılı olduğu broşürleri dağıttılar. Andımız yazılı broşürleri alan vatandaşlar Türkiye Kamu-Sen’in milli meselelerde gösterdiği hassasiyetin diğer
Sivil Toplum Örgütlerine de örnek olması
gerektiğini ifade ederek, Genel Başkanımıza teşekkürlerini ilettiler. Ankara Kızılay Meydanında düzenlediğimiz eylemimize Genel Başkanımız İsmail Koncuk’la
birlikte, Türkiye Kamu-Sen Eski Genel
Başkanı Bircan Akyıldız, Türk Dayanışma
Konseyi üyesi kuruluşların Yönetici ve
Temsilcileri, Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Türk Büro-Sen Genel
Başkanı Fahrettin Yokuş, Türk Diyanet
Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, Türk
Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı İlhan
Koyuncu Türk İmar-Sen Genel Başkanı
Necati Alsancak , Türk Enerji- Sen Genel
Başkanı Celal Karapınar, Türk Haber-Sen
Genel Başkanı İsmail Karadavut, Türk
Tarım Orman-Sen Genel Başkanı Ahmet
Demirci, Türk Ulaşım-Sen Genel Başkanı
Nazmi Güzel, Türk Kültür Sanat-Sen Genel Başkanı Hasan Hüseyin Yılmaz, Türk
Emekli-Sen Genel Başkanı Osman Özdemir, Şehit Aileleri Denekleri Federasyonu
Genel Başkanı Hamit Köse, İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz, Genel
Merkez Yöneticilerimiz, Şube Başkanlarımız ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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İŞTE
KREDİ
KARTI BATAĞI !
B

orcunu borçla kapatan ve ‘bir karttan
çek, diğerine yatır’ yolunu izleyen tüketici borcunu döndürmekte zorlanıyor.
Ekonomi yönetimi kredi kartı ve bireysel
kredilerde aşırı borçluluğu önlemek için
hazırlıklarını sürdürürken, vatandaşın
bankaların borcu artıyor.
Türkiye Bankalar Birliği (TBB)’ne devredilen Risk Merkezi’nin açıkladığı verilere göre, 2013 yılı Ağustos ayı itibariyle
kredi kartı borcunu ödemeyen kişi sayısı
469 bin 208 kişi oldu. Bu rakam, geçen
yılın tamamında 433 bin 18 kişi olurken,
2011 yılında 253 bin 98 kişi, 2010 yılında 225 bin 205 kişi ve 2009 yılında 278
bin 815 kişi olmuştu.

AĞUSTOS’TA DÜŞTÜ
Kartı borcunu ödemeyenlerin sayısı, bu
yıl Ocak ayında 67 bin 703 kişi olurken,
Şubat’ta 2 bin 793 kişi düşüşle 64 bin
910 kişiye geriledi.
Mart ayında ise 4 bin 296 kişi artışla 69

bin 206’ye çıkarken, Nisan’da bin kişi
yükselişle 76 bin 305, Mayıs’ta 6 bin 143
kişi artışla 82 bin 448’e çıktı. Bu yıl Haziran’da ise 25 bin 855 kişi rekor bir artışla
108 bin 303’e ulaştı. Temmuz’da ise 17
bin kişi düşüşle 90 bin 915’e inen kişi sayısı, yine Ağustos’ta 13 bin kişi düşüşle
77 bin 656 kişiye geriledi.

4 YILDA 2.8 MİLYON KİŞİ
BORCUNU ÖDEMEDİ
Risk Merkezi verilerine göre, 2013 yılı ilk
8 ayı itibariyle Ferdi Kredi ve kredi kartı
borçlarını ödememiş toplam kişi sayısı,
813 bin 73 kişi oldu.
Bu rakam geçen yılın tamamında 772 bin
455, 2011’de 420 bin 682, 2010’da 342
bin 750 ve 2009’da 452 bin 677 kişi olmuştu.
Verilere bakıldığında, 2009 yılından bu
yana toplam 1.6 milyon kişi kredi kartı
borcunu, 2.8 milyon kişi de ferdi ve kredi
kartı borcunu ödemedi.

BABACAN, “TÜKETİCİ
KREDİLERİNDEN ENDİŞELİYİZ”
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Türkiye’nin üç yıllık ekonomi yol haritasının
açıklandığı toplantıda önceliklerinin cari
açığı düşürmek ve yüzde 12.6’ya düşen
tasarruf oranlarını artırmak olduğunu
söylemişti. Bu kapsamda tüketici kredileri ve kredi kartlarında artan borçluluğa
dikkati çeken Babacan, “Tüketici kredilerinde endişeliyiz. Bir ayakkabıya 24 ay
taksit yapılıyorsa burada sorun görüyoruz” diyerek, kredi kartı ve bireysel tüketici kredilerde aldıkları bir dizi önlemleri
açıklamıştı.

KREDİ KARTINDA BATIK
4.6 MİLYAR LİRA
Merkez Bankası’nın en son 10 Ekim’de
açıkladığı Para ve Banka istatistiklerine
göre ise tasfiye olunacak tüketici kredileri 4.9 milyar liradan 5 milyar liraya yükselirken, bu tutar bireysel ve kurumsal
kredi kartlarında 4.6 milyar liraya ulaştı.
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TÜRK DAYANIŞMA
KONSEYİ’NDEN
DEMOKRASİ
PAKETİNE TEPKİ
AÇIKLAMASI

A

ralarında Türkiye Kamu-Sen, Aydınlar Ocağı, Türk Hukuk Enstitüsü,
Şehit Aileleri Derneği Genel Merkezi,
Kadın Hareketi Derneği, Türk Dünyası
İnsan Hakları Derneği gibi kuruluşların
bulunduğu 71 sivil toplum örgütünden
oluşan Türk Dayanışma Konseyi, Öğrenci Andı’nın kaldırılmasına sert ifadelerle
tepki gösterdi. Türk Dayanışma Konseyi
açıklaması şöyle:
Türk Kamuoyuna Duyurulur:
Bilindiği gibi modern anlamda demokrasi, tarım toplumundan sanayi toplumuna
geçişi başaran milli devletlerin kurulmaya başlamasıyla birlikte varlığını ortaya
koymuş sosyal ve siyasal bir olgudur. Demokrasinin temel ön koşulu millet, milli
devlet ve milli egemenliktir.
Milli devlet milliyetçilik duygu ve düşüncesinin bir doğal sonucudur. Dolayısıyla
fikri felsefi anlamda demokrasi, milliyetçiliğin doğal bir sonucudur.
Millete duyulan derin bir sevgi ve bağlılığın adı olan Milliyetçilik, toplumsal
birim olarak milleti ve onun milli iradesini her şeyin merkezine alır. Dolayısıyla,
milliyetçilik ve demokrasi ayrılmaz bir
bütündür.
Demokrasinin güçlenmesi doğrudan
doğruya milletin varlığının ve bütünlüğü-

nün güçlendirilmesinden geçer. Eğer bir
millet bölünmek isteniyorsa, milli irade
ve demokrasi de yok edilmek isteniyor
demektir. Dolayısıyla demokrasinin en
büyük düşmanı bölücülüktür.
Bu noktada günümüz Türkiye’sinde Türk
milletinin devletiyle vatanıyla bölünmez
bütünlüğüne yönelik açık ve ağır saldırılar “demokrasi “ adı altında gerçekleştirilmektedir. Gerçekten bugün bu durum
dikkatimizden kaçırılan “yaman bir çelişki”yi ifade etmektedir.
Demokrasi; farklı kimlik biçimlenmesine
sahip, kendisini diğeri karşısında farklı
hisseden birden fazla halkın rejimi değildir.
Demokrasi, ”bir” olan bir halkın kendi
kendini idare ettiği, siyasi iradenin bu
ayrışmamış, parçalanmamış, bütün ve
bütüncül, yekpare, mono blok halk kitlesine dayandığı ve bu mono blok kitleye
karşı gerçek manada sorumlu olduğu bir
yönetim tarzıdır.
Milli devletlerde farklılıklar, çatışma
alanları, demokrasinin vatandaşlık kavramı ile ortadan kalkar. Milli devletler;
kendi egemenlik alanları içerisinde yer
alan bütün vatandaşlarını eşit hak ve özgürlüklere sahip kılar.
Demokrasinin işlerlik kazanması da, vatandaşlık bilinci ile gerçekleşir.
Günümüz dünyasında vatandaşlığın koşulu milli aidiyettir.
İşte Türkiye Cumhuriyeti Devletinin milli
aidiyeti de, yok edilmeye çalışılan “Türk
Vatandaşlığı”dır.

yıl müşterek kültürü oluşturan bir milletin adı olduğudur. Şurası da unutulmamalıdır ki; Türklük için yeteri kadar milli
bedel kanla, canla, alın teriyle ödenmiştir.

İşbaşındaki iktidarın ve Başbakanın bir
türlü anlamak istemediği temel gerçek,
Türklüğün bir “etnisite”nin adı değil, tüm
alt kültür gruplarını içine alan, yüzlerce

Gerçek anlamda demokratikleşme, Türk
milletini ayrıştırmak, Türk kimliğini silmek değil, Türk Milletinin toplumsal
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landıra hazırlığını yaptığı, büyük bir
şaşa ile açıkladığı “demokrasi paketini”
yukarıdaki bakış açısına göre değerlendirdiğimiz de, Türk milletinin maddi ve
manevi varlığını güçlendirici bir yönünün olmadığı, aksine bu milli varlığımızı
zayıflatıcı maddelerle dolu olduğu açık
bir gerçektir.
Zaten bu sözde Demokrasi Paketi’nin
öznesi ve gerçek muhatabı Türk milleti değildir. Gözü olup görebilenlerin,
kulağı olup duyabilenlerin, aklı olup
düşünebilenlerin, kalbi olup hissedebilenlerin rahatlıkla anladıkları gibi bu
malum paketin öznesi de, muhatabı da
en ılımlısından en radikaline kadar Bölücü Teröristler ve onların legal ve illegal
örgütleridir.

nin de tezgâhından geçmiş, sözde Akil
İnsanlar Heyeti’nin raporlarıyla harmanlanmıştır.
Bu paket yapılan açık, gizli, sinsi pazarlıkların bir sonucu olup, AKP hükümeti
ve Başbakanın gayretleriyle bölücü talepler siyasal alana taşınmış, meşruiyet
zeminine çekilmiştir.
Bilindiği gibi, nihai hedefi Birleşik Kürdistan’ı kurmak olan PKK’nın bölücü
talepleri kabaca dört ayaklı olup; siyasi
statü, anadilde eğitim, özerk yönetim ve
siyasi aftan ibarettir. Soruyoruz? Bu paket ve ileride gelecek olan paketler bu talepleri karşılamayı mı amaçlamaktadır?
Bu durum mevcut iktidar için gafletten
öte bir aşamayı ifade etmektedir…

Bu sebepten ; “Türküm, doğruyum...
ile başlayıp.. Varlığım Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türküm diyene”
sözüyle biten “ANDIMIZ” söylemi, isminin önünde MİLLİ sıfatı bulunan Eğitim
Bakanlığına bağlı ilkokullardan kaldırılmaktadır. Bu tavır, Türk milletine duyulan derin bir kini ve köklü bir intikam
duygusunu yansıtmaktadır.

Sözde demokrasi paketinizin bir maddesi de dar bölge seçim sistemini içermektedir. Burada asıl amaç; Bölücü Terör
Örgütünün meclisteki yasal uzantısı olan
partiyi güçlendirerek gelecekte anayasayı birlikte değiştirecek çoğunluğa kavuşturmak mıdır?

AKP iktidarının sözde “Demokrasi Paketi’ni, Türk milletinin milli ve manevi
varlığına olumlu yönde katkı yapmak ve
gerçek demokrasinin kökleşip güçlenmesini sağlamak için değil, bölücülere verdiği sözleri yerine getirmek, partilerinde
başlayan oy kaybını durdurmak ve yerel
seçimler öncesi ülke gündemini değiştirmek üzere getirdiğini düşünüyoruz.

bütünleşmesini güçlendirmek ve yüceltmektir.

Bu sebepten; Türk Devleti’nin dili olan
Türkçe’nin dışındaki dillerle eğitim ve
öğretimin kapıları sonuna kadar açılmakta, vatanımız üzerinde paralel milletler, paralel devletler ve paralel ülkeler
oluşturmanın yolları genişletilmektedir.
Şurası çok iyi bilinmelidir ki; “Herkesi
kör ve aptal kendilerini de gözü açık ve zeki
“sanan zavallı gafiller, Türk milletinin gözünden bu yakıcı ve acı gerçeği BAŞÖRTÜSÜ perdesiyle gizlemeyeceklerdir.

Ayrıca Demokrasi, hukukun ayaklar altına alındığı, haklardan, özgürlüklerden
ve imkânlardan sadece yandaşların, işbirlikçilerin ve bölücülerin yararlandığı
bir siyasal sistem hiç değildir. Mevcut
iktidarın aylardan beri Ballandıra bal-

PKK dayatmalarının bir yansıması olan
bu sözde demokrasi paketini, sözde
sessiz devrimin yeni bir aşaması olarak
sunan mevcut iktidar, bölücülere adeta
teslimiyet bayrağı çekmiştir.
Bu paket PKK’nın elinden, İmralı canisi-

Biz Türk Dayanışma Konseyi Olarak;

Biz Türk Dayanışma Konseyi olarak; Türk
Milletine varlığımızı armağan etmek için
var olduğumuzu ve bu mücadeleyi gerçek demokrasiyi hak eden Türk Milletinin
kazanacağını bir kere daha Türk kamuoyuna duyuruyoruz.
Ne Mutlu Türk’ün Diyene !
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KAMUTÜRK- Ö Z E L R Ö P O R T A J

Türkiye Kamu-Sen Genel Basın Sekreteri ve Türk Enerji-Sen Genel Başkanı

CELAL KARAPINAR:

AKP hükümeti ‘özelleştirme’ adı altında birçok
kuruluşumuzu yabancılara peşkeş çekmiştir.
Genel Başkan Karapınar’a göre
1- Memurlara yapılan seyyanen(yüzdelik) maaş artışlarının taban aylığa eklenmesi şeklinde yapılması, Özel
Hizmet Tazminatı ve Ek Ödeme dahil her türlü zam,
tazminat ve her türlü ödemelerin emekli keseneğine
dahil edilerek, emekli ikramiyesi ve emekli maaşının
yükseltilmesi,
2- Kamu çalışanlarına ödenmekte olan sosyal yardım
(aile yardımı, çocuk parası, doğum, yakacak vb.) gösterge rakamlarının yükseltilmesi.
3- Emekli ikramiyesi hesaplanırken 30 yıl sınırlamasının
kaldırılması.
4- Ek göstergelerin tüm memurlara kademeli olarak

ÖNEMLİ SORUNLAR...
yansıtılması, mevcut ek gösterge rakamlarının 800’er
puan artırılması,
5- Kurumlar arası ek ödeme adaletsizliğinin giderilmesi,
6- Fazla mesai ücretlerinin çalışanın saat başı ücreti olarak belirlenmesi ve fazla çalışmaların yeniden düzenlenmesi, tatil günü ve bayram günlerinde yaptırılan zorunlu
çalışma karşılığında fazla mesai ve nöbet ücretinin bir
kat fazla ödenmesi,
7- Toplu Sözleşme piriminin aylık 15 TL’den 100 TL’ye
çıkarılması
8- Sicil affı, memura 1 derece verilmesi, tayin, terﬁ,
görevde yükselme sınavları gibi sorunlar...
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Türkiye Kamu-Sen ve Türk
Enerji-Sen’in kuruluşu ve bugünü hakkında bilgi verir misiniz?
21 yıl önce 1992’de bir elin parmakları kadar inanmış, azimli,
kararlı ve yürekli insan tarafında kurulmuş, 21 yıllık özverili, gayretli, samimi çalışmalar
neticesinde onurla ve azimle
sürdürülen hak mücadelesinde
bugünlere kadar gelmiş 1992
de küçücük bir fidan bugün
dev bir çınara dönüşmüştür.
1992 yılında Ankara’da tutuşturulan meşale, tüm ülke genelinde anında karşılık bulmuş,
Türkiye Kamu-Sen gibi vaat
ettikleriyle ve özellikle de ilkeleriyle Türk milletinin ve Türk
memurunun gönlünü fetheden
muhteşem bir konfederasyona
ve bu konfederasyon çatısı altında sendikal hayata dönüşmüştür.
Sendikal hayata dönüşen sendikalarımızdan biri de Enerji Maden ve Sanayi hizmet
kolunda kurulan Türk Enerji
Sendikamızdır.
Bugün gelinen noktada Türk
Enerji Sendikası; mensuplarının hak ve çıkarlarını koruyup
kollayan, ekonomik, sosyal,
siyasal ve kültürel hayat standardını yükseltmek amacıyla
kurulmuş olan sivil toplum örgütüdür.
Türk Enerji Sendikası; aynı
zamanda ekonomik ve sosyal
hayatın ekolojisini
oluşturmaktadır.
Demokrasinin yaşamasının ve
gelişmesinin teminatıdır. Bir
yandan ülkenin can damarları
olan kamu adına hizmet üreten

kuruluşların varlığını sürdürmesi için mücadele ederken,
diğer yandan çalışanların geleceğini teminat altına alacak
eylem ve davranışlar sergileyen hak arama örgütüdür.
En önemlisi de ülkenin bağımsızlığı, birlik ve bütünlüğünü fıtratı gereği savunmak
ve vakti geldiğinde gereğini
yapmak zorunda olan teşkilatlardır.
Özcümle “Türk Enerji-Sen
çalışanların ve Türk milletinin vazgeçilmez demokratik
ve örgütlü mücadele gücüdür.”
Sendikal mücadelede gelinen
noktayı nasıl buluyorsunuz?
Sendikal mücadelede ne geldiğimiz noktayı küçümsemek, ne
de yapılanları yeterli görmek
gibi bir düşünceye ve lükse sahip değiliz. Alınması gereken
çok yol, halledilmesi gereken
çok meselemiz mevcuttur.
İçinde bulunduğumuz şartlar ne olursa olsun, yılgınlığa
düşmeden değişen ve gelişen
şartlar karşında mukavemetli,
üretken, enerjik, heyecanlı, kararlı, yürekli, samimi, teşkilatçı,
uzlaşmacı, ahlaklı, mütevazi, ve
hoşgörü içerisinde, teşkilatlarımız ile sağlıklı ve doğru iletişim kurarak halledemeyeceğimiz hiçbir meselenin olmadığı
inancını taşımaktayım.
Sendikalarımız; dünyayı yönetmeyi amaç edinmiş kapitalist
düzenin, küresel sermayenin
tehditleri ile karşı karşıyadır ve
her geçen gün bu tehditler artarak devam etmektedir.
Ülkemizde son yıllarda uygulanan kamu kurumlarını yok
etme, KİT’leri özelleştirme
politikalarının ilk hedefi kamu
görevlileridir.
Küresel sermaye profesyonel
kadrolarla ve yerli işbirlikçile-

riyle insanlığı ortaçağ karanlığına doğru sürüklemektedir.
Ucuz işgücü ile insan çalıştırmayı amaçlayan bu politikalar
21’inci yüzyılda köleliği yeniden hortlatmaktadır.
Türk Milleti sadaka kültürü ile
idare edilmek istenmekte ve
Türk toplumunun ar damarı
çatlatılmak istenmektedir.
Ülkemiz adım, adım belirsizliğe ve meçhule doğru sürüklenmektedir.
Kamu çalışanları her geçen
gün ekonomik ve sosyal hayat
standardını ve toplumsal kariyerini kaybettiren girdabın içine sokulmaktadır.
Bütün bu olumsuzluklardan
içine düştüğümüz bu bataktan
kurtulmak için,
Türk Enerji Sen olarak;
Milletimize doğruları anlatabilmek için,
Ülkemiz için,
Yarınlarımız için,
Bu politikaların karşısında
durmak ve hedeflerimizi doğru
tespit etmek mecburiyetindeyiz.
Örgütlü direnç noktaları olan
sendikalar yıkıldığında toplumun diğer kesimleri “peş peşe
dizilen domino taşları misali”
sırasıyla bir bir yıkılacaktır.
Bu bilinç içerisinde mücadelemizi sürdürmek mecburiyetimiz vardır.
Hak mücadelemizde örgütlü
gücümüz sendikamızın düsturunu Hz. Ali’ nin şu sözleri ne
de güzel özetliyor.
“Haksızlık karşısında eğilmeyin. Eğer eğilirseniz hakkınızla beraber haysiyet ve
şerefinizi de kaybedersiniz.”
Hep bu düsturla hareket ederek;
haklarımız için, haysiyet ve şerefimiz için hep dik duracağız,
Güçlünün ve zalimin karşısında Asla eğilmeyeceğiz…
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Enerji, Madencilik ve
Sanayi işkolunda çalışan
kamu görevlilerinin sorunları ve sendika olarak
çözüm önerileriniz nelerdir?
Hizmet kolumuza dahil olan kamu görevlilerimizin pek çok sorunu bulunmaktadır. Bu
sorunlar içerisinde en
önemlisi özellikle son 10
yıldır KİT personelinin
canını yakan, kurumların özelleştirilmesinden
kaynaklanan sorunlardır.
AKP hükümeti, tarihin
en yüksek özelleştirme
gelirinin elde edildiği
dönem olarak gösterdiği
iktidarı süresince birçok
kuruluşumuzu özelleştirme adı altında yabancılara peşkeş çekmiştir.
Burada üzerinde önemle
durulması gereken konuların başında Türkiye’de
zarar eden KİT’lerin
toplam zararlarının %
80’inin görev zararı olduğudur. Ortaya çıkan zarar
kuruluşların ticari faaliyetlerinden dolayı değil,
kötü yönetilmelerinden,
siyasi baskılardan ve yolsuzluklardan kaynaklanmaktadır. Bu, ülkemiz
üzerindeki ahlaki ve milli
çöküntünün ekonomik
yansımasıdır. Bunun yanında özelleştirilen kuruluşlar ise zarar edenler
değil aksine karlılığı yüksek, stratejik önemi büyük kuruluşlardır. Bunlar
Türkiye’nin
sanayileşmesi, gelişmesi ve dışa
bağımlılıktan kurtulması
amacıyla kurulmuş, göz
bebeklerimizdir.

Özelleştirmenin amacı,
gerçekten işlevselliğini
yitirmiş, karlılığı olmayan
şirketlerin özel sektöre devredilerek, devletin
hem bir yükten kurtulması, hem de şirketin faaliyetlerine devam ederek, istihdam yaratması
ve üretim yapmasını sağlamaktır. Ancak; söylediğimiz üzere AB, IMF,
Dünya Bankası, Dünya
Ticaret Örgütü politikaları uyarınca yapılan
sözde özelleştirmelerin
ne özelleşen kuruluşlara,
ne de devlete hiçbir fayda sağlamadığı ortadadır.
Özelleştirme kapsamında yok pahasına satılan
bir çok kuruluş, bir süre
sonra zarar ettiği gerekçesiyle kapatılmakta, çalışanları sokağa atılmakta, taşınmaz malları farklı
şekillerde kullanılarak,
paha biçilmez arazileri zamanla iskana açılmakta ve büyük paralar
karşılığında parsel parsel
satılmaktadır.
Özelleştirmelerin ekonomik alana yansıması
ile birlikte özelleştirilen
kurumlarda çalışanların
yaşadığı sıkıntılar da büyük önem taşımaktadır.
Maaşları
dondurulan,
kurum değişikliğine maruz bırakılan, başka illere
göç etmek ve ailesinden
ayrılmak zorunda kalan
çalışanlar açısından baktığımızda özelleştirmeler
adeta sosyolojik bir yıkımı da beraberinde getirmektedir.
Bununla birlikte hizmet
kolumuza bağlı KİT ça-

lışanlarının 399 sayılı
KHK ve diğer mevzuatın
yetersizliğinden kaynaklı
sıkıntılar yaşadığı görülmektedir. Türk EnerjiSen olarak bu sorunların
çözümü noktasında her
alanda faaliyet göstermekteyiz.
Sorunların çözümü için
önerilerimizi ise şu şekilde sıralamak mümkündür:
1- Memurlara yapılan
seyyanen(yüzdelik)
maaş artışlarının taban
aylığa eklenmesi şeklinde yapılması, Özel
Hizmet Tazminatı ve Ek
Ödeme dahil her türlü
zam, tazminat ve her
türlü ödemelerin emekli
keseneğine dahil edilerek, emekli ikramiyesi ve
emekli maaşının yükseltilmesi,
2- Kamu çalışanlarına
ödenmekte
olan sosyal
yardım
(aile yardımı,
çocuk parası,
doğum,
yakacak vb.)
gösterge rakamlarının
yükseltilmesi.
3- Emekli
ikramiyesi
hesaplanırken 30 yıl
sınırlamasının kaldırılması.
4- Ek
göstergelerin
tüm
memurlara
kade-

meli olarak yansıtılması, mevcut ek gösterge
rakamlarının 800’er puan
artırılması,
5- Kurumlar arası ek
ödeme adaletsizliğinin
giderilmesi,
6- Fazla mesai ücretlerinin çalışanın saat başı
ücreti olarak belirlenmesi ve fazla çalışmaların
yeniden düzenlenmesi,
tatil günü ve bayram
günlerinde yaptırılan
zorunlu çalışma karşılığında fazla mesai ve
nöbet ücretinin bir kat
fazla ödenmesi,
7- Toplu Sözleşme piriminin aylık 15 TL’den
100 TL’ye çıkarılması
8- Sicil affı, memura 1
derece verilmesi, tayin,
terfi, görevde
yükselme
sınavları
gibi
sorunlar...
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Haksızlığa karşı verilen
mücadele...
Kimsenin emeğinin
sömürülmesine göz
yumamayız. Bu noktada ortak çıkarlarımızı
korumak için bir araya
gelerek güç birliği
yapmak zorunlu hale
gelir. Bu nedenledir
ki biz; sendikacılığı
maaş pazarlığından
çok, haksızlığa karşı
verilen mücadelenin bir aracı olarak
görürüz.
Türk Enerji-Sen
farkı...
Bizler yalnızca kamu
sendikacılığı, ücret
sendikacılığı yapmıyoruz. Türk Milleti’nin
sağduyusu olma misyonunu yükleniyoruz.
Bu da bizleri dünyada
örneği görülmemiş
yeni bir sendikal
anlayışa götürüyor.
Yani Türk Enerji-Sen,
sendikal harekette
yeni bir anlayış, yeni
bir soluk, yeni bir
bakış açısıdır. Bu
nedenle diğer bütün
sendikalardan ayrı
tutulmalıdır.

Türk Enerji-Sen’in misyonundan
bahseder misiniz?
Türk Enerji-Sen, kamu çalışanlarının hak ve menfaatlerini korurken, devletinin de milli çıkar ve
menfaatlerini bir arada gözetebilmek ayrıcalığına sahip, örnek bir
kurumdur. Değişimin ve dönüşümün büyük bir hızla gerçekleştiği,
bölgesel dengelerin değiştiği, yeni
sınırların çizildiği ve yeni yaklaşımların üretildiği bir dönemi hep
birlikte yaşamaktayız. Özellikle

demokrasi ve özgürlük sloganıyla
yola çıkmış küreselleşme olgusu,
bugün zayıf ülkelerin ezildiği, güçlülerin egemen olduğu bir sürece
doğru yol almaktadır.
Küresel güçler, özgürlük, demokrasi, serbest ticaret, uluslar arası
sermaye, borçlandırma ve faiz gibi
silahlarını kuşanıp aramıza sızmaya çalışmakta ve bizi bölerek yönetmek istemektedirler. Türk EnerjiSen, ülkemizi çepeçevre saran bu
küresel oyunun sahnelenmeye
başlandığı günlerde kurulmuştur.
Yasal sınırlamalar nedeniyle de
aslında geç kalmış bir oluşumdur.
Kurulduğu günden itibaren hem
dünyadaki hem de Türkiye’deki
olumsuz gelişmeleri, karşısında
bulmuştur. Türk Enerji-Sen, devletin yapılanmasının, milletin azim
ve iradesi dışında değiştirilmesi,
küresel güçlerin arzuladığı bir ülkenin kurulmasının, Türk memuru
üzerine yapılan saldırılardan geçtiğinin bilincindedir.
Türk memuru, Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığını somutlaştıran,
bu devletin olmazsa olmaz unsurudur. Bir toprak parçasının, hangi ülkeye ait olduğunu, o bölgede
görev yapan memurun bağlı olduğu devletten anlarız. Türk Enerji-

Sen’in kuruluş ilkesini, ülkenin
milleti ve devleti ile bölünmez bütünlüğü olarak belirlemesi, bu kurumun dünya ve ülke gerçeklerini
ve milletimizi yok etmek isteyenlerin oyunlarını kurulduğu günlerde
gördüğünün ifadesidir.
Bizler yalnızca kamu sendikacılığı, ücret sendikacılığı yapmıyoruz.
Türk Milleti’nin sağduyusu olma
misyonunu yükleniyoruz.
Bu da bizleri dünyada örneği görülmemiş yeni bir sendikal anlayışa
götürüyor.
Yani Türk Enerji-Sen, sendikal
harekette yeni bir anlayış, yeni bir
soluk, yeni bir bakış açısıdır. Bu
nedenle diğer bütün sendikalardan
ayrı tutulmalıdır.
Verdiğimiz bu mücadelede tarihe
not düşmek adına çıkardığımız yayınlarımızla, sesimizi yükseltmeye
ve kamuoyunun da mücadelemize
destek vermesini sağlamaya gayret
ediyoruz.
Bilinmelidir ki dünya durdukça;
insanlık var oldukça; haklının
haksıza karşı verdiği mücadele de
sürecektir. Bu davada mutlaka, er
ya da geç, Hakk’ı hak bilip, hakkı
savunanların ve dik duranların
galip geleceği inancıyla, geleceğe
umutla bakıyoruz.
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Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı
İsmail Koncuk, Çanakkale 18 Mart
Üniversitesi tarafından düzenlenen
“Yeni Anayasa Süreci ve STK’ların
Rolü” konulu sempozyuma konuşmacı olarak katıldı.

Türkiye Kamu-Sen’in
Hassasiyeti Türk Milletinin
Bütün Fertlerinin Ortak
Duygusunu İfade Etmektedir.

T

ürkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk,
Çanakkale’de konuştu: Genel Başkan konuşmasında, Anayasaların devletin kuruluş felsefesini ve
devletin yapısını özetlediğine vurgu yaparken, devletin dili, bayrağı, başkenti, yönetim şekli, sosyal
hukuk devleti özelliği ve niteliklerinden ve Türklük
vurgusundan asla taviz verilmemesi gerektiğinin altını çizdi.
Genel Başkan İsmail Koncuk, Anayasa değişikliği ile
ilgili olarak aşağıdaki tebliği sundu.
“Anayasalar her şeyden önce; devletin kuruluşlarını, örgütlenmelerini, iktidarın el değiştirmesini,
bireylerin hak ve özgürlüklerini düzenleyen kurallar bütünüdür. Anayasalar bu anlamda, bir ülkedeki
hukuk normlarının en üstü olarak nitelendirilmekte,
milli and veya toplumsal mutabakat gibi ifadelerle;
vücuda getirildiği ülkenin toplumsal ve siyasi gereksinimleri ile bütünleşmektedir. Anayasalar; bir
devletin kuruluş felsefesini, devlet yapısını tarihi
gerçekleri ile birlikte özetlemektedir. Cumhuriyetimizin temel nitelikleri ve Atatürk İlkelerini içeren
mevcut anayasamızın ilk üç maddesi aynen muhafaza edilmeli, anayasal normlar toplumsal ve siyasi
gereksinimler dikkate alınarak ortaya konulmalıdır.
Öncelikli olarak, bir anayasanın geniş bir katılım
sonucu benimsenmesi ve kabul görmesi demokratik
bir yapılış biçiminin ortaya konulması gereklilik arz
etmektedir. Bunun için, açık bir tartışma ortamında
anayasa metninin olgunlaştırılması ve hayata geçirilmesi amaç edinilmelidir. Bu siyasi organlara düşen
asli bir görev niteliğindedir. Zira anayasa metinleri
belli dönemlerin değil, uzun dönemler uygulanacak,
toplumu geleceğe taşıyan değiştirilmesi belli bir zorluğu gerektiren metinlerdir.

Genel Başkan Koncuk
Çanakkale’de Konuştu.
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ANAYASAMIZA RUH VEREN MUSTAFA KEMAL
ATATÜRK’ÜN “HÜRRİYET VE BAĞIMSIZLIK
BENİM KARAKTERİMDİR” SÖZLERİDİR

N

asıl bir anayasa olması gerektiği konusu, nasıl bir yönetim biçimi ve bu yönetim biçiminin hangi sistemi öngördüğü
hususuna da bağlıdır. Kuşkusuz
ki günümüzde en geçerli ve ideal yönetim biçimi cumhuriyet
olarak ifade edilmekte, bu rejim
içerisinde parlamenter sistem
tüm ağırlığı ile haklı olarak yerini almaktadır. Hürriyetçi demokratik rejim olarak da adlandırılabilen parlamenter sistemlerin en
önemli unsurları; siyasal sistem
içerisinde yer alan siyasi karar
organlarının genel oya dayanan
serbest seçimlerle oluşması, serbest biçimde örgütlenen siyasi
partiler arasında eşit şartlarla
yürütülen iktidar yarışması,
tüm vatandaşlara temel hak ve
hürriyetlerin tanınmış ve hukuki güvence altına alınmış olmasıdır. Toplumsal bir sözleşme
niteliğindeki anayasalar; milli
egemenliğin nasıl kullanılacağını açıkça ortaya koymaktadır.
Türkiye Cumhuriyetinin, çağdaş akılcı, vatandaşını devletin
merkezine oturtan devlet felsefesini ortaya koyan Atatürk’ün,
Anayasamızdan çıkarılmasının
talep edilmesini çağdaşlıkla
izah etmek mümkün değildir.
Atatürk sadece ülkemiz için değil, bütün mazlum milletlerin
antiemperyalist mücadelesinin
simgesidir. Bizim anayasamıza
ruhunu veren temel yaklaşımı,
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün
“Hürriyet ve bağımsızlık benim
karakterimdir” sözleriyle özetlemek mümkündür. Bu bakımından
egemenlik hakkının kullanımı;
parlamenter sistem bakımından
tek bir organın yetkisine verilmeyecek kadar önemlidir. Parla-

menter rejimler; yasama yürütme ve yargı organları arasındaki
erkler ayrılığını içermekle birlikte bu kuvvetler ayrılığının işbirliği içerisinde, toplumsal ve siyasi tıkanmalara yol açmayacak
şekilde gerçekleşmesini amaç
edinmektedir. Parlamenter rejimlerin belirtilen özelliği gereği,
anayasal metinler yasama, yürütme ve yargı organları arasındaki dengeyi, frenlemeyi ve uyumu sağlayacak metinler halinde
düzenlenmeli, sayısal üstünlüğe
sahip olan parti ve partilerin
yürütme organı yoluyla diğer
organlara, tüm sisteme egemen
olabilmesi tehlikesine engel olacak önlemlere yer vermelidir. Belirtilen açıklama doğrultusunda;
anayasa metinleri; hukuk devleti
ilkesine açıkça vurgu yapmalıdır.
Hukuk devleti ilkesi gereği yürütmenin hukuka bağlılığı ve yürütme işlemlerinin yargı denetimi
altında bulunması mutlak olarak
sağlanmalıdır. Aynı paralellikte;
yasama faaliyetinin anayasaya
uygunluğunun denetimi, anayasanın üstün hukuk normu özelliğini koruması açısından gereklik
arz etmektedir. Bu amaçla özellikle kendi menfaatleri ile ilgili
konularda meslek kuruluşları ve
sendikalara da Anayasa Mahkemesinde iptal davası açma hakkı
tanınmalıdır. Yasama ve yürütme
organlarının yargı organ ve kurumlarında temsilci bulundurmaması ve üye seçiminde yetkili
olmaması, Anayasa Mahkemesi,
Danıştay ve HSYK üyelerinin seçiminin yasama ve yürütme organından bağımsız seçilmesi
yargı organının görevini en iyi
şekilde ifası bakımından daha
yerinde olacaktır.
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A

nayasaların kişisel hak ve özgürlükleri mümkün olan en geniş şekilde düzenlemesi esas amaç olmalıdır.
Anayasalarda kişisel hak ve özgürlükler
bağlamında düşünce, ifade ve inanç hürriyetinin bireylere zarar vermeden ve vatandaşlar arasında ayrımcılık yapılmadan
uygulanmasını sağlayacak düzenlemelere
temel teşkil edecek hükümler bulunmalıdır. Özellikle 1982 Anayasasının ikinci
maddesinde “Türkiye Cumhuriyeti; insan
haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine
bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere
dayanan, demokratik, laik ve sosyal hukuk
devletidir” şeklinde ifade edilen esaslar,
anayasanın öteki maddeleri ve kanunlar
hazırlanırken göz önünde bulundurulması zorunlu olan ilkeleri kapsamaktadır.
Dolayısı ile yapılacak tüm düzenlemelerin bu esaslar çerçevesinde gerçekleştirilmesi gereği ortaya konulmuştur. Bu
esaslar, ülkemizde hak ve özgürlüklerin
kullanılma alanlarını belirlerken, devletin
de vatandaşa karşı inanç, düşünce ya da
tercihlerinden dolayı ayrım yapmasının
önüne geçmeyi amaçlamaktadır. Anayasa
değişikliği bağlamında, devletimizin temel niteliklerinin korunması ve herhangi
bir inanç grubunun veya sınıfın ayrıcalıklı
tutulmasının önüne geçilmesi için bu ilkelerin aynen devamını zorunlu kılmaktadır.
“Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir” şeklindeki hüküm, yine devletin ülkesi ve
milletiyle bölünmez bütünlüğü ile Cumhuriyetin niteliklerini düzenleyen “insan
haklarına saygılı, demokratik, laik, sosyal
bir hukuk devleti olduğu hükmü, bu hüküm çerçevesinde devletin dilinin “Türkçe”, başkentin “Ankara”, milli marşın “İstiklal Marşı” ve bayrağın beyaz ay yıldızlı
“Albayrak” olduğu gerçeği anayasal sistemimizin temelini oluşturur.
Bu üç madde, belirtilen tüm ilkeleri
kapsayacak biçimde korunmalıdır. Bu ilkelerden verilecek en ufak bir taviz ana-

yasanın ilkeler bütününü ortadan kaldıracağından, Türkiye Cumhuriyeti devletinin
sonlanması veya rejimin değişmesi manasını taşıyacaktır. Bu bakımdan Türkiye
Kamu-Sen’in, Devletin yönetim şekli, niteliği, dili, bayrağı, başkenti ve milli marşına karşı duyduğu hassasiyet esas itibarı
ile Türk milletinin bütün fertlerinin ortak
duygusunu ifade etmektedir. Günümüzde
salt belli bir ırktan gelmenin tek başına
millet ya da millete mensubiyeti ifade etmeye yetmediği; aynı zamanda aralarında
dil, din, tarih ve özellikle kültür birliğinin
var olduğu insan topluluğunun millet olarak kabul edildiği bilinmektedir. Bugün
tartışılan “Anayasal Vatandaşlık” kavramından neyin kastedildiğini ele almakta
fayda vardır. Bu soruya farklı cevaplar
verilmesine rağmen, ortak bir noktada buluşulmakta ve vatandaşlar arasında “din,
dil, ırk ve kültürel” farklılıkların olduğu
vurgusunun anayasada yer alması talep
edilmektedir. Bu anlayışta olan bir kesime
göre, dini ve ırki ayrılıklarımıza vurgu yapıldıktan sonra, vatandaşlık bakımından
herkese “Türkiyeli” denilmesinin daha
çağdaş olacağı iddia edilmektedir. Başka
bir kesim ise, çok kültürlü anayasal vatandaşlık ve bu vatandaşlık anlayışını yaşama geçirmeyi tavsiye etmektedir. Yine
başka bir kesim ise, birilerini memnun
etmek için milli kimlik olan Türk kimliğinin anayasada yer almaması, Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşı denilerek nötr bir
tanım yapılmasından yanadır. Anayasal
vatandaşlık kavramından bahsedenlerin
hemen hepsi, Türkiye’de yaşayan topluluğun homojen bir yapıda olmadığı, yani
bir “millet” olmadığı; farklı etnik, ırkî ya
da kültürel özellikler taşıyan çok kültürlü
bir yapı olduğu ortak paydasında buluşmaktadırlar. Bu anlayışta olanlara göre,
Türkiye Cumhuriyeti, 36 ya da 47 farklı
etnik ya da kültürel grubun bir araya gelerek oluşturduğu “mozaik”, ya da “çok
kültürlü” bir devlettir. Çok kültürlülükten
maksat, “Bir toplumu oluşturan bireylerin
ve grupların dil, din, ırk, tarih, coğrafya
açısından farklı kökenlerden gelmesidir.
Dolayısıyla, bu farklı etnik yapıda olanlar
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin müşterek

sahipleridir. Bu düşüncede olanlara göre,
Türkiyeli üst kimliğini benimseyince, asli
kurucu unsur ortadan kalkıyor ve ülkede
yaşayan herkes üst kimlik olarak Türkiyeli
oluyor. Yani, bu düşünceye göre, farklı dil,
din, ırk ya da kültürel özelliklere sahip insanlar tesadüfen bir araya gelerek Türkiye
Cumhuriyetini kurmuş oluyorlar. Böyle bir
yaklaşım, dünyanın hiçbir yerinde yoktur.
Alman Anayasası’nın giriş metninde “Alman Halkı” ve “Almanlar” ifadesi ayrıca
tanımlamaya gerek dahi görülmeksizin
yer almaktadır. Benzer şekilde 1. maddeden başlayarak, Alman vatandaşlarına
yönelik kişisel haklar ve ödevlere ilişkin
maddelerde “Tüm Almanlar” ya da “Hiçbir
Alman” ifadeleri yer almaktadır. Görüldüğü gibi, Alman Anayasası “Almanya vatandaşı” değil, “Alman” demektedir. Ama
bizim Anayasamız “Türkiye vatandaşı” değil de “Türk” dediği için ırkçılıkla suçlanmaktadır. Alman Anayasası’ndaki “Alman”
ifadesi nasıl ki Alman ırkını değil, Alman
vatandaşlarını tanımlıyorsa, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 66. maddesindeki
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“Türk” ifadesi de, Türk vatandaşlığını tanımlamaktadır. Fransa Anayasasının girişi “Fransız Halkı’nın anayasal bağlılığına
vurgu yapmaktadır. Fransızcasında “Fransa halkı” değil “Fransız halkı” denmektedir. Dolayısıyla da İngilizce çevirisinde
The people of France (Fransa halkı) değil,
The French people (Fransız halkı) deniyor. Çünkü burada da “Fransız” ifadesi bir
ırkı değil Fransa vatandaşlığını anlatmak
için kullanılmıştır. Anayasa metni içinde
de “Fransız yurttaşlar” (Örn: Madde–3),
“Fransız halkı” (Örn: Madde–11, 72,3),
“Fransız uyruklular” (Örn: Madde–24, 34)
ifadeleri kullanılmakta, “Fransa” ifadesi
yalnız coğrafi ülke ve devleti tanımlamak
için kullanılmaktadır. Görülüyor ki, anayasal metinlerdeki tanımlamalar açısından,
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile Fransız
Anayasası arasında da bir fark bulunmamaktadır.1923’de Cumhuriyetin kuruluşunda ya da günümüzde bu ülke toprakları üzerinde yaşayan insanların tesadüfen
bir araya gelmiş yığınlar olduğunu kabul
etmek, Kurtuluş savaşı gibi, büyük bir sa-

vaşı vermiş ve bağımsızlığını kazanmış bu
millete yapılacak en büyük hakaretlerden
birisidir. Osmanlı İmparatorluğunun çok
kültürlü yapısından, başka bir ifade ile
ırk, dil, din ve kültürel farklılıkların olduğu tebaa anlayışından, Cumhuriyet’in
kurulması ile birlikte farklılıkları bertaraf
eden vatandaşlık anlayışına geçilmiş ve
ülkeye vatandaşlık bağı ile bağlı olanlar
da eşit statüde “Türk” olarak kabul edilmiştir. Başka bir ifade ile devletin kuruluş
felsefesini oluşturan kurucu irade, 1924
Anayasasının 88. maddesi ile ırkî özelliklerinden kesin şekilde sıyrılarak, millî
devletin kuruluş felsefesini ve kurucuların
bakış tarzını ifade eden bir vatandaşlık
tanımı yapmışlardır. Cumhuriyetin kuruluş felsefesindeki Türk milleti anlayışını
büyük önder Mustafa Kemal Atatürk açık
bir şekilde ortaya koymuştur. O’na göre,
“bir harstan (kültürden) olan insanlardan
mürekkep cemiyete millet denir” başka
bir tanımlamasında da, “zengin bir hatıra
mirasına sahip bulunan, beraber yaşamak
hususunda müşterek arzu ve muvafakat-

te samimi olan ve sahip olunan mirasın
muhafazasına beraber devam hususunda
iradeleri müşterek olan insanların birleşmesinden meydana gelen cemiyete
millet namı verilir.”Tabii ki, “Her milletin
teşekkülünde etnolojik manadaki ırkın
rolü vardır. Irk bir çeşit mayadır”. Ancak,
günümüzde milletin oluşumunda “kültür”
ün temel belirleyici etken olduğu unutulmamalıdır. Büyük önder Mustafa Kemal
Atatürk’ün veciz bir şekilde ifade ettiği
gibi, millet kavramının özünde “müşterek
kültür” ön plana çıkmaktadır. Maalesef
Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze
kadar olan süreçte “millet” kavramının
içeriğinin boşaltılması için yoğun çabalar
sarf edilmektedir. Anayasal vatandaşlık
tartışmalarının bu kapsamda değerlendirilmesi doğru olacaktır. Bu bakımdan,
“Anayasal vatandaşlık” ya da “çok kültürlülük” veya “Türkiyelilik” kavramları, milli
devlet olarak örgütlenmiş olan Türkiye
Cumhuriyetinin temel niteliklerinin değiştirilmesi teşebbüsünden başka bir anlam
taşımayacaktır.

DİL BİRLİĞİ TOPLUMU
BİRARADA TUTAN EN
ÖNEMLİ UNSURDUR
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982 anayasasının üçüncü maddesindeki devletin dili Türkçedir yerine son
zamanlarda malum çevrelerin ve etnik
bölücülerin bile bu ifade yerine Resmi
dili Türkçedir ifadesini tercih etmeleri
boşuna değildir. Çok büyük fark yokmuş,
önemsiz bir değişiklikmiş gibi görünse
de, devletin dili kavramı yerine resmi
dil kavramının konulmasını isteyenlerin
maksadı, ana dil gibi başka ayrımları
gündeme getirmektir. Bu tip ayrımların
ise toplumu ayrıştıracağı, dil ile başlayan
bu ayrışmanın zamanla kültür, tarih gibi
ortak başka değerler üzerinden devam
edeceği muhakkaktır. Türkçe, Türkiye
Cumhuriyeti Devleti’nin sadece resmi
dili değildir. Aynı zamanda Türk vatandaşlarının eğitim ve öğretim dilidir. Hiç
durmadan dillendirilen anadilde eğitim
ve öğretim, ülkenin üniter yapısına ve
gerçeklere uygun değildir. Farklı dillerde
eğitim yapan ülkelerde yaşanan sıkıntılar
nazara alınmadan, bu yönde taleplerin
dillendirilmesi iyi niyetle bağdaşmamaktadır. Böyle bir durumun devlet olma
gereği ve idarenin bütünlüğü ilkesi ile de
çeliştiği ortadadır. Bundan maksat, ayrı
millet olmak ayrı devlet kurmak için alt
yapı hazırlanmasıdır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Ek Protokol’de yer alan
düzenlemeyi de buna gerekçe göstermek
mümkün olamaz. Çünkü Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi konuya ilişkin kararlarında, “istediğim dilde eğitim yapmalıyım” gibi bir hakkın, sözleşme sağlanmış
bir hak olarak kabul edilemeyeceğini bildirmektedir. Örneğin, Avrupa İnsan Hakları Mahkeme’si “Belçika’da Eğitim Dili
Davasında” verdiği kararda; “Sözleşmeci
Devletin egemenlik yetkisi içinde bulunan kimseler Birinci Protokolün ikinci
maddesine dayanarak kamu makamlarının belirli bir türde eğitim sistemi kur-

masını isteyemezler.Bu hüküm aslında
devletlerin, dil sebebine dayanarak bir
ayrımcılık yapmadan eğitim hakkını güvence altına alma yükümlülüğünü ortaya
koymaktadır.Yine AİHM Fransız Polinezya’sı Meclisine Tahiti Dilinde hitap etme
yasağıyla ilgili Fransız vatandaşı Sabrina
Birk-Levy’in başvurusunu kabul edilemez
bulmuştur. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin hiçbir maddesi bireye, idare ile
ilişkilerinde istediği dili kullanma hakkını
tanımamaktadır. Ayrıca seçimle oluşturulan parlamento veya diğer meclislerin
seçilmiş üyelerinin de istedikleri dili kullanmalarını güvence altına almamaktadır.
Türkçe Dünyada en çok konuşulan dillerden biridir. Türkiye’de Dünya dili olan
Türkçe birleştirici ortak bir paydadır. Aksi
bir eğilim, çalışma hayatı dâhil birçok
alanda fırsat eşitsizliklerine sebep olabilir. ABD ve İngiltere’de İngilizce’nin farklılıkları birleştirici, farklılıklar üstü özelliği
vurgulanırken, Türkiye’de Türkçe’ye farklı
bir anlayışla yaklaşmak önemli bir çelişkidir. Bu bakımdan Devletin, Türkçemizin
gelişmesi ve Dünyada yaygınlaşması için
gereken tedbirleri alacağına ilişkin bir
düzenlemeye yer verilmelidir.

MEMURLARA GREV VE SİYASETE
KATILMA HAKKI
Vatandaşların mali ve sosyal haklarının
korunması, gözetilmesi ve ilerletilmesi
noktasında da örgütlenme özgürlüğü konusunda sağlanacak haklar büyük önem
arz etmektedir. Gözden Geçirilmiş Avrupa
Sosyal Şartı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uluslararası Çalışma Örgütü
(ILO)’nün değişik sözleşmeleri, işçi-memur ayrımı yapılmaksızın, tüm çalışanlara toplu sözleşme ve grev hakkı tanınmasını öngörmektedir. Toplu sözleşme ve
grev hakkı ILO nezdinde temel hak ve özgürlükler kapsamında değerlendirilmektedir. Ülkemizde kamu görevlilerinin grev

ve toplu sözleşme hakkı ile ilgili sorun;
Anayasanın 53. maddesinde ifadesini
bulan toplu sözleşme ve 54. maddesinde
konu edilen grev hakkı ile ilgili düzenlemelerin, memurlar ve diğer kamu görevlilerini kapsamamasından kaynaklanmaktadır. Memurların ekonomik, sosyal ve
siyasal alandaki haklarının geliştirilmesi, menfaatlerinin korunması için toplu
sözleşme ve grev hakkını birlikte içeren,
gerçek anlamda sendikal haklara ihtiyaç
vardır. Memurun iş güvencesinin, bu hakların kullanılmasında herhangi bir engel
teşkil etmediği açıktır. Unutulmamalıdır
ki; Anayasanın 90. maddesine göre, uluslar arası sözleşme hükümleri Anayasanın
üzerindedir. Sözleşme hükümlerinin taraf
devletlerce hayata geçirilmesi de uluslar
arası hukuk boyutunda bir zorunluluktur.2010 yılında kamu görevlilerine getirilen toplu sözleşme hakkının, grev hakkı
ile desteklenmemesi durumunda, ülkemizde gerçek anlamda sendikal özgürlükten söz edilmesi mümkün olmayacaktır.
Bununla birlikte; toplu pazarlık sisteminin kurulması, tarafların eşit statüde ve
eşit güçlerle pazarlık yapabilmesi, kamu
görevlilerinin grev hakkından geçmektedir. Grev hakkının olmadığı bir yapılanma, yıllardır mücadele ettiğimiz değerler
adına eksik kalmaktadır. Bu bakımdan
kamu görevlilerinin grev ve toplu sözleşme hakkı anayasada açıkça tanımlanmalıdır. Temel hak ve özgürlükler bağlamında; kadın erkek eşitliğini sosyal devlet
ilkesini geliştirici çağın gerektirdiği düzenlemeler yapılmalıdır. Anayasalar özü
itibariyle siyasi faaliyetleri taşımakta ve
faaliyetin kapsam ve koşullarını düzenlemektedirler. Dernek, sendika, kooperatif,
vakıf, kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşları gibi tüzel kişiliklere getirilen
siyasi sınırlamalar demokratik katılımı ve
siyasete katılım hakkını engelleyecektir.
Daha geniş bir katılımın sağlandığı siyaset; demokrasinin sağlanmasında ana bir
rol oynayacaktır.’’
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Ali ULURASBA
Gazeteci - Yazar

AŞKIN
İNSİCAMI

A

şkın gururumu kırdığı en
olgun çaresizlik anlarımda
yakalandığım oldu Kasım’a. Bir
eşkıyanın dağdan inişi gibi inerdi kuşluk vakti sevgilimin, muhtemel derin uykusundan kaçan
mülteci yaralar yuva yuva gözaltlarıma. Aşka rağmen yalnızlığım
nasıl değerli olabilir? Hüzünlü
vapurlar kalkacak yine şehrin
yanaklarından ve dudakları ıslanacak hıçkırık bozuğu dalgaların:
Sahi, balıkların da gözyaşları tuzlu mudur sevgili?
Şiirler de yazdım büyüyünce: Günahın kökü yoktur. Hayat aniden
solan bir çiçek değil. Bulutlar dağılır, sis kalkar, hava açar, hatta
her şey açar, aydınlanır; ağlayan
gözler bile güler de, kırılmış bir
kalp kırılmıştır sevgili.
Kendine rağmendir insan. İştahı
köreltilmiş bir güneşin altında
hangi hayatla, hangi yaşanmışlıkla bir irsiyet bağı kurabiliriz?
Anılar, yaşanmışlığın belgelerinden çok, gelecek için çatlayacağı
anı bekleyen sızılı birer umut tohumudur. Bizi yeniden inanmaya
ve sevmeye hazırlar. Sevmekse,
inanmaksa kirlenmektir ve kirlenmek kirlenmektir.
Ruhumuza maymun iştahıyla
sarılan gece de terk edecek bizi.

Oyun kurucu ay, son hamlesini
yapacak. Sabah olduğunda insan olduğumu anlayacağım yine.
Beni hayalin cilveli tabiatıyla bir
kalbin zirvesine çıkaran bir kalp,
yine beni yerle yeksak edecek;
biliyorum. İnsan oyunlar için insandır. Olsun, kabul. Zaten, aşkın
sahibi vardır da yalnızlık anonimdir. Ben de bir gün, eninde sonunda diline düşeceğim birkaç harfin.
Yalnızlığının dedikodusunu da
yapar insan kendi kendine. Yalnızlık, evet. “Şart mı?” diyesim
geliyor, diyemiyorum sevgili.
Sen, mümkün bir imkânsızlıksın.
Sen dört mevsim açan kasımpatısın. Yaratılmış olmanın günahını
Tanrıya yüklemek ne abes. Ölüme
değil sitemim, yaşama hiç değil,
sitemim de yok zaten. Herkes sever. Aşk bunun için vardır ve aşkın yazılmamış tarihinde Kasım,
hep aralıktır, hep aralık sevgili.
Sevdim zira, yüzüm kızarmadı.
Yaşamak için bir teselli de değildi seni sevmek. Zaten insan
sevmekten çektiğini hiçbir şeyden çekmemiştir. Çünkü sevmek
insanı kendine yabancılaştırır,
nefret ederek severiz bu yabancıyı da. Zaten insan birini severken
kendini de sevmeye başlar. Tenin
acıyla uyanışı gibi uyanır kalp
kalbe değince sevgili. Yine de…
Boşver…
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Memura
Enflasyon Farkı
Bütçeye Dahil
Edilmelidir

2

014 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmeye başladı. Maliye Bakanı Mehmet
Şimşek, 2014 bütçesinin seçim bütçesi olmadığını
belirterek mali disipline devam edileceği mesajı verirken, 2014 yılında küresel konjonktürdeki aşağı
yönlü risklerini göz önünde bulundurarak bütçe gelir
artış tahminini yüzde 4.1 ile ihtiyatlı oranda artırdıklarını söyledi.
2014 yılı bütçesi içerisinde Eğitim bütçesi yüzde 15.6
oranında artışla 78.5 milyar lira olurken, eğitime ayrılan ödenek toplam bütçe giderlerinin yaklaşık yüzde
18’ine, vergi gelirlerinin ise yüzde 22.5’ine tekabül
ediyor. 2014 yılı bütçesinde sağlığa ayrılan kaynak
ise 75 milyar liraya çıktı.
2014 bütçesinde sosyal yardım harcamaları yüzde
15.3’lük artışla 30.4 milyar lira olurken, Bütçede sisteme girecek personel sayısını azaltıcı yönde düzenlemelere de yer verildi. Buna göre, yüzde 50 kontenjan kaldırıldı. İdareler için toplam 40 bin adet atama
kontenjanı tahsis edildi. Böylece 2014’te 74 bin personel alınacak.

Koncuk: Unutulan Memurların Enflasyon
Farkı Kanuna Eklenmelidir

T

BMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmeye
başlanan 2014 yılı bütçesi üzerine bir açıklama
yapan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, 11 yıllık AKP iktidarı döneminde hazırlanan bütçelere bakıldığında 2014 yılı için hazırlanan bütçenin
de çok umut vaat etmediğini söyledi. Koncuk, “11
yıldır Türkiye’yi yöneten AKP Hükümetinin bugüne
kadar hazırladığı bütçelerin ülkemizi ne hale getirdiği ortadadır. Her yıl denk bütçe söylemiyle başlayan
ancak yılın ikinci ayından itibaren açık vermeye başlayan bütçenin tüm yükü ekstra vergilerle vatandaşa
yüklenmektedir. Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmayacağı aşikardır. Hükümetin elindeki terazisi bozuk,
cetveli ise eğridir, bu nedenle yapılan tüm hesapları
yanlış çıkmaktadır.

Yıllardır memurları, emeklileri
enflasyona ezdirmedik deyip, ülkenin kaymağını yandaş çevrelere
dağıtanları, sözde sendikaların ve
siyasetçilerin büyük bir nimetmiş
gibi anlattığını ve iki oturumda
bitirilen toplu sözleşme hezimetini, benzine, doğalgaza, elektriğe,
ulaşıma, oduna, kömüre yapılan
zamları hep birlikte gördük ve şahit olduk.
Ekonomide yapılan yanlışların ve
beceriksizliğin ceremesini memura, emekliye, dul ve yetime fatura
edenler şimdi 2014 yılı bütçesini
Meclis’te görüşüyorlar. Bundan
önceki 10 yılda ne gördüysek, ne
yaşadıysak, 2014 yılında da benzer şeylerle karşılaşacağımız or-

tadadır.
Bilinmelidir ki, devletin bütçesi
kimsenin babasının malı değildir.
Bütçe de milli gelir de milletin ortak kaynağıdır. Hükümetin görevi,
herkesin ortak malı olan bütçeyi
adaletle yönetmek, elde edilen
geliri, hakça paylaştırmaktır. 75
milyonun ortak kaynağından; milletin %99’u için ayrılan pay, milletin geri kalan %1’lik ayrıcalıklı
kesimi için ayrılan pay kadar bile
olamamıştır.
Ülke ekonomisinin kendileri döneminde büyüdüğünü ve 17. büyük
ekonomi olduğunu ifade edenler
her ne hikmetse kamu çalışanlarının pastadan aldıkları payı daha
da kısma gereği duymuşlardır. Son
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11 yıl içinde toplamda reel anlamda %68
büyüyen bir ülkede, çalışanların pastadan aldığı pay azalıyorsa, burada bir tutarsızlık ve adaletsizlik var demektir.
Gelir dağılımında yaşanan adaletsizlik
her geçen gün giderek artmaktadır, zengin daha zengin, fakir ise daha da fakirleşmektedir. Bütçe hesaplamalarına bakıldığında yine milletin sırtına binileceği
net bir şekilde görülmektedir. Milletin
sırtına binilerek adalet sağlandığı, bütçe
açıklarının kapatıldığı nerede görülmüştür?
Geçtiğimiz Ağustos ayında yapılan Toplu Sözleşme hezimeti neticesinde, şimdiden açık vereceği belli olan 2014 yılı
bütçesinde kamu çalışanlarının da ciddi
sıkıntılar çekeceğini görüyoruz. Masada
memuru satanlar, dışarıda ise en iyi Top-

lu Sözleşmeyi imzaladık diyenler 2014
yılında memurlara bırakın doğru dürüst
bir zam almayı, enflasyon farkını dahi
imzalamamış ve memurun elde edeceği üç kuruşu bile masada bırakmışlardır. Memurlara ve emeklilere enflasyon
farkı ödemesi yapılması, sosyal devlet
olmanın ötesinde insanlık gereğidir.
Dünyanın hiçbir ülkesinde verilen maaş
zammının, enflasyonun altında kalması
halinde maaşların erimesine göz yuman
bir sendika görülmemiştir. Ne yazık ki
milyonlarca kamu görevlisi ve emeklilerimiz adına bu ayıp, Türkiye’deki sözde
yetkili sendikaların hanelerine yazılmıştır.
Bu nedenle dünya sendikacılığının bile
yüzkarası olan bu leke, AKP iktidarı tara-

fından temizlenmeli, 2014 yılı bütçesine
gerçekleşen enflasyon oranlarının, memur maaşlarına yapılan ortalama artışı
geçmesi halinde memurlara ve emeklilere enflasyon farkı verileceğine dair bir
hüküm ilave edilmelidir.
Aksi halde yandaş sendika ile hükümet
işbirliği, memur ve emeklileri 2014 yılında enflasyon altında ezilmeye ve sefalete terk etmiş olacaktır.
Türk memurunun yaşadığı geçim sıkıntısını bilen Türkiye Kamu-Sen memuru
masada satıp kenara çekilenlere karşı
onurlu ve kararlı mücadelesini sürdürecek ve 2014 yılı için enflasyon farkını yeniden elde edebilmek ve 2014 yılı bütçesinde yer almasını sağlamak için elinden
geleni yapacaktır.” dedi.
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DİYARBAKIR'DAKİ TARİHİ BULUŞMA (!) İÇİN NE DEDİ?
E. Ülker Tarhan: Hükümetin Suriye politikası
çökmüş, büyük beklenti ve ümitlerle yola çıktığı açılım projesi son zamanlarda açmaza dönüşmüştür. Ama önünde üç seçim ve oya ihtiyacı vardır. Barzani’nin de Suriye üzerinden
Akdeniz'e petrol taşıma ümidi de suya düşmüştür. Görünen o ki, bu kalbi kırık her iki cenahın
da Türkiye’deki Kürt nüfus üzerinde etkisini
arttırmak için başvurduğu bir yoldu Diyarbakır
gösterisi. İki Suriye mağlubunun kendileri açısından itibar kaybettikleri farklı kesimlere birbirleri üzerinden ve kullanışlı düğün türkücüleri
eşliğinde epey gürültülü bir mesaj verme yarışması gibiydi. Çıkartılan sesler az daha kulak
ölümümüze yol açacaktı.

Sayın Tarhan, AKP’li bazı kadın
milletvekilleri Hac görevlerini
tamamladıktan sonra TBMM
Genel Kurulu’na başörtüsü ile
geldi. Özellikle iktidar partisi
bir gerilim yaratma çabasındaydı ama bu gerçekleşmedi. Sizce
TBMM’deki bu gelişme AKP’nin
bugüne dek kullandığı başörtüsü enstrümanını artık kaybettiği
anlamını mı taşıyor?
TÜRBAN İKTİDAR TARAFINDAN
KULLANILAN SİYASİ BİR OBJE...
Türban özü itibariyle dini bir örtünme biçiminin ötesinde politik
bir nitelik kazanmış, son yıllarda
iktidar tarafından sömürülen bir
obje haline gelmişse de artık tüketilmiş, içi boşalmış bir simgeye dönüşmüştür. Bir lüks marka
merakı, tüketim aracıdır artık,
muktedirlerin kibrinin aracıdır.
Umulan iddia, mağduriyet ve heyecanını kaybetmiştir. Kabak tadı
vermiş mağdurum da mağdurum
edebiyatı artık hesaplanan etkiyi
yaratmamaktadır. On yılı aşkın

bir süre bu simgenin sahiplerinin
iktidar dönemi içerisinde mazlum,
zalim rolleri yer değiştirmiştir.
Hükümetin açıkladığı Demokrasi Paketi ve içeriğinde yer alan
özellikle, Andımız’ın kaldırılması
ve ana dilde eğitim konuları hala
tartışılıyor. Sizce, Türkiye’nin
demokratikleşmesinin önündeki
engel sabahları çocuklarımızın
okuduğu “Andımız” dan mı ibaretmiş ne dersiniz?
DEMOKRATİKLEŞME PAKETİNDEN
ÇIKA ÇIKA ANDIMIZ ÇIKMIŞTIR
Cumhuriyet gibi güçlü ve kalıcı
bir projeye muhalefet sergileyenlerin stratejik derinlikleri karışla,
arşınla ölçülebilecek bir nitelikte
olunca tabi bu karşı duruşta slogan ve simgelerden öte bir derinlik söz konusu olamamaktadır.
Yani gürültü patırtı sonucu ortaya
çıkan sözde demokratikleşme paketinden çıka çıka andımız çıkmıştır, çocukların sevdiği lolipop
şekerlemelerinden çıkan plastik

oyuncaklar gibi. Sığ stratejistlerin demokrasi algısı da bu kadar
olur. Cumhuriyet çok etnisiteli,
çok dilli, çok inanç ve kültürlü
bir imparatorluk bakiyesi topluluktan bir daha parçalanmama,
bir daha dağılmama niyet ve refleksiyle kimseyi dışlamadan her
kesimi ve grubu kapsayıcı ve sahiplenici bir proje çerçevesinde
bir ulus oluşturma amacı gütmüş,
bunda da büyük ölçüde başarılı
olmuştur. Andımız tüm saldırılara
karşın iyi niyetle uygulana gelmiş
bir seremonidir. Yalnızca bir ulus
bilinci oluşturmaya yönelik söylem değildir aynı zamanda ahlaki
yönü olan bir amacı vardır, doğruluktan çalışkanlıktan bahseder,
küçükleri koruyup büyüklere saygıyı vaaz eder, gelecek kuşaklara
öz güven aşılamak gibi rasyonel
bir yönü vardır, toplumsal bir özveriyi ifade eder. Demokratikleşmenin önündeki tek engel bu diyorsanız, kaldırmakla demokratik
olacaksanız bu aslında demokrasiyle alay etmektir.
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KAMUTÜRK- Ö Z E L R Ö P O R T A J

Açılım süreci, terör örgütüne verilen tavizler, Oslo görüşmeleri, Habur rezaleti, İmralı’nın açıklamaları vs… Genel bir bakış açısıyla, sizce
AKP Hükümeti Türkiye’yi nasıl bir
geleceğe doğru sürüklüyor?

KRAL ÇIPLAK!...

TERÖRLE MÜCADELE Mİ?

İktidarı devraldıkları dönemde terör
örgütü lideri yakalanmış, kadrolarının büyük bir kısmı ülkeyi terk etmiş,
TSK sahaya hakimiyetini kurmuş,
dış destekleri çok önemli ölçüde
kesilmiş, bölgede yaşayan yurttaşlarımızın ezici bir çoğunluğu örgüte
karşı duruşunu ve muhalefetini korumuş, yakalanan örgüt lideri “devlete
hizmete hazırım yeter ki olanak
tanınsın” demiş iken ne değişmiştir. Bu on yıl içinde örgüt yüzü aşkın
Büyükşehir, il, ilçe ve belde belediyelerini ele geçirmiş, mecliste grup
oluşturacak vekil seçtirmiş, sahaya
şimdi egemen psikolojisi içerisinde
bulunmakta, bölge insanı devletten
ümidini kesme noktasında tedirgin
ve kaygı içinde belirsiz bir geleceği
bekleme noktasında, dün imkan verilirse hizmet ederim diyen terör örgütü liderine bu gün neredeyse devlet
hizmet etme noktasına getirilmiştir.
PKK tabanını genişletmiş, iktidar
inisiyatifi kaptırmıştır. Bunu hep yapmaktadır, Suriye’de de inisiyatifi El
Nusra’ya kaptırdığı gibi. İşin garibi
İmralı sakini belki hayal kırıklığına
uğrayacaktır ama hükümetin bir proje ve programı da bulunmamaktadır.
Hükümetin başının tüm derdi ne pahasına olursa olsun iktidarını koruyabilmektedir. Dün rahmet okuduğuna
bu gün söver, bugün sövdüğüne yarın
rahmet okur. Yeter ki iktidarı sürsün.
Bu da kaos demektir.

EMİNE ÜLKER TARHAN

Önümüzde hızla yaklaşan bir yerel
seçim var. Devamında Cumhurbaşkanlığı ve Genel seçimler geliyor.
Bir de Yeni Anayasa ile ilgili bir
referandum yaşama ihtimalini de
hesaba katarsak bu keskin virajın
Türkiye için önemini siz nasıl değerlendirirsiniz?

AMAÇ; TEK ADAM YÖNETİMİ

Söz konusu seçimler Türkiye ve bizim açımızdan demokratik hukuk
devletinin gereği olarak yönetimin
rutin demokratik yöntemlerle millet
iradesiyle el değişimi veya devamıdır. Ancak mesele bizim veya ülkenin değil, Başbakan’ın seçimlere
bakış açısıdır. Başbakan’ın algı ve
niyetinde yönetimin el değişimi gibi
bir olgu bulunmamaktadır. Her şeyi,
hiç gitmemek iktidarını tahkim etmek üzere kurgulamıştır. Seçimler,
iktidar olabilmek amacına matuf her
türlü kural dışılığın meşru sayıldığı
bir zihniyet gereği sadece iktidarın
devamına hizmet edecek birer faaliyet olarak görülmektedir. Amaçlanan
açıkça söylenmese bile halen başkanlık rejimidir. Rejim değişikliği
hedeflenmektedir. Tek adam yönetimi hedeflenmektedir. Geziyle bu
hedef sadece ertelenmiştir. Hedefini
Çankaya’ya çıkış sonrası güncellemek isteyecektir. Önce defacto başkanlık provaları yapılacak ardından
bir anayasa değişikliğiyle tek adamın
totaliter egemenliğine yasal bir elbise dikilecektir. Tüm amaçlanan budur ancak ev-çarşı hesabı kitabı buna
uyar mı göreceğiz.

Tabii bir milad sayılabilecek olan
gezi olayları ve şimdilerde ODTÜ’de
yaşanan olaylar… Toplumsal tepkinin yansımaları olan bu olayları
yakından gören ve onlarla yan yana
olan bir siyasetçi ve bir vatandaş
olarak yaşanan olaylar ve iktidarın
takındığı tavrı nasıl yorumluyorsunuz?
Gezi olayları ve sonrasında ortaya
çıkan sivil, demokratik ve yaygın
toplumsal muhalefet hareketleri
Başbakan’ın çok titizlikle ve uzun
zamandır hesaplayıp uygulamaya çalıştığı projenin bir anda duvara toslamasına neden olmuştur.
Yaşamın hiçbir alanında, futbolda,
iş hayatında, basın yayında, kendi
partisi içerisinde ve hatta mecliste
bile muhalefete tahammül ve saygı
gösteremeyen “tek adamcılık” sevdalısı siyasal bir liderin birden bire
muhalefetin dik alasını neredeyse
rüyalarında bile görüp yatağından ter
kan içinde naralarla fırlamasıdır gezi
ruhunun etkisi.
Muktedirin tüm makyajı akmıştır,
kralın çıplaklığı gözler önündedir artık ileri, geri vites demokrasisi masalı bitmiş, roller değişmiştir artık.
Uluslararası camiada gerçek yüzü
ortaya çıkmıştır. Bu olayların daha
bir hafta kadar öncesinde Avrupalı
sosyalistler bile avukatlığına soyunmuş iken geziden sonra o artık Güney Kore çizgi filmlerinde sultandan
bozma bir karikatür haline gelmiştir. Şimdilik başkanlığa veda etmiş,
gençler arasında çok daha az ciddiye
alınır olmuş, batı tarafından mercek
altına alınmıştır.
Bunun yarattığı korkuyla Başbakan
gündem değiştirme gücünü yitirmiş,
paket üzerine paket açıklamak zorunda kalmıştır.
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Türkiye’de özellikle son
11 yılda yaratılan ötekileştirme, ayrıştırma, kutuplaştırma ve sıkça tekrarlanan taraf - bertaraf
söylemleri üzerine değerlendirmeleriniz nedir?
YIKMAK İSTEDİKLERİNİ
ASLA
YIKAMAYACAKLARDIR
Elinde çekiç olan her şeyi
çivi olarak görür örneği,
iktidar kadrolarının zihniyet dünyalarının oluşumunda büyük etkisi
bulunan, batılı emperyalistler tarafından sömürge haline getirilmiş, işgal
edilmiş ve özgürlükleri
kısıtlanmış,
kaynakları
sömürülmüş ve kimlikleri
bastırılıp ezilmiş toplumlardan çıkmış bulunan
siyasal İslam düşünürlerinin ve eylemcilerinin ruh
ve zihniyet dünyalarının
izdüşümünün
etkisidir.
Bu reaksiyonel tutum ve
davranışlar. Başta Cumhuriyet modernleşmesine
olan tepkidir. Daha da
yoğun olan duygu ifadelerinin nedeni ise tepkili
oldukları bu modernleşmeci sürece karşı ayakları
yere basan bir alternatif
ortaya koyamamalarıdır.
Araf’ta kala kalmışlardır
ne ileri gidebilmektedirler
ne de geri. Tüm bunların
ortaya koyduğu depresif
hal ise öfke, ötekileştirme ve çatışma halidir.
Onlar da biliyor öylesine
meskundurlar ki, yıkmak
istediklerini asla yıkamayacaklardır.
Bu olaylardan hareketle, Türkiye önümüzdeki
süreçte yine demokratik
sınırlar içerisinde bu ve
buna benzer tepkilere şa-

hit olabilir mi?
TÜRK DEMOKRASİSİ
GÜÇLENİRKEN KESİNTİYE
UĞRADI
Cumhuriyetin daha kuruluşunda ortaya koyduğu
çağdaş uygarlık seviyesini yakalayabilme hedefi doğrultusunda hızla
geliştirilen
modernizm
projesinin katı bürokratik
yöntemlerle uygulama çabasına rağmen Türk demokrasisi hızla gelişmekte, gelişirken öğrenme
süreci de yaşamaktaydı.
Son dönemde kesintiye
uğradı. Bunlar bir anlamda demokratik bir modernitenin tarihsel bedelleridir. Eksik kalan parçalar
tamamlanmakta, ayrışıyor
görünse de aslında toplumsal
bütünleşmenin
objektif koşulları kendini
ortaya koymaktadır tarihsel olarak. O da geçmişten
günümüze süregelen sosyal ve kültürel doğal formasyonun kendini kendi
dinamiğiyle var kılma
çabasıdır. Tarihin ve toplumun eğilim ve harekatı
hep ileriye doğru olagelmiştir. Türk demokrasisi
her şeye rağmen gelişecek
ve olgunlaşacaktır. Tüm
totaliterleşme çabalarına
rağmen tarihsel süreçler
buna işaret etmektedir. Bu
gelişim sürecinde kendi
gelişim dengesini ve evrimini korumak doğrultusunda demokratik eylemlilik doğal ve özgün bir
enstrüman olarak kendini
var kılacaktır. Gezinin
yeni enerji patlamaları ile
yeni biçimlerde tekrarlanması ve sandığa yansıması mümkündür.

ederim’ diyen
Dün ‘İmkan verilirse hizmet
neredeyse
terör örgütü liderine bugün
ına getiril‘devlet hizmet etme’ noktas
m derdi ne
miştir. Hükümetin başının tü
arını koruyapahasına olursa olsun iktid
uduğuna
bilmektedir. Dün rahmet ok
üne yarın
bugün söver, bugün sövdüğ
ı sürsün.
rahmet okur. Yeter ki iktidar

‘

ÜLKEMİZDE ‘ADALET’ SADECE BİR BAKANLIK
TABELASINA İNDİRGENDİ
Uzun süredir devam eden ve Türkiye gündeminde yer bulan Balyoz ve Ergenekon davaları sonuçlandı. Balyoz’da Yargıtay aşaması
biterken, Ergenekon’da ise henüz Yargıtay
aşaması netlik kazanmadı. Sizin bir Hukukçu
olarak açıklanan bu kararlara ilişkin düşünceleriniz nelerdir? Kamuoyunun yakından tanıdığı onlarca ismin aldığı ağır cezalar sizce
Türk halkının Hukuk sistemi ve Adalete bakışında ne gibi etkiler yarattı?
Yargının hangi amaçla dönüştürülmüşse bu
sorunun yanıtı da onun içindedir. Yapılan ağır
hukuk ve usul ihlalleri bu davaların siyasi nitelikte ve rövanşist anlayışla projelendirildiğini
ispatladı. Ülkemizde adalet sadece bir bakanlık tabelasına indirgendi. Referandum sürecinde verdiğimiz mücadelenin ne kadar haklı bir
mücadele olduğu bugün yetmez ama evetçiler
tarafından bile kabul ediliyor ama heyhat ülke
büyük bir açık cezaevine dönüştükten sonra
ne yazık ki… Bu ağır tablonun sonuçları da
ağır olacaktır. Hukukun ve adaletin rehabilite
edilmesi ve güvenin tesis edilmesi kısa vadede
mümkün görünmüyor.
Son olarak KamuTürk okuyucularına yönelik
mesajlarınızı alabilir miyiz?•
Yaşadığımız bunca baskıya rağmen, surda gedik açılmıştır. İlk kez geri adım attılar, sendelediler ve korkuları iktidarı kaybetmekten çok
iktidarı sivil, demokratik ve meşru bir şekilde
kaybetmektir. Beklentileri ise bu sürecin hız
keserek sönüp gitmesi, saltanatlarını devam
ettirebilmektir. Buna izin vermemek gerekir.
Bu iktidarın demokratik yollardan gitmesi için
tüm demokratik güçlerin gücünü göstermesini
istiyorum.
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MİLYONLARCA
EMEKLİ MEMUR,
SENDİKANIN
KURBANI OLDU
Memur maaş artışları, maaş katsayısı,
taban aylık ve yan ödeme katsayılarına yapılan zamlarla belirleniyordu.
Ancak bu yıl sistem değişti. Son yapılan toplu görüşmelerde, 2014’te sadece taban aylık katsayısı artışı öngörüldü. Bu durum emekli aylıklarında
en fazla brüt 175 lira artış sağlayacak.

İ

şte çarpıklık: Memurlar, memur emeklileri ile dul ve yetimlerinin maaşları,
Ocak-Haziran ve Temmuz Aralık aylarında
uygulanmak üzere yılda iki kez artırılıyor.
Maaş artışları bugüne kadar belli bir zam
oranı gözetilerek, özellikle memur maaş
katsayısı ile diğer katsayı ve gösterge rakamlarıyla yapılıyordu. Maaş artışlarını,
memur maaş katsayısı, taban aylık ve yan
ödeme katsayıları olmak üzere üç unsur
belirliyordu. Bu sistem değişti. Son yapılan toplu görüşmelerde, 2014’te sadece
taban aylık katsayısında artış öngörüldü.

TABAN AYLIK KATSAYISI ARTTI
Toplu görüşmeler neticesinde memur ile
emeklilerin maaşlarına 2014’te uygulanacak katsayılardan, maaş katsayısı ile yan
ödeme katsayısında artış öngörülmedi.
Memur maaş katsayısı ‘0.076791’ olarak kaldı. İş güçlüğü, iş riski, temininde
güçlük ve mali sorumluluk zamlarının
aylık tutarlarının belirlenmesinde uygulanan yan ödeme katsayısı da artırılmadığından, ‘0.02435’ olarak uygulanmaya
devam edilecek. Memuriyet taban aylığı

göstergesine uygulanan taban aylık katsayısı ‘1.0275’ten ‘1.2025’e yükseltildi.

EN FAZLA 175 LIRA
Memur emeklilerinin; emekli aylıklarının
ve emekli ikramiyelerinin önemli bir unsuru olan ve memurun unvanı, hizmet sınıfı, hizmeti veya diğer niteliklerine göre
değişmeyen ve her kademedeki memur
ve memur emeklisi için sabit olarak uygulanan taban aylık katsayısı 0.175 tutarında artmış oldu. Taban aylık tutarındaki
(0.175) artış, 2014’te sabit olan (1000)
gösterge rakamı ile çarpılmak suretiyle
memur ve emekli aylığında en fazla brüt
175 lira artış sağlayacak.

ENFLASYON FARKI YOK
Eğer enflasyon oranı maaş artış oranının
üzerinde olursa, takip eden ilk maaş artış döneminde verilmesi öngörülen maaş
artış oranına, enflasyon farkı ekleniyordu.
Yani memura, memur emeklisi ile dul ve
yetimlerine enflasyon farkı da veriliyor-

du. Bu uygulama ile maaş artışlarının enflasyon artış oranının altında kalmaması
amaçlanıyordu. Memur ve emekli memur
maaş artışlarını belirleyen son toplu görüşmelerde yapılan ‘toplu sözleşme’ metninde, 2014’te memurların sadece taban
aylıklarında artış öngörülmesi ve 2014
enflasyon artışının maaşlara yansıtılmasına ilişkin bir düzenleme olmaması nedeniyle, memur emeklileri de memurlar
gibi 2014’te enflasyon farkı alamayacak.

2013’TE İKI DEFA YANSITILDI
2012 ve 2013’e ilişkin toplu sözleşme görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanmasının ardından Hakem Kurulu, maaşlara
2012 için yüzde 4+4, 2013 için yüzde
3+3 zam yapılmasına karar vermişti. Aynı
dönemlerde maaş artış oranının üzerinde
enflasyon artışı olması halinde de ayrıca
enflasyon zammı öngörülmüştü. Bu kapsamda 2013’te ilk dönemde ‘yüzde 0.14’,
ikinci dönemde ‘yüzde 1’ ek zam gelmişti.
Emekli 2014’te taban aylıkta yapılan artış
yanında bir formül bulunmasını ve enflasyon farkı için de zam talep ediyor.
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SSK VE BAĞ-KUR SÜRESI ETKILIYOR
Memurların emekli aylığı tutarını belirleyen en
önemli unsurlardan biri olan aylık bağlama oranı, emekli keseneğine tabi tutulan hizmet süresine göre hesaplanıyor. Memurun Emekli Sandığı hizmet süresi ile birleştirmiş olduğu SSK ve
Bağ-Kur hizmet süreleri de bu hesapta dikkate
alınıyor. Yani aylık bağlama oranını artırıyor.
Örnek: SSK ve Bağ-Kur’lu çalışma süreleri ile
30 yıl çalışma süresi bulunan memur Mehmet
Bey’in emekli aylığı bağlamaya esas oranı, 20
yıl için yüzde 70, sonraki 10 yıllık hizmeti için
yüzde 10 olmak üzere toplam yüzde 80 olarak
hesaplanıyor. Mehmet Bey’in 2014 emekli aylığı
175 TL değil, 140 TL artacak.
Örnek: Askerden sonra 22 yaşında memuriyete
başlayan ve 65 yaşına kadar çalıştıktan sonra
emekliye sevk edilen Ali Bey; 43 yıllık çalışmasına karşılık aylık bağlama oranı 20 yıllık çalışması için yüzde 70, kalan 23 yıllık çalışması için
ise yüzde 23 olmak üzere toplam yüzde 93 olarak hesaplanıyor. Ali Bey’in 2104 emekli aylığı
162.75 TL artacak.
Örnek: Engelli kontenjanından memur olmuş ve
15 hizmet yılını tamamladıktan sonra yaş şartı

aranmadan emekliye ayrılan Fatma
Hanım’ın aylık bağlama oranı 20 yıl
için yüzde 70’ten, 20 yıldan eksik
hizmet süresi olan 5 yıl için, yüzde 5
oranının düşülmesiyle yüzde 65 olarak uygulanacaktır. Fatma Hanım’ın
2014 emekli aylığı 113.75 TL artacak.
(Posta Gazetesi)

20 YILA KADAR YÜZDE 70
2014’te emekli aylıklarının artışına
esas olacak taban aylıktaki 175 lira
brüt artış, her emeklinin maaşını aylık bağlama oranına göre etkileyecek.
Yani emekli maaşı 175 TL’nin aylık
bağlama oranı kadar artacak. Memur
emeklilerinin emekli aylıklarının bağlanmasında dikkate alınan aylık bağ-

lama oranı memurun 20 yıla kadar çalışma yılı için ‘yüzde 70’ ve 20 yıldan
az her yıl için yüzde 1 azaltılmak, 20
fazla her yıl için ise yüzde 1 ilave edilmek suretiyle bulunuyor.
Emekli aylıkları, memurun emeklilik
keseneğine esas aylık denilen ve hizmet yılı, derece, kademesi, ek göstergesi, taban ve kıdem aylık tutarları ile
emeklilik tazminatı olarak adlandırılan hesap unsurunun da dikkate alınması ile hesaplanan toplam matrahın
üzerinden aylık bağlama oranına isabet eden miktar olarak hesaplanıyor.
Aylık bağlama oranının belirlenmesinde memurun memuriyette geçen, SSK
veya Bağ-Kur’lu olarak geçen çalışma
sürelerinin tamamı dikkate alınıyor.
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2014-2015 yıllarında kamu çalışanlarına verilecek ücret zammı pazarlıklarında
yetkili konfederasyonun masada, 2,967 milyar TL
bıraktığı ortaya çıktı.

TOPLU SÖZLEŞME
SKANDALLARI
BİTMİYOR
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013 Ağustos ayında yapılan toplu
sözleşmede kamu çalışanlarının
gasp edilen birçok hakkı yanında,
bütçeden kendilerine ayrılan pay dahi
yetkili konfederasyon tarafından alınamadı. 30 günlük toplu sözleşme süresini 2 günde apar topar tamamlayarak
imzayı atan sendika, kamu çalışanlarının aylık 103 Lira daha fazla almasına
engel oldu.
Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol
Genel Müdürlüğü’nün resmi sitesinde
yen alan rakamlara göre, 2013 yılında
97.224 milyar TL olarak öngörülen personel giderinin 2014 yılında 107.135
milyar TL’ye ve 2013’te 16.792 TL olması beklenen sosyal güvenlik primi
ödemesinin ise 18.505 milyar TL’ye
çıkarılması planlanmıştır.
Buna göre 2014 yılında kamuda çalışan personele ayrılan ek kaynak 11.625
milyar TL olmuştur. Bu paranın yaklaşık 1.467 milyar TL’si kamu işçileri ve
kapsam dışı personele ayrılmıştır. Böylece:
2014 yılı için ek ödemelerle birlikte
memurlara ayrılan net kaynak;

karşısında nasıl bir açıklama yapacağını merak ediyoruz. Acaba kamu
çalışanlarının cebinden aldıkları aylık
103 Liranın hesabını kendilerine verebilecekler mi? Buradan kendilerine
seslenmek istiyorum; Siz hangi menfaat uğruna zaten memurlara ayrılmış
olan paydan daha az bir miktara imza
attınız? Bu yapılanlar aymazlığın, vurdumduymazlığın son noktasıdır. Kamu
çalışanları ceplerinden çalınan bu
paranın hesabını mutlaka sormalıdır.
Artık, kendilerini temsil edecek sendikayı seçerken, daha titiz davranmaları
gerektiğinin farkında olmalıdırlar. Tarihin hiçbir döneminde, çalışanlarına
böylesine arkasını dönen bir sendika
görülmemiştir. Bu rakamlarda göstermektedir ki; malum konfederasyon
masada memuru temsil ettiğini unutmuş, 3 günde imzaladığı sözleşmenin
memura ne kaybettirdiğini hesaplama
zahmetine dahi katlanmamıştır.”

Toplu sözleşmede üzerinde anlaşılan
artışın bütçeye getirdiği toplam yük
ise;

107,135 – 97,224 = 9,911 Milyar TL

10,158 milyar TL’dir.

7,191 Milyar TL’dir.

Bu durumda, Memur-Sen masada;

10,158 -7,191 = 2,967 Milyar
TL bırakmıştır.
Bırakılan kaynağın memur maaşına aylık yansıması ise:
2.967.000.000 TL/2.396.370 (toplam
kamu görevlisi sayısı) /12(ay) = 103,17
TL (aylık) dir.
Rakamların detaylarını aşağıdaki
tablolardan da inceleyebilirsiniz.
Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye
Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk şunları söyledi:
“Yaklaşık 2 milyon 600 bin kamu çalışanları adına toplu sözleşmede imza
atan malum sendikanın, bu rakamlar

2014 YILI İÇİN BÜTÇEDE PERSONELE AYRILMASI PLANLANAN EK KAYNAK:

2014 YILI İÇİN BÜTÇEDE
PERSONELE
AYRILMASI
PLANLANAN EK SOSYAL GÜVENLİK HARCAMASI:
16,791–18,505 = 1,714 Milyar TL

2014 YILI İÇİN BÜTÇEDE
PERSONELE AYRILAN TOPLAM EK KAYNAK MİKTARI:
9,911 + 1,714 = 11,625 Milyar TL

2014 YILI İÇİN KAMU İŞÇİSİ
VE KAPSAM DIŞI PERSONELE
AYRILAN KAYNAK:
İşçilere 2014 yılı için %3+%3 zam ya-

pılması öngörülmüştü
611.098 (toplam işçi ve kapsam dışı
personel sayısı) x 200 (ortalama brüt
zam ve sosyal güvenlik payı) x 12 (ay) =
1,467 Milyar TL
2014 YILI İÇİN MEMURLARA AYRILAN NET KAYNAK:
11,625- 1,467 = 10,158 Milyar TL
TOPLU SÖZLEŞMEDE ÜZERİNDE ANLAŞILAN ARTIŞIN BÜTÇEYE GETİRDİĞİ TOPLAM YÜK:
Memurların geneline yapılan 175 TL
brüt taban aylık artışı:
175 x 2.374.962 (toplam memur ve
sözleşmeli personel sayısı) x 12 (ay) =
4,987 Milyar TL
4,987 x 20/100 (sosyal güvenlik primi
kamu payı) = 0,997 Milyar TL
Eğitim öğretim hizmetleri tazminatına yapılan 75+75 TL artış:
112,5 (75 + 75 TL’nin yıllık ortalaması)
x 778.423 (eğitim öğretim hizmetleri
tazminatından yararlanan personel) x
12 (ay) = 1,051 Milyar TL
4/C’li Personele yapılan 325 TL’lik
brüt artış
325 x 21.408 (4/C’li personel sayısı) x
12 (ay) = 0,083 Milyar TL
0,083 x 20/100 (sosyal güvenlik primi
kamu payı) = 0,017 Milyar TL
4/C’li Personele aile yardımı ve çocuk parası
2533 (aile yardımı göstergesi) x
0,076791 (katsayı) x 21.408 ( 4/C’li
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bütün personele ödendiği varsayımı ile) x 12 (ay) = 0,050 Milyar TL
297 (çocuk parası göstergesi) x 0,076791 (katsayı) x 21.408
( 4/C’li bütün personele ödendiği varsayımı ile) x 12 (ay) =
0,006 Milyar TL
4/C’li personele yapılan artışlar: 0,050 +0 ,006 = 0,056 Milyar TL
TOPLU SÖZLEŞMENİN BÜTÇEYE GETİRDİĞİ EK YÜK:
4,987 + 0,997 + 1,051 + 0,083 + 0,017 + 0,056 = 7,191
Milyar TL

MEMUR-SEN’İN MASADA BIRAKTIĞI TUTAR:
10,158 – 7,191 = 2,967 Milyar TL

BIRAKILAN KAYNAĞIN MEMUR
MAAŞINA YANSIMASI:
2.967.000.000 (TL)/ 2.396.370
(toplam kamu görevlisi) / 12 (ay) =

103,17 TL/AY
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TÜRKİYE’DE
GAZETECİLİK Mİ
DEDİNİZ?

2

8 Şubat döneminde Sabah Gazetesi-ATV’de çalışıyordum.
Dinç Bilgin’in sahibi olduğu dönem…
İmam hatip mezunu veya eşi kapalı biri
bürokrasiye atanmışsa haber manşet
olurdu… Yolsuzluk haberi yaptığımızda
editörler habere değil önce ‘yolsuzluğu
yapanın kim olduğuna’ bakardı.
Eğer Refah Partisi’nden ise tam sayfa ve
1. sayfadan dev anons… Değilse haber
değeri yoktu, çöpe atılırdı.
Mahkemede sanık koltuğunda oturan
kız kapalı ise haber mütemadiyen ‘Başörtülü Sanık…!’ diye başlardı ve kesin
yayınlanırdı.
‘Sanık kız’ şeklinde yazdığım birçok
adliye haberinin ertesi günü ‘başörtülü
sanık’ olarak değiştirilerek yayınlandığını bilirim.
Haberinizin ulusal gazetede girmesini
(yayınlanmasını) istiyorsanız iki seçenek vardı.
Birincisi; Cuma günleri bir caminin
önüne gitmeniz yeterliydi. Camiye girerken polis tarafından aranan veya buna
itiraz edenleri resimlediniz mi tamamdı!
İkincisi; üniversitelerdeki mezuniyet
törenleri…
Okul birincisi olduğu halde sırf başörtülü olduğu için içeriye alınmayan bir
kız öğrenci veya başı kapalı annesinin
yaka-paça dışarı atılması ‘kesin yayınlanacak’ haberlerden biriydi…
En garanti haber!
Oysa beni, araştırırken ve yazarken en
çok heyecanlandıran yolsuzluk-hırsızlık

haberleriydi… İhalede adam kayırmalar,
görevi kötüye kullanmalar, şaibeler, tecavüzler, ahlaksızlar… Bunları yazmak
istiyordum… Ama bana, ‘Cami önüne
git, mezuniyet törenlerine git, atanan
o bürokratın eşinin başı kapalı mı diye
soruştur bakalım’ diyorlardı.
Bu kepazelik beni elbette ziyadesiyle rahatsız ediyordu. Bunu her fırsatta ‘işimi
kaybetme’ pahasına da olsa korkmadan
gazete yöneticilerine iletiyordum. Ve ilginçtir onlarda beni ‘irticanın yanında
yer almakla’ eleştiriyorlardı.
Çok komik!
Ve doğal olarak bir süre sonra işimi
kaybettim. Atılmadan ben istifa ettim,
bıraktım ulusal basını. Üçte bir maaşa
yerel bir gazetede işe başladım…
Özgürce yazıp çizmek için…
Aradan yıllar geçti…
Tekrar bir başka ulusal medya kuruluşunda çalışmaya başladım. Güya işi sadece habercilik olan, 28 Şubat mantığına karşı bir haber ajansında (!)
Bu arada hükümetler değişti ve 2002’de
AK Parti büyük çoğunlukla iktidar oldu.
Peki gazetecilik adına bir şey değişti mi?
Hayır... Sadece taraflar değişti, medyanın kadroları değişti ama zihniyet değişmedi. AK Parti’nin iktidara gelmesiyle
gazetelerin ve televizyonların sahipleri
değişti. Devletten büyük büyük ihaleler
alan ve Başbakan’a yakın işadamları satın aldı gazeteleri, televizyonları.
El değiştirmeyenler ise yönetimi, yazar
ve muhabir kadrosunu değiştirdi.
Ve ben yine mesleğimi yapamamaya
başladım… O yazılmayacak, onun haberi
girmez, o bizden değil hiç olmaz…
Eskiden de medyada ‘onlar ve biz’
vardı, şimdi de… Değişen tek şey; var
olanların yer değiştirmesiydi… Ve be-

nimgibiler hiçbir zaman hiçbir tarafın
‘bizden’i olamadı…
Çünkü Türkiye’de medya hiçbir zaman
‘objektif’ olmadı. Dün de bugün de…
Ve ben yine işsiz kaldım…
‘Yazma’ dediklerini yazdığım, ‘yaz’ dediklerini yazmadığım için…
‘Ben gazeteciyim bırakın işimi yapayım’ dediğim için…
20 yıllık meslek hayatımda ‘hiç bir gerekçe gösterilmeden’ ve tek kuruş tazminat ödenmeden ilk kapının önüne
konulmuştum…
Üstelik kendilerinin de itiraf ettiği gibi
haber merkezinin ‘en başarılı-en çalışkan’ muhabirlerinden biri olmama rağmen…
Bunları niye mi yazdım?
İletişim Fakültelerinde okuyan genç gazeteci adayları için…
Okusunlar ki, ‘özgür gazeteciliğin’ bir
masaldan ibaret olduğunu, gazeteciliğin
‘bir devrin adamı’ olmayı gerektirdiğini
bilerek mesleğe başlasınlar…
Yoksa benim gibi ‘bizden değil’lerle
oradan oraya savrulurlar…
Türkiye’de gazetecilik mi dediniz?
Allah rahmet eylesin.
20 yıl önce öldü o !
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MEMURUN MAAŞI
HER GEÇEN AY BİRAZ
DAHA ERİYOR
T

ürkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi’nin
yaptığı 2013 Ekim ayına ait asgari geçim endeksi sonuçları açıklandı.
Buna göre dört kişilik ailenin insan onuruna yaraşır bir
biçimde yaşayabilmesi için gerekli olan en düşük miktarı ifade eden asgari geçim haddi, bir önceki aya göre
%1,24 artarak 3 bin 678 lira 69 kuruşa yükseldi.
Araştırmaya göre Ekim 2012’de 3 bin 492 lira 18 kuruş
olan asgari geçim haddinin son bir yılda 186,51 TL arttığı
ortaya çıktı.
Yapılan araştırmada bir memurun 657 sayılı Kanuna uygun bir şekilde görevini sürdürmesi ve sosyal hayattaki
yerini alabilmesi için gerekli olan en düşük tutar olan
yoksulluk sınırı, 1.836 lira 36 kuruş olarak belirlendi.
Bir kişinin sosyal yaşam içerisinde hayatını sürdürebilmesi için gerekli en düşük miktar olan açlık sınırı ise
Eylül ayına göre %0,76 artarak 1.414 lira 56 kuruş oldu.
Ekim ayında bir ailenin yalnızca gıda ve barınma harcamaları toplamı 2013 yılı Ekim ayında 1.418,08 Lira olarak tahmin edildi.
Ailenin aylık ortalama gıda harcaması 846,81 TL; kira
tutarı ise 571,27 TL olarak hesaplandı.
Buna göre bir memur, Ekim ayında ortalama maaşının
%70,75’ini yalnızca gıda ve barınma harcamalarına ayırmak zorunda kaldı.
Ortalama ücretle geçinen bir memur, gıda ve kira için
1.418 TL ödedikten sonra maaşından arta kalan 586,26
TL ile ailesinin ulaşım, sağlık, eğitim, haberleşme, giyim
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gibi diğer zorunlu ihtiyaçlarını karşılamaya
çalıştı.
Yapılan araştırmada son 11 yılda açlık sınırının enflasyona oranla %12,8 daha fazla
arttığı ortaya çıktı.
Konu ile ilgili açıklama yapan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, son 11
yıldaki enflasyon artışı ile açlık sınırındaki
artış arasındaki farka vurgu yaparak, pinpon
topu, cd, bahçe hortumu gibi 454 çeşit ürün
üzerinden hesaplanan enflasyon oranına
göre maaş zammı alan memurların, mutfağa
yansıyan gerçek enflasyon karşısında mağdur edildiğini belirtti.
Özellikle geçtiğimiz Ağustos ayında yapılan
toplu sözleşmede, yetkili konfederasyon tarafından memurların enflasyon karşısındaki
mağduriyetinin dile getirilmemiş olmasını
büyük bir eksiklik olarak nitelendiren Koncuk, “Memurlarımız toplu sözleşme masasında unutuldukları için sorunları her
geçen gün biraz daha büyümektedir. 2014 yılında enflasyon
farkı da alamayacak olan
memurlarımız, 123 TL
zamla bütün bir
yılı geçirmek
zorunda
kalacaktır. Bu
yıl Ekim
ayı itibarı ile
son bir yılda asgari
geçim haddi 186,51 TL
artmıştır. Dolayısı ile 2014
yılı için öngörülen 123 TL zam,
memur maaşlarının enflasyona yenik düşeceğinin ilanı olmuştur. 2014
yılı Merkezi Yönetim Bütçesi yakın
zamanda Meclis gündemine taşına-

caktır.
Kamu
görevlilerinin toplu
sözleşme sürecinde unutulan ve
gasp edilen haklarının
düzeltilebileceği en son yer
orası olacaktır. Tükiye Kamu-Sen
olarak memurlarımızın enflasyona
karşı korunması, aile yardımının arttırılması, ek gösterge, ek ödeme ve
emekli maaşları ile ilgili sorunların
çözümü için girişimlerimiz ve eylemlerimiz devam edecektir. Bu vesile ile
memurları masada unutan sözde yetkili Konfederasyonun açtığı yaraları
kapatmaya çalışacağız. Kamu görevlilerimiz, kendilerini ve ailelerini yoksulluğa mahkûm eden sözde yetkili
konfederasyondan bunun hesabını
mutlaka soracaklardır.” dedi.
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KAMUTÜRK- Ö Z E L R Ö P O R T A J

SAYGI ÖZTÜRK

Usta gazeteci-yazar Saygı Öztürk’ten
KAMUTÜRK’e çok çarpıcı açıklamalar...

Kazanan
Türkiye değil
maalesef
Barzani
olmuştur..!

Başkent’in en eski ve etkili gazetecilerinden birisi…Saygın
kalemlerin yandaşlığa kurban edildiği bu dönemde sadece ve sadece işi olan gazetecilik mesleğini layıkıyla yerine
getirmek için çabalayan bir gönül insanı…Yaptığı haber
gazetede manşet olunca da, küçücük bir sütunda yer alınca da aynı mutluluk ve sevinci yaşayan bir üstat…
Her sabah evinden çıkınca büfeye uğrayan ve kendi parasıyla gazetesini alıp okuyan bir meslek aşığı…
Önüne gelen her bilgiyi aynı hassasiyetle değerlendirip
haberini şekillendiren ve net bir duruş sergilediği için taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan, adı gibi “saygın” bir gazeteci, Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı
Öztürk’le KamuTürk okuyucuları için konuştuk…

n ALTUNKAŞ
Röportaj: Gökha
f Ziya ERARSLAN
Fotoğraflar: Yusu
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DİYARBAKIR VE BARZANİ...
Diyarbakır’da yaşananları bir gazeteci gözüyle nasıl yorumluyorsunuz?
Saygı Öztürk: Başbakanımız
Diyarbakır’a gitti ve yanında ise Barzani vardı. Baktığınız zaman basın
bu gidişi öyle abarttı öyle bir anlattı
ki, acaba bu ülke neresi diyorsunuz.
Başbakanımız bu ülkenin Başbakanı olduğuna göre, Diyarbakır’da
Türkiye’nin güzel ve seçkin illerinden birisi olduğuna göre ne oluyor
da basın bu kadar, tarihi ziyaret diye
abartılı ve farklı şekilde yeni bir şey
oluyormuş gibi verilmeye çalışıldı.
Bunları çok yadırgadım. Diyarbakır
geçmişte ve günümüzde Türkiye’nin
en önemli illerinden birisidir. Sayın
Başbakan’ın Güneydoğu ziyareti ile
ilgili açıklamaları ve ziyareti sanki önemli bir şey olmuş ve önemli
şeyler yapılıyormuş gibi bir hava
verilmeye çalışıldı. Orada yeni olan
bir şey yok, yeni olan şey Türkiye
Cumhuriyeti’nin üniter yapısının
biraz daha aşındırıldığı, ülkemizin
güneydoğusuyla ilgili Kürdistan ifadesinin daha rahat kullanıldığı. Bu
yolun bizzat Başbakan tarafından
açılmasıyla bu ifadenin daha sık kullanılacağı bir döneme girilmiştir.
Güneydoğu’dan şehit haberleri gelmiyor diye son günlerde bazı konuşmalar yapılıyor. Elbette şehit haberi
gelmemesi sevindiricidir ama şunu
unutmamak gerekir, Başbakan’ın
göreve geldiği dönemde de şehit haberleri gelmemeye başlamıştı. Örneğin 2002 yılında toplam 6 şehidimiz
vardı. Daha sonra AKP Hükümeti
döneminde şehit sayımız her yıl artmaya başladı. 2011 yılında 154, 2012
yılında 177 şehidimiz oldu. Demek
ki o günden bugüne AKP döneminde
çok sayıda şehidimiz oldu. Eğer bu
işler sihirli bir değnekle veya birkaç
cümleyle düzelecekse şimdiye kadar
sayın Başbakan neredeydi, neden
bunları yerine getirmedi?
Olaylar Türkiye’de farklı gösterilmeye çalışılıyor. Şimdi siz terörle
mücadele etmezseniz tabi ki şehit
haberi gelmez. Terörist istediği köye
gider, istediği yolları keser, kimlik
kontrolleri yapar, karakolların etrafını sarar, silahıyla karakol etrafından
geçmesine rağmen kimse buna ‘hey

dur nereye gidiyorsun’ diye hesap
sormazsa tabi ki şehit haberi gelmez.
Siz askerinizi karakolun dışına çıkarmazsanız, üs bölgesinde bile nöbet
tutmalarını engellerseniz, kalekol
adlı daha sağlam binalar yapıp askeri
sadece o binaların içine hapsederseniz elbette şehit haberi gelmez. O
yüzden, Güneydoğu ile ilgili gerçekler farklı anlatılıyor, farklı yorumlanıyor.
AKP DÖNEMİNDE ŞEHİT SAYISI ARTTI
Diyarbakır’da yaşanan görüntülere
tekrar dönecek olursak, gelen kişi
Kürdistan olarak nitelenen bölgeden geldi. Her şeyden önce şunu
söylemek lazım, Güneydoğu’da ya
da Kuzey Irak’ta değişen bir şey mi
oldu? Hayır. Teröristler geçmişte de
Irak’ın kuzeyinden geliyorlardı, bugünde Irak’ın kuzeyindeler. Örgütün
ana karargahı aynı yerde. Teröristler
orada eğitim yapıyorlar, Türkiye topraklarına oradan sızıyorlar, oradan
şehitler verdirmek için geliyorlar mı,
yine geliyorlar. Ülkemizin topraklarında hala teröristler
var mı, evet hala var.
Teröriste silah mı
bıraktırıldı, Barzani
güçleri
ülkelerinde
bulunan teröristleri
sınır dışımı etti ya da
önde gelen teröristleri
Türkiye’ye teslim mi
etti ki Barzani’yi bu
şekilde krallar gibi
karşılıyorsunuz. Üstelik Türkiye Cumhuriyeti sıradan bir ülke
olmadığına göre, Barzani yanında çuvalla
torbalarla altınla veya
dolarlarla geliyor
gümrüklerde hiçbir
kontrole tabi tutulmuyor ve bu topraklarda
düğünlere katılıp altın dağıtıyor. Bu olay
yeni değildir, Güneydoğuda öteden beridir
hangi düğün dernek
varsa
Barzani’nin
temsilcileri altın takıyorlar.
BARZANİ KAZANÇLI
ÇIKMIŞTIR

Terörle
mücadele
konusunda
Türkiye’ye en ufak şekilde bir desteği olmayan Barzani’nin bu şekilde karşılanmasından siyasi medet
umanlar var tabii. Siyasi beklentiler
sonucu Barzani Türkiye’ye getirilmiş ve Diyarbakır’daki miting adeta
Başbakan’ın değil Barzani’nin mitingine dönüşmüştür. Kazançlı olan her
şeyden önce Barzani’dir bunu unutmayalım. Biz ülke olarak Suriye’ye
takmış durumdayız ama unutmayalım ki terörün kaynağı Kuzey Irak
olmasına rağmen bu ülkeye karşı en
küçük bir yaptırım uygulanmamıştır.
Dışişleri Bakanı Irak’a gidiyor, ticari ekonomik ilişkilerle ilgili sohbetler görüşmeler yapılıyor, işin garibi
teröristlerin Türkiye topraklarına
gönderilmesinin, onlara kamp yeri
verilmesinin sözü bile edilmiyor. O
yüzden bir taraftan da Başbakan verdiği mesajlarda sınırlarımız kalkacak
diyor, bırakın sınırların kalkmasını
tel örgülerle yetinmeyip duvarlar
örülmeye başlandığını hep birlikte
görüyor ve yaşıyoruz.
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KAMUTÜRKKAMUTÜRKÖ Z E L ÖRZ Ö
EP
L ORRÖTPAOJ R T A J

S A Y G I SÖAZYT GÜI R ÖK Z T Ü R K

“Bir Kürt kedisi
“Bir bile
Kürtvermem”
kedisi bile
diyen
vermem” diyen
Barzani ve “Meşe
Barzani
dallarını”
ve “Meşe
Hükümedallarını” HükümeDersha…
neler
konusu
te ileten Osman
te ileten
Baydemir’le
Osman Başbakan
Baydemir’le BaşbakanDershaneler konusu
… AKP
AKP
ve cemaat
ve cemaat
arasınd
arasında gerilim
a gerilim
ını bir
kez daha
kez daha
Erdoğan’ın verdiği
Erdoğan’ın
fotoğraﬂ
verdiği
ar bundan
fotoğraﬂar bundaniddialarını biriddialar
gündem
gündem
e taşıdı.
e taşıdı.ları
Bu yaşanan
Bu yaşananları
okumak lazım?
lazım?
sonrası için bize
sonrası
nasıl için
bir mesaj
bize nasıl
veriyor?
bir mesaj veriyor?nasıl okumak nasıl
-CEMAA
T KAVGAS
Bu son gelişmeler
Bu son
ışığında
gelişmeler
ve AKP’nin
ışığında ve AKP’ninİKTİDAR-CEMAAİKTİDAR
I... T KAVGASI...
Öztürk:
Cemaat
Cemaat
açılım politikası
açılım
ile birlikte
politikası
Türkiye
ile birlikte
nasıl Türkiye nasılSaygı Öztürk: Saygı
ile Hüküm
ile Hüküm
et arasında
arasında
biretayrışma
or-bir ayrışma ortadadır. Baktığın
tadadır.
Baktığın
ız zaman
ız zaman
bir geleceğe doğru
bir geleceğe
ilerliyor?
doğru ilerliyor?
hepsinin
hepsinin
çıkarlar
çıkarlar
ına göre
ına göre hareket
hareket
ettiğini görüyor
ettiğini
görüyor
uz. Cemaat
uz. Cemaat
O HAKARET EDİYOR,
O HAKARET
BAŞBAKAN
EDİYOR,
ONUBAŞBAKAN ONU
in dershan
in ne
dershan
elerle
ne ilgisi olabilir
ilgisielerle
olabilir
diyebilir herkes
diyebili
r herkes oama
ama görünen
KUCAKLIYOR KUCAKLIYOR
görünen
ki, çok
ki, çok
yakıno ilgisi
yakın
var.
Mil-ilgisi var. Milli Eğitim Bakanlı
li Eğitim
ğı’nın Bakanlı
Saygı Öztürk: Saygı
AçılımÖztürk:
adı altında
Açılım
bir adı
şey-altında bir şeydershanğı’nın
elerle dershan
ne ilgisielerle
ne ama
ilgisi olabilir ama
olabilir
görüyoruz ki onlarınd
görüyoruz
ki onlarınd
ler yapılmaya ler
çalışılıyor
yapılmaya
amaçalışılıyor
açılım adı
ama açılım adı
a var.
Demek akivar.
Demek
ki ülkemiz
ülkemiz
de kurum
ve de kurum ve
kuruluşlar görevle
kuruluş
görevle
rinilar
rini yerine
altında atılan altında
her adım
atılan
ülkenin
her adım
açılımı
ülkenin açılımı
yerine
getirmiy
getirmiy
or. Eğer
or.sisteEğer eğitim sisteeğitim
mimiz dört dörtlük
mimizolsa
dörtöğrenci
dörtlüklerin
olsadershan
değil ülkenin değil
geleceğini
ülkenin
karartan
geleceğini
adım-karartan adımöğrencieye
leringitmesin
dershane eye gitmesine
gerek yok. Anlaşıla
gereknyok.
n o ki eğitim
lar olduğunu lar
düşünüyorum
olduğunu düşünüyorum
ben. Gerek ben. Gerek
o ki Anlaşıla
eğitim sistemim
sistemim
iz dört
dört dörtlük dedörtlükizdeğil. Cemaatlerğil.
Cemaat
lerdavrans
cemaat
cemaata gibi
Barzani gerekBarzani
Talabani’nin
gerek Türkiye’ye
Talabani’nin Türkiye’ye
gibi
davrans
a eğitim
eğitim
üzerind
en bir-üzerinden birtakım amaçlartakım
amaçlariçin
ına ulaşmak
ına çaba
ulaşmak
söylediklerini söylediklerini
unutmadık. Başbakan’ın
unutmadık.daBaşbakan’ın da
çabar. sarf
sarfiçin
etmezle
etmezler. Bugün
Bugün
kıyasıya bir rekabet
kıyasıyavarsa
bir rekabet
onlarla ilgili çok
onlarla
ağır ilgili
ifadeleri
çok vardı
ağır ifadeleri
ama
vardı ama
bırakın varsa
devambırakın
etsinlerdevam
derim.etsinler derim.
Milli Eğitim Bakanlı
Milli Eğitim
Bakanlı
görüyoruz ki siyasette
görüyoruz
dün
ki dündür
siyasettebugün
dün dündür bugün
ğı 1981
ğı 1981 a– da
– 82 yıllarınd
82 dershan
yıllarınd
a da dershaneleelerin kapatılmasıringündem
kapatılm
ası gündem
bugündür herhalde
bugündür
çok geçerli
herhalde
olacak
çok geçerli
ki,
olacak ki,
e gelmiş
gelmiş ştirilem
ama egerçekle
ama gerçekle
emiş- ştirilememişti. Aradan yıllar
ti. Aradan
geçti veyıllar
geçti
Başbakan ağır Başbakan
hakaret veağır
ifadelerle
hakaretsuçlave ifadelerle suçlaTürkiye
Türkiye
’deve
’de dershan
dershan
e sayısı
yanlışe sayısı yanlış
bilmiyorsam 4300’ün
bilmiyorsam
4300’ün
dığı Barzani’yidığı
kucaklıyor,
Barzani’yimeydanlarda
kucaklıyor, meydanlarda
üzerind
üzerind
e , binlerce
e , binlerce
öğrenci
öğrenci
umudun
umudunu
u
dershanelere bağlamı
dershanşken
elereMilli
bağlamı
ona bağrını açıyor
ona bağrını
ve övgü
açıyor
dolu ve
sözler
övgü dolu sözler
şkenBakanı
Milli Eğitim
Eğitim
Bakanı ‘Ben dersha‘Ben dershaneleri kapatacağım’
neleri diyor.
kapatac
ağım’
diyor.
söylüyor.
söylüyor.
Bu
Bu haliyle
haliyle
kapatam
kapatam
az. Belki
kağıtaz. Belki kağıt
üzerinde kapatırs
üzerind
e kapatırs
ın ama
ama
Bölgenin geleceğine
Bölgenin
ilişkin
geleceğine
belki bizimde
ilişkin belki bizimde
dershanıneler
budershan
bu iner.
kez yereler
kez yer altına iner.
altına
Binlerce kişinin
Binlerce
şu an kişinin
an çalıştığı
bazen anlamakta
bazen
zorlandığımız
anlamakta zorlandığımız
gelişmegelişmeçalıştığışudershan
dershanki
elere demek
elere
bir demek ki bir
ihtiyaç var. Siz
ihtiyaç
var.
Siz dershan
ihtiyaç
ihtiyaç eleri
ler yaşanıyor. ler
Bu yaşanıyor.
noktada BOP
Bu kuşkusuz
noktada BOP kuşkusuz
varsa
varsakapatma
dershankeleri
kapatmak yerine
yerine
denetimini iyi denetim
ini iyi sistemin
yapın, eğitim
yapın, eğitim
çok öne çıkıyor.
çok
Gerek
öne çıkıyor.
Barzani’nin
Gerek
gerekBarzani’nin gereki farklısistemin
i farklıdebir biçimde
bir biçimde değiştirin, öğrenci
ğiştirin,
öğrencieye
yi de dershan
yi de
se Türkiye’de se
terör
Türkiye’de
örgütü ileterör
ilintili
örgütü
olanile ilintili olan
dershan
eyebir
ihtiyaç
ihtiyaç
duyar
duyar
durumd
an bir durumdan
kurtarın. Lise kurtarın
. Lise
ve üniversi
ve üniversi
siyasi partininsiyasi
amacıpartinin
nedir, bağımsız
amacı nedir,
bir bağımsız bir
telere
telere
her yıl yeni
yıl sistemi
yeni bir sınav sistemi
birher
sınav
getirilirken görülüy
getirilir
görülüyelere
orken
or ki,talep
Kürdistan devleti
Kürdistan
kurmaktır.
devleti
Bugün
kurmaktır.
her Bugün her
ki, dershan
dershan
elere
talep ış
ikiye
ikiye katlanmış
katlanm
durumdadır. durumdadır.
ne kadar bazıları
ne kadar
çıkıp, bazıları
hayır canım
çıkıp,ayrılhayır canım ayrılDevlet olarak Devlet
dershanolarak
dershan
ma diye bir şeyma
söz
diye
konusu
bir şey
olmaz
söz konusu
deseler olmaz deseler
e sistemin
sistemineden
den evazgeçm
den vazgeçm
önce gö-eden önce görevinizi yapınız.
revinizi
Milli yapınız.
Milli Eğitim
bile, yarın ayrılmayacaklarını
bile, yarın ayrılmayacaklarını
garanti ede- garanti edeEğitim parasız
parasız
ve zorunlu
zorunludur. Parasız
dur.ve
Parasız
ve zorunlu olan
ve eğitimi
zorunlu formalit
olan eğitimi
mez. Unutmamak
mez.gerekir
Unutmamak
ki, Türkiye
gerekir
bu-ki, Türkiye buformalit
e eğitimi
e eğitimi
durumu
durumuna getina getirir, öğrenciyi dershan
rir, öğrenci
dershan
günlere gelirken
günlere
bunların
gelirken
hayalbunların
bile edilehayal bile edileeye yi
eyeduruma
bağımlı
bağımlıgetirirse
bir
bir duruma
niz o getirirseniz o
zaman dershanzaman
dershansahiplen
eleri birileri
eleri birileri
meyecek olaylar
meyecek
olduğunu
olaylar
da görüyoruz,
olduğunu da görüyoruz,
sahiplen
ir. Burada
ir. Eğitim
Burada Mili Eğitim
Mili
Bakanlığı’nın Bakanlı
ğı’nındoğru
attığı adım
attığıdeğildir
adım doğru
demek ki devamında
demek ayrılık
ki devamında
da her zaman
ayrılık da her zaman
. Atılandeğildir
Atılan adım gösadım .göstermeliktir. termeliktir.
mümkündür vemümkündür
söz konusudur.
ve söz konusudur.
Peki kapatılır Peki
kapatılı
r mı?
mı? Bana
Terör örgütünün
Terör
kurulma
örgütünün
amacıkurulma
bağım- amacı bağımgöre
göre şu
şu Bana
an dershan
an dershan
elerin
kapatıl-elerin kapatılması zor görünüy
masıor.zor
görünüy
or. Sene
sız bir Kürdistan
sız bir
kurulmasıdır.
Kürdistan Bu
kurulmasıdır.
hayal
Bu hayal
Sene
başında
Milli başında
Milli Eğitim
Eğitim Bakanı’
Bakanı’na
na
sormuştum busormuşt
bu konuyu
konuyuum
yeni değildir, 1967’de
yeni değildir,
merkezi
1967’de
Diyarbakır
merkezi Diyarbakır
, Bakan
, Bakan
öğrenci
öğrenci
ler dershan
lerkayıt
dershanelere kayıt
elere
yaptırmasın diyordu
yaptırm
asın diyordu
. Kayıtlar
. Kayıtlar
olan Türkiye Kürdistan
olan Türkiye
Demokrat
Kürdistan
Partisi
Demokrat Partisi
yapılmı
yapılmı
ş, paralar
ş, paralar
alınmış
ama alınmış ama
bakanın haberibakanın
haberi
bile yok.
yok. Bakanı
vardır. Tüzüğünü
vardır.
okuduğunuz
Tüzüğünüzaman
okuduğunuz
açık zaman açık
Millibile
Milli Eğitim
Eğitim
ve üst Bakanı
düzey ve üst düzey
bürokratlarınabürokra
sormaktlarına
sormak
ve net bir biçimde
ve net
Bağımsız
bir biçimde
bir Kürdistan
Bağımsız bir Kürdistan
istiyoru
m, sizistiyoru
m, uzu
siz neden
çocuğun
çocuğunuzu neden
dershanelere gönderi
dershanyorsunu
elere gönderi
yorsunu
kurulması, Anayasa’da
kurulması,Türk
Anayasa’da
ve Kürtlerin
Türk ve Kürtlerin
z? Demek
z?yarış
Demek
ki bir
bir yarış var, okulvar,kiokullarda ki sistemlarda
kive
sistem
yanlış
eşit haklara sahip
eşitolması,
haklaraanadilde
sahip olması,
eğitim,
anadilde eğitim,
eksikyanlış
sizde ve
sizde
bueksik
bu eksikliğ
eksikliğ
i dershan
eler i dershaneler
yoluyla kapatıyo
yoluyla
kapatıyo
rsunuz.
Kürdistan bölgesinin
Kürdistan
sınırlarının
bölgesinin
çizilmesi
sınırlarının çizilmesi
Dilerizrsunuz.
doğru Dileriz
ne ise odoğru
ise o yönde karar
yöndenekarar
verilir ama eğitim
verilirsiyasete
ama eğitim
siyasetebir
gibi hükümler gibi
yer almaktadır.
hükümler yer
Aradan
almaktadır.
ge- Aradan gealet edildiği
aletortamda
edildiği
bir ortamdan uzak
n uzak
durulmalı diyedurulma
diye düşünüy
düşünüylıorum.
çen yıllar sonunda
çen yıllar
terör sonunda
örgütü veterör
onunla
örgütü ve onunla
Eğitiminorum.
içineEğitimi
içine bu denli siyasebu denlin siyasetin girmemesi,tin
girmem
cemaat
cemaat
ilintili siyasi partinin
ilintili siyasi
amaçlarının
partinindaamaçlarının
aynı
da aynı
veesi,
tarikatla
rın ve
rın bu kadar
butarikatla
kadar sokulma
ması sokulmaması
gerekir. Ancakgerekir.
Ancak
ne yazık
ne yazık
noktada olduğunoktada
ortadadır.
olduğu
O nedenle
ortadadır.
hayal
O nedenle hayal
ki bugün
bugüni hem siyasetç
hem ki
siyasetç
de ce- i hem de ceeğitiminin
eline geçirme
eline
geçirme
bellidir, yapılmak
bellidir,
istenen
yapılmak
de bellidir.
istenen de bellidir. maatçi eğitimimaatçi
nin yarışı
yarışı
içindedi
içindedir.
r.
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Şehit haberi
Şehitgelmiyormuş!
haberi gelmiyormuş!Başbakan
Başbakan
bir yol açtı!
bir yol açtı!
Olaylar Türkiye’de
Olaylar Türkiye’de
farklı gösterilfarklı gösterilmeye çalışılıyor.
meye çalışılıyor.
Siz terörle Siz
mü-terörle mücadele etmezseniz
cadele etmezseniz
tabi ki şehit
tabi ki şehit
haberi gelmez.
haberiTerörist
gelmez.istediği
Terörist istediği
köye gider,köye
istediği
gider,
yolları
istediği
keser,
yolları keser,
kimlik kontrolleri
kimlik kontrolleri
yapar, karakolyapar, karakolların etrafını
ların
sarar,
etrafını
silahıyla
sarar,kasilahıyla karakol etrafından
rakol etrafından
geçmesinegeçmesine
rağrağmen kimsemen
bunakimse
“hey dur
buna
nereye
“hey dur nereye
gidiyorsun?”
gidiyorsun?”
diye hesapdiye
sormazhesap sormazsa tabi ki şehit
sa tabi
haberi
ki şehit
gelmez.
haberi gelmez.

Diyarbakır’da
Diyarbakır’da
yeni olanyeni
bir olan bir
şey yok, yeni
şey olan
yok, şey
yeniTürkiye
olan şey Türkiye
Cumhuriyeti’nin
Cumhuriyeti’nin
üniter yapıüniter yapısının birazsının
dahabiraz
aşındırıldığı,
daha aşındırıldığı,
ülkemizin ülkemizin
güneydoğusuyla
güneydoğusuyla
ililgili ‘Kürdistan’
gili ‘Kürdistan’
ifadesinin ifadesinin
daha
daha
rahat kullanıldığıdır.
rahat kullanıldığıdır.
Bu yolun Bu yolun
bizzat Başbakan
bizzat Başbakan
tarafından tarafından
açılmasıylaaçılmasıyla
artık bu ifadenin
artık bu ifadenin
daha sık kullanılacağı
daha sık kullanılacağı
bir dö- bir döneme girilmiştir.
neme girilmiştir.

Bülent Arınç’ın
Bülent
Başbakan’a
Arınç’ın Başbakan’a
karşı ciddi karşı ciddi
bir çıkışı oldu.
bir Sizce
çıkışı bu
oldu.
çıkış
Sizce
Akpbuiçinçıkış Akp içinde yaşanan ama
de yaşanan
gün yüzüne
ama gün
çıkmaması
yüzüne çıkmaması
için çabalanan
için gerilimin
çabalananbirgerilimin
yansıması
bir yansıması
mıydı?
mıydı?

AKP içinde
AKP içinde
ciddi ciddi
bir bir
Saygı Öztürk:Saygı
AKPÖztürk:
içinde ciddi
AKP bir
içinde
çekişciddi bir çekişme var. Ancame
öyle
var.
birAnca
sistem
öyle
kurulmuş
bir sistem
ki, kurulmuş ki,
çekişme
kişileri adaykişileri
yapmasanız
aday yapmasanız
bile kimse bir
bile kimse birçekişme
tepki ortaya tepki
koyamamaktadır.
ortaya koyamamaktadır.
Parti içe- Parti içerisinde insanların
risindekorku
insanların
halinde
korku
olduğu
halinde olduğu var... var...
açık. Gerek açık.
telefonlarının
Gerek telefonlarının
dinlendiğini, dinlendiğini,
gerek özel hayatıyla
gerek özel
ilgili
hayatıyla
bilgilerin
ilgili
ortaya
bilgilerin ortaya
saçılacağı endişesini
saçılacağıtaşıyorlar.
endişesiniMilletvetaşıyorlar. Milletvekillerinin çokkillerinin
ciddi birçok
baskı
ciddi
altında
bir baskı
ol- altında olduklarını düşünüyorum.
duklarını düşünüyorum.
Bugün bir AKP’li
Bugün bir AKP’li
vekil rahatlıkla
vekiltelefonda
rahatlıklakonuşabiliyor
telefonda konuşabiliyor
mu, partisinin
mu,yanlışlarını
partisinin eleştirebiliyor
yanlışlarını eleştirebiliyor
mu? Kendi aralarında
mu? Kendiki aralarında
konuşmalarında
ki konuşmalarında
özgür bir hava
özgür
var bir
mı?hava
Partide
var sessiz
mı? Partide
ve
sessiz ve
derinden bir derinden
ayrışma vardır
bir ayrışma
ama iktidarın
vardır ama iktidarın
elde tutulması,
elde
gelecekte
tutulması,
yeniden
gelecekte
iktidara
yeniden iktidara
gelme şansı nedeniyle
gelme şansı
kimse
nedeniyle
kolay kimse
kolay kolay kolay
karşı çıkamamaktadır.
karşı çıkamamaktadır.
Tabii parti içerisinde
Tabii parti
üçiçerisinde
dönem kuralı
üç dönem
da
kuralı da
öne çıkmaktadır.
öne çıkmaktadır.
Özellikle milletvekilliğiÖzellikle milletvekilliğini kaybedecek
niolanların,
kaybedecek
farklı
olanların,
kuruluşlarfarklı kuruluşlarda görev alabilmek
da görev
için
alabilmek
sessizliğini
içinkorusessizliğini koruyacaklar gibiyacaklar
görünmektedir.
gibi görünmektedir.
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TÜRK BASINI HİÇ BU KADAR BASKI ALTINA ALINMAMIŞTI...
AKP iktidarı döneminde özellikle medya üzerinde kurulan baskı net bir şekilde ortada. Ankara’nın en eski ve deneyimli gazetecilerinden birisi olarak şu
anda yaşanan sıkıntılar ve sizin görüşleriniz nelerdir?
Saygı Öztürk: Basının her dönem baskı altında olduğu bir gerçektir ama baskının en yoğun olduğu dönem bu dönemdir. Özellikle patronların önemli bir
bölümünün baskı altında olduğu o yüzden yazarlarını yazmaz, kalemlerini ellerinden alır hale geldiklerini görüyoruz. Kendi gazetemden başlayacak olursam
hukuk dışına çıkmadıkça, gazetecilik ahlakıyla ters düşecek bir durum olmadıkça alabildiğine bir özgürlük vardır. Biz gerçekten gazetecilik yapmaya çalışıyoruz. Tabii genel olarak basına bakıldığında meslektaşlarımızın baskı altında
olduğunu yine onların söylemlerinden anlıyoruz. Artık muhabirler, nasıl olsa o
haber bizde çıkmaz durumuna geldiler. Çünkü gazetelerde aslolan muhabirlerdir. Muhabir bu haber nasıl olsa bizde çıkmaz anlayışı içindeyse o gazetede her
şey bitmiş demektir. Ne yazık ki bu anlayışla gazeteciler meslekten her geçen
gün daha da uzaklaştılar. Sadece rutin haberleri yapıp özel haberlerin yapılmadığına şahit oluyoruz.
Yazarlar düzeyinde bakarsak, daha önceki seçimlerde AKP’ye inanılmaz destek veren meslektaşlarımızı vardı. Kalemler hep Başbakan’ın lehine kullanılıyordu. Şimdi bakıyoruz o yazarlar nerede diye. O yazarlar artık yazamıyor,
TV’lere çıkamıyor. Birçok yazar işinden gücünden oldu ve ortak noktaları muhalif olmaları. Şunu da ifade etmek isterim ki bugünkü ortamın sorumlusu ne
yazık ki bazı meslektaşlarımızdır. Düne kadar Hükümeti yere göğe sığdıramayan, özgürlükleri Dünya’daki en iyi özgürlükler olarak göstermeye çalışan yazarlar işsiz kalanların başındadır. Hükümetin yanında
olan meslektaşlarımız en ufak bir eleştiri sonucunda
işsiz kaldılar. Demek ki onlar bugüne dek doğruları
söylememiş ve dolayısıyla bu sonuçla karşı karşıya
gelmişlerdir. Toplumu yazdıkları ve anlattıklarıyla
farklı noktalara sürükleyen etkili kalemlerin bugün işsiz kalması ne yazık ki hak ettikleri bir sonuçtur diye
düşünüyorum. Üzgünüm ama böyle.

HÜKÜMETİN HİMAYESİNDEKİ SENDİKALAR...
Her alanda olduğu gibi çalışma hayatında da ciddi
sıkıntılar yaşanıyor. Özelikle Toplu Sözleşmede memurlar hayal kırıklığına uğradı. Hükümetin çalışma
hayatı ve burada da yarattığı ayrıştırmalar için neler
söyleyeceksiniz?
Saygı Öztürk: Her alanda olduğu gibi sendikal alanda
da ayrışmalar vardır. İşçi sendikaları boyutundan bakılınca bir dönem 1 buçuk milyon sendikalı işçi varken
bugün sayı dört yüz binlere düşmüş. Memur sendikacılığının Türkiye’de kurulması ise oldukça çileliydi.
Sendika kurmaya çalışan memurlar sürgün edildi,
haklarında davalar açıldı, ifadeler alındı, üst görevlere gelmeleri engellendi.
Böyle bir dönemin ardından sendikacılık sonunda yerleşti. Ancak ne yazık ki
Türkiye’de Hükümete yakınlığıyla bilinen sendikalar oluyor. Birde gerçek anlamda sendikacılık yapmak isteyen sendikalar bulunuyor. Hükümete yakınlığı
olanlar Hükümetin istekleri doğrultusunda hareket etmekte. Tabii işleyiş böyle
olunca bürokraside de yükselen onların üyeleri oluyor. Bu durumda Hükümete yakın sendikaların rakamları inanılmaz bir artış gösteriyor. Bakıyorsunuz,
Türkiye’de geçmiş yıllarda en az sayıda üyesi olan bir sendika bugün en büyük sendika haline gelmiş. Sendikalar üretimden gelen gücünü kullanmalıdır.
Sendikaları güçlü tutan üyelerdir. Üyeler sendikalarını eylemlerde mitinglerde
yalnız bırakmamalıdır. KamuTürk dergisine yayın hayatında başarılar diliyor.
Tüm okuyucularımıza sevgi ve saygılar sunuyorum.

‘‘

Basının her dönem baskı altında
olduğu bir gerçektir ama baskının en yoğun olduğu dönem bu
dönemdir. Özellikle patronların
önemli bir bölümünün baskı
altında olduğu o yüzden yazarlarını yazmaz, kalemlerini
ellerinden alır hale geldiklerini
görüyoruz. Toplumu yazdıkları
ve anlattıklarıyla farklı noktalara sürükleyen etkili kalemlerin
bugün işsiz kalması ne yazık ki
hak ettikleri bir sonuçtur diye
düşünüyorum.

Hükümete

3 soru...

Ülkemizin topraklarında hala
teröristler var mı, evet hala var.
Teröriste silah mı bıraktırıldı?
Barzani güçleri ülkelerinde
bulunan teröristleri sınır dışı
mı etti?
Önde gelen teröristleri
Türkiye’ye teslim mi etti ki
Barzani’yi bu şekilde krallar
gibi karşılıyorsunuz?
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Hastanede Kürtçe
Tercümana Tepki…
Türkiye Kamu-Sen Genel Sekreteri ve
Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci: Kürtçe tercüman devlete ikinci dili yerleştirme girişimi olur.

K

amu hastanelerinde Kürtçe bilen tercüman çalıştırılmak istenmesine tepki gösteren Türk Sağlık-Sen
Genel Başkanı Önder Kahveci, “Kamu Hastanelerinde
Kürtçe bilen tercüman çalıştırılmak istenmesi devlete
resmi olarak ikinci bir dili yerleştirme girişimi olacaktır. Kamu hizmetinde resmi bir görevlendirme ile ikinci
bir dilin kullanılması vatandaşa hizmet etmek yerine,
devleti bölmek isteyenlerin değirmenine su taşımak
olur” dedi.

Hastanelerde hizmet almada böyle bir sıkıntı yaşanmaz iken bu tür
çalışmaların hayata geçirilmek
istenmesinin anlamsız olduğunu
belirten Kahveci, “Kamu hastanelerinde bugüne kadar böyle
bir ihtiyaç yaşanmamıştır. Bu
yönde talepte gelmemiştir. Türkçe bilmeyen veya derdini Türkçe
anlatamayan
vatandaşlarımız
yakınları vasıtasıyla bu sorunu
çözüyor. Bugüne kadar Türkçe
bilmediği için sağlık hizmetinden
yararlanamayıp, tedavi olamayan kimsede yok. Durum böyle
iken Kürtçe tercüman çalıştırmak
devlete ikinci dili yerleştirmede
bir adım olacaktır.” şeklinde konuştu.
Kahveci, “Milletimizin her alanda
birliğini sağlayan Türkçe’nin dışında kamu hizmetine Kürtçe’nin
dahil edilmesi başka soruları da
akla getiriyor. Ülkemizde etnik
lehçelerini kullanan vatandaşlarımız içinde kamuda ayrı ayrı tercümanlar yer alacak mı? Bu işin
içinden nasıl çıkacaksınız?” diye
sordu.
Ortada bir ihtiyaç yok iken masum niyetlerle kılıflanan bu tür
uygulamalarla Türkiye’nin temeline dinamit koymakla eş olduğunu

kaydeden Kahveci bu tür niyetlerden vazgeçilmesi gerektiğini dile
getirdi.
Milletimizin her alanda birliğini
sağlayan Türkçe’nin dışında kamu
hizmetine Kürtçe’nin dahil edilmesi başka soruları da akla getiriyor. Ülkemizde etnik lehçelerini
kullanan vatandaşlarımız içinde
kamuda ayrı ayrı tercümanlar yer
alacak mı? Bu işin içinden nasıl
çıkacaksınız?
Kahveci, milli bütünlüğü ve devleti zaafa uğratacak bu türlü uygulamalardan uzak durulması
gerektiğini kaydetti.
Kahveci sözlerini şöyle sürdürdü: ‘’Sağlık Bakanlığı daha iyi
hizmet vermek, hasta ile daha
iyi iletişim kurmak istiyorsa bunun çaresi tercüman değildir.
Sağlık çalışanının iş yükünün
azaltılması, personel eksikliğinin
giderilmesi, hizmet sunumunda
kalitenin daha da artırılmasıdır.
Bugün bazı branşlarda illerde
bile uzman doktor bulanamıyor.
Bir doktor bir günde 100 hastaya bakıyor. Hastaya kısıtlı zaman
ayırabiliyor. Çözülmesi gereken
sorunlar bunlardır. Vatandaşın
derdi tercüman değil, budur.’’

Cumhur�yet�m�z 90. yaşında…

YAŞASIN TÜRKİYE CUMHURİYETİ
C

umhuriyet’in 90. yıldönümü Türkiye’nin dört bir tarafında coşku
ve heyecanla kutlandı. Cumhuriyet
ve ay-yıldız sevdalısı Türk Milleti,
bayraklarıyla Türkiye’nin dört bir
tarafında yapılan kutlama programlarına katıldı.

90. Yılın anısına Türkiye’nin il ve ilçelerinde kutlama etkinlikleri renkli
görüntülere sahne olurken, yurt dışında yaşayan Türkler de Cumhuriyeti ve onu Türk Milletine emanet
edenleri sevgi, saygı ve minnetle
yadetti.

“Kubbet-ut Turk�yya”

G

ünümüzde bıkmadan, usanmadan hala Mustafa Kemal ATATÜRK’Ü Din ve Peygamber düşmanı
gibi göstermek isteyenler var ve bu
yolla Türkiye Cumhuriyeti’nden ve
Atatürk’ten intikam almak isteyenlerin varlığını görmekteyiz. Cumhuriyetimizin başındaki Türkiye
(Türk) ismine tahammül edemeyip
kuduranların varlığını görmekteyiz.
Cumhuriyetimizin isminin Hz. Muhammed Mustafa tarafından konulduğunu bilmeyen bu gafiller, “İki
Mustafa”nın arasındaki bağı da
bilmiyorlar. Hâlbuki “İki Mustafa”
birbirlerini o kadar seviyorlar ki, bu
ahmakların haberleri bile yok. İşte
bu makalemizde “İki Mustafa’nın
Aşkı”nı belgelemeye çalıştık. Bu aşk;
“Bülbülün Güle olan aşkı” gibidir.
Bülbül Mustafa Kemal, GÜL; Muhammed Mustafa (SAV)dır. Bakalım Bülbül Güle ne demiş, GÜL Bülbüle
ne demiş?
Dilerseniz önce Mustafa Kemal
Atatürk’ ün Hz. Muhammed Mustafa’ya olan sevgisini, aşkını görelim.
BÜLBÜL’DEN GÜLE:

“Kubbet-ut Turkiyya”
Mustafa Kemal ATATÜRK, Ankara
Müftüsünü çağırır ve sorar:
“Hocam, yeni Cumhuriyetimizin
adı ne olsun?”
Müftü: Paşam, Peygamber Efendimiz
Hendek Savaşını bir Türk çadırında
yönetti. Peygamber Efendimiz bu
çadıra “Kubbet-ut Turkiyya” diyordu
(yine Ramazan ayında bir Türk Çadırında İtikâf’a girdi).
Mustafa Kemal ATATÜRK, bu gerçeği
öğrenince çocuk gibi sevinmişti:
“Desene Peygamber Efendimiz,
Cumhuriyetimizin adını ta o zamandan koymuş. Peki, “Türkiye”
olsun! “demiştir.
Ve Devletimizin adı Hz. Muhammed
Mustafa’dan, Mustafa Kemal’e miras
olarak kalmıştır. Kimse bu “Türkiye”
ismi ile uğraşmasın, çarpılır, haberiniz olsun.
(Mehmet Demir ATMALI)
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Serdar Oğuzhan Çaycıoğlu,
Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

Gürcistan’da
Türk Varlığı:
Borçalı Türkleri
ve Onların
Geleceği
600 bin civarında olan Borçalı
Türkleri hiç bozulmamış, tamamen saf kalmış bir Türk topluğudur. Gürcistan nüfûsuna oranla oldukça mühim
bir yekün tutmalarına rağmen, istisnalar olsa da, onları ne Gürcü Devletinin
muhtelif kurumlarında ne de meclisinde
görebilmek pek mümkün değildir. Bugün birisi iktidar partisi, diğer ikisi ise
muhâlif partiler olmak üzere sadece üç
tane Türk milletvekili bulunmaktadır.

K

afkasya’nın incisi olan Gürcistan, etnik olarak renklilik gösteren bir ülkedir. Burada Gürcülerin
dışında çok sayıda topluluk yaşamaktadır. Bu topluluklar içerisinde
büyük çoğunluğu oluşturanlardan
birisi, Osmanlı Arşivinde Borçalı
Terâkimesi olarak kayıtlara geçen
ve Karapapak olarak da adlandırılan Borçalı Türkleridir. Bugün
yaklaşık olarak 4,5 milyon olan
Gürcistan nüfûsunun takrîben
600 binini Borçalı Türkleri oluşturmaktadır. Bununla beraber,
Gürcistan’ın Ankara Büyükelçisi
ve Azerbaycan’ın Tiflis Büyükelçisi
Gürcistan’daki Türk nüfusunu 500
bin olarak zikretmişlerdir.
Gürcistan’daki Türkler, Tiflis’e yakın bir konumda bulunan Rustavi
şehrine bağlı Marneuli, Bolnisi,
Dmanisi ve Gardabani rayonlarında yoğun olarak yaşamaktadırlar.
Borçalı Türkleri Gürcistan topraklarında yüzyıllardan beri varlıklarını sürdürmektedirler. Onların
büyük bir kısmı Selçuklular’ın Gürcistan’ı fethinden önce, bir kısmı
ise, Selçuklular’ın Gürcistan’ı fethiyle birlikte bölgeye gelmişlerdir.
Ayrıca Selçuklu akınlarıyla başa
çıkamayan ve Selçuklu hakimiye-

tini kabul etmek istemeyen Gürcü krallarının bölgeye savaşçı ve
akıncı olarak getirttikleri Kıpçaklar’ın, bölgenin Türkleşmesindeki
ve Karapapaklar’ın oluşumundaki
rolü büyüktür.
Tarih boyunca bazı dönemlerde
büyük devletlere bağlı olarak ve
bazı zamanlarda da müstakil devletler halinde varlığını sürdüren
Gürcistan’ın, 1801 yılında Rusya
ile birleşmesi kararı alınmış ve
bundan sonra Türkler için birçok problem meydana gelmiştir.
Sovyetler Birliği’nin dağılması ve
Gürcistan’ın bağımsızlığını 1991
yılında ilan etmesiyle birlikte, bu
bölgede yaşayan Borçalı Türkleri
için bazı olumlu sonuçlar meydana gelmiştir. 200 bine yakını bugün Borçalı bölgesinde; diğerleri
ise, Karayazı, Başgeçit, Tiflis gibi
bölgelerde yaşayan Borçalı Türkleri’nin kültürlerini koruyabilmelerinde, Türkçe eğitim veren okulların rolü büyüktür.
Örneğin; Tiflis’te 1875 yılında
Müftü Hüseyin Efendi Gayıbzade,
1880’de Azerbaycanlılar Heyriyye
Cemiyeti, 1883’te Keşkül gazetesi’nin redaktörü Celal ÜNSİZADE,
1902’de gazeteci Mehemmedağa
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ŞAHTAHTILI ve 1905’te meşhur yazar Celil MEMMEDGULUZADE’nin, gayretleriyle açılan ve uzun süre faaliyet gösteren
okullar, Gürcistan Türkleri’nin eğitim problemlerinin çözümüne
önemli ölçüde katkı sağlamıştır.
1840’lı yıllarda Rus Çarlığı’nın politikaları çerçevesinde Tiflis’te açılan Eliyye ve Ömeriyye adlı okullarda Rus kültürünün
yanı sıra Rus Dili, Azerbaycan Türkçesi, Farsça, Arapça, Coğrafya, Tarih, Matematik ve Rus Hukuku okutulmuştur. XIX. Yüzyılın sonları ve XX. Yüzyılın başlarında Neriman Nerimanov gibi
önemli aydınların görev yaptığı daha pek çok okul açılmıştır.
Bunların yanı sıra Borçalı Türklerinin yoğun olarak yaşadığı
Arıklı Köyü’nde halkın aralarında para toplayarak açtıkları okullar dikkati çekmektedir. Bunlardan birisi 1901 yılında açılan
Arıklı Mektebidir. Sonraki yıllarda meydana gelen gelişmelere
paralel olarak okulların sayısı artmış, 2002 yılına gelindiğinde,
Gürcistan’da bulunan Türk okullarının sayısı 164’e ulaşmıştır.
Resmi rakamlara göre 500 bin, fakat nüfusları kuvvetle muhtemel 600 bin civarında olan Borçalı Türkleri hiç bozulmamış,
tamamen saf kalmış bir Türk topluğudur. Gürcistan nüfûsuna
oranla oldukça mühim bir yekün tutmalarına rağmen, istisnalar olsa da, onları ne Gürcü Devletinin muhtelif kurumlarında
ne de meclisinde görebilmek pek mümkün değildir. Bugün birisi iktidar partisi, diğer ikisi ise muhâlif partiler olmak üzere
sadece üç tane Türk milletvekili bulunmaktadır. Tespitlerimize
göre bu durum şu sebeplerden kaynaklanmaktadır:
Bilindiği üzere, Sovyetler zamanında halk ayrımcılığı yok idi.

Rusça konuşan ve mesleğinde salahiyetli olan bir
Gürcü, Ermeni veya bir Türk, devletin muhtelif
kurumlarında rahatlıkla çalışabiliyordu. Fakat
Sovyetler dağıldıktan sonra, özellikle Gürcistan
için söylemek gerekirse, ülkede 10-15 senelik bir
boşluk meydana geldi. Gürcü dilini bilmeyen bir
vatandaş devlette iş imkânı bulamadı. Bu sırada
Türklerin büyük bir kısmı Gürcüceyi bilmedikleri
için adeta ötekileştirildiler. Özellikle 2008 yılına
kadar Türk çocukları Gürcü okullarında okuyamadılar. Çünkü üniversite sınavları Gürcü dilinde
yapılıyordu ve Türkler yoğun olarak Türkçe konuşulan Borçalı Bölgesinde yaşadıkları için Gürcüce bilmiyor ve sınavlarda başarılı olamıyorlardı.
2008’den sonra iktidara gelen Mihail Saakaşvili
hükümeti, eğitim konusunda önemli reformlara
imza attı. Bu tarihten sonra her etnik grup kendi
dilinde üniversite sınavına girebilecek ve kazananlar 1 yıl Gürcüce hazırlık okumaya tabi tutulduktan sonra üniversiteye girebileceklerdi. Gerçekten durum böyle oldu ve şuanda Gürcistan’da
yaşayan Ahıshalı ve Borçalı öğrenciler Gürcü üniversitelerinde
hukuk, siyaset bilimi, tıp, tarih, edebiyat, şark dilleri ve batı
dilleri gibi bölümler okumaya başladılar. Bunlar okullarından
mezun olduktan sonra devletin muhtelif kurumlarında veya
özel sektörlerde mesleklerini icra edebilecekleri gibi, meclise
girmeye de hak kazanabileceklerdir. Saakaşvili’nin başbakanlığa seçildiği 2008 yılından itibaren, üniversite sınavını kazanarak Gürcistan’ın muhtelif köy ve kasabalarından peyderpey
Tiflis’e gelen Borçalılı Türk çocukları, bu büyük şehre intibak
sağlamakta güçlük çektiler. Kimi zaman sahipsiz kaldıkları gibi,
belki de bazen temel ihtiyaçlarını bile karşılamaktan mahrum
kaldılar. Hattâ, kısa bir süre sonra bazı dış güçlerin (İsrail ve
Almanya gibi) istihbaratları bu çocuklara sahip çıkarak onları
kendi amaçları doğrultusunda yönlendirme girişiminde bulundular. Bu tehlikeli durumun farkında olan birkaç aydın fikirli ve
ileri görüşlü Borçalı Türkü bir araya gelerek geleceğin teminatı
olan genç talebelerine sahip çıktılar. İlk başta küçük bir ev açarak öğrencilere konaklayacakları yer temin eden bu insanlar,
şuanda 70-80 öğrencinin kaldığı büyük bir yurt inşa ettiler. Bu
tür yerlerde konaklayarak eğitimlerini sürdüren öğrencilerin,
mezun olduktan sonra Gürcistan’da önemli vazifeler üstleneceği aşikardır. Gürcistan’daki Türk varlığının teminatı durumunda
olan Borçalılı öğrenciler, zaman zaman Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Daire Başkanlığı, Tika, Türksoy ve Yunus Emre
Enstitüsü gibi kurumlar aracılığıyla Türkiye ile sıkı ilişkilerini
sürdürmeye devam etmektedirler.
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GÜRCİSTAN’DA
KARAPAPAK
TÜRKLERİ’NİN
FERYADI!

G

ürcistan burnumuzun dibinde bir
ülke...
4 milyon nüfuslu yoksul bir memleket..
Enerji dahil, hemen her konuda dışa bağımlı..
Son zamanlarda Türkiye ile Gürcistan
arasındaki ilişkilerde olumlu gelişmeler
var...
İki komşu ülke birbirine vizeyi kaldırdı..
THY hergün Tiflis´e uçuyor..
Heyetler karşılıklı ziyaretler gerçekleştiriyor...

Bütün bunlar çok güzel..
Ancak işin bir başka boyutu var.
Ne yazıkki Türkiye bunun yeterince farkında değil.
Gürcistan´da 500 bin nüfuslu Karapapak Türkleri gerçeği var...
Unutulan,ihmal edilen bir topluluk...
Türksoy´la İpekyolu´nun çekimleri için
bir süre önce
bu soydaşlarımızın arasındaydım...
Karapapaklar´a Terekeme Türkleri de
deniliyor...
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Başta Kars ve Ardahan olmak üzere ülkemizin pekçok
şehrinde yaşayan Karapapaklar´ın baba
ocağı Tiflis yakınlarındaki Borçalı bölgesi..
Karapapaklar binlerce yıl önce bu toprakları vatan yapmışlar..
Gürcüler Borçalı´nın adını Marneuli diye
değiştirmiş...
Borçalı´da yüzlerce Türk köyü var.
Pekçoğunu gezdim..

GÜRCİSTAN´DA HALEN 500 BİN
TÜRK YAŞIYOR
Ben yıllardır Türk Dünyası´nın hemen
her köşesini az çok gezen bir gazeteci
olarak
Borçalı´da bozulmamış, yozlaşmamış
bir Türklük gördüm...
Karapapak Terekemeler dillerini yaşattıkları gibi dinlerini de yaşatmışlar...
Pekçok köyde yeni inşa edilen minarelerden günde beş defa ezan sesi yükseliyor.
Genellikle tarım ve hayvancılıkla geçiniyorlar...
Bazı Türk bölgelerindeki semt pazarları
Gürcü yönetimince kapatılmış.
Binlerce insan ekmeğinden olmuş.
Türk köylerinde yol yok, su yok..

İşsizlik en büyük sorun.
Gençler işsiz ve umutsuz...
Acıdır ki Türkiye´den her yıl çok sayıda
heyet Gürcistan´a gidiyor.
Fakat ne hikmetse Ulu Türk yurdu Borçalı
genellikle ihmal ediliyor..
Sayıları az buz değil; tam 500 bin Türk!

SOĞUK VE AÇLIKLA MÜCADELE
EDİYORLAR
Ziyaret ettiğim Sadaklı köyünde, dağdan
çalı çırpı toplayıp bu soğuk kış gününde
yavrularını soğuktan korumaya çalışan
kadınlar,
´Pazarlarımızı kapattılar. Ekmeğimizi
elimizden aldılar.
Çocuklarımız açlıktan ölüyor´ diyerek
feryat ediyorlardı!
Gürcistan´ı ziyaret eden bazı kurum ve
kuruluşlar genellikle Gürcü müslümanlarının yaşadığı Acara´ya odaklanmışlar.
Bütün yardımlar o bölgeye gidiyor. Bu bilinçli mi yapılıyor, onu bilemiyorum.
Bir süre önce Türk Dünyası Belediyeler
Birliği yetkilileri de Gürcistan´a gitmişler; onlar da Karapapaklar´ı ıskalamış.
Aklın alacağı bir iş değil!
Sivil toplum örgütleri dünyanın bir ucuna yardım elini uzatırken burnumuzun

dibindeki bu insanların feryadı niçin duyulmuyor!
Bu insanlar hem dindaşımız, hem soydaşımız.
Sovyetlerin en katı dönemlerinde bile
pekçoğu nüfus cüzdanına Türk yazdırmış..
Yürekleri Türkiye için çarpıyor..
Evlerde Türk kanalları seyrediliyor..
Kiminle konuşsam Türkiye´ye canımız
feda diyorlar...
Oysa biz onlara Gürcistan Azerileri diyoruz..
Halbuki onlar Oğuzlar´ın farklı bir boyu
olan Karapapak Türkleri..
Onların sorunlarını Azerbaycan´a havale
etmek haksızlık olur..
Azerbaycan´ın imkanı ve gücü ortada...
Karapapaklar´a öncelikle Türkiye´nin
sahip çıkması gerekir..
Bu soydaşlarımızı Gürcüler´in insafına
terkedemeyiz!
Karapapak Türkleri onurlu ve mert bir
topluluktur.
Türkiye´den tek istekleri biraz ilgi..
Hepsinin kalbini fethetmek inanın çok
kolay.
(www.kafkassam.net)
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Yönetmelikte yapılan son değişiklikle
il müdürü, il müdür yardımcısı, daire
başkanı, müşavir, belediye başkan yardımcısı gibi kadrolara sınavsız atama yapılabiliyor. Bunun torpili artıracağını düşünen
memurlar eski sistemi geri istiyor.

erfi memurun hem kariyerini yükseltiyor hem de aldığı maaşı artırıyor. Yönetmelikte yapılan son değişiklikle bazı atamalarda sınav şartı kalktı. Bazılarında ise sözlü
sınav notu belirleyici hale getirildi. Bunun
torpili artıracağını düşünen memurlar eski
sistemi geri istiyor.

da artıran düzenlemeler yapılması, hayal
kırıklığı yarattı. Oysa memurlar; şaibeyi
artıracak, amir inisiyatifini ve torpili öne
çıkaracak düzenleme istemiyor. Memurlar
terfide amir inisiyatifinin kaldırılmasını,
atamalarda liyakat ilkeleri çerçevesinde hareket edilmesini istiyor.

Memurların görevde yükselmelerine ilişkin
usul ve esasları düzenleyen yönetmelik sürekli değişiyor.

Sınavsız terfi kalksın

En son 31 Ağustos’ta yapılan değişiklik memurların beklentilerini karşılamadı. Zaten
mevcut haliyle de sıkıntı yaratan kurumların ve amirlerin yetki ve inisiyatifini daha

Memurun görevde yükselmesini sınavla
yaptılar. Bu yönetmelikte zaman zaman
yapılan değişikliklerle özellikle bazı müdür
unvanları sınavdan muaf tutuldu.
31 Ağustos’ta yapılan değişiklikle beklentinin aksine yönetmeliğe tabi tutulmayan

kadrolar genişletildi. Memurlar artık sınavla
atanacak kadrolara muafiyet tanınmamasını istiyor. Atamalarda sınavın kaldırılması
siyasallaşmaya yol açtığından, sınavsız terfiye ve atamaya son verilmesini istiyorlar.

Şube müdürlüğüne sözlü sınav
Yönetmelikteki değişiklikle, şube müdürü,
müdür ve bunlarla aynı düzeydeki görevlere atanacakların, yazılı sınav sonrası ilan
edilen kadro sayısının beş katı kadar adaya
sözlü sınav şartı getirildi. Nihai başarı notu
olarak sözlü sınav notunun dikkate alınması
hayal kırıklığı yarattı. Müdür atamalarında
sadece yazılı sınav sonucuna göre yükselme isteniyor.
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Sınavlarda amir insiyatifi kalksın
Periyodik olarak, görevde yükselme sınavı da açılmayınca, memurların terfi şansı
kalmıyor. Kurumlar boş kadroları vekâleten
atama ile yürütüyor. Üst kadrolara atama
bekleyen memurun yükselme şansı kalmıyor. Boş kadro olmasına rağmen, görevde
yükselme sınavının açılması yetkili amirin
inisiyatifinde olduğundan, amirin keyfi bekleniyor. Memurlar Haziran ve Ekim aylarında yükselme sınavı yapılmasını istiyor.

Dayısı olan yaşıyor
Memurlar; il müdürü, il müdür yardımcısı,
daire başkanı, müşavir, belediye başkan
yardımcısı gibi kadrolara sınavsız atanabiliyor. İl müdür yardımcısı, belediye başkan
yardımcısı ve müşavir kadroları sınavsız
şube müdürü atamaları için basamak olarak kullanılıyor. Kurumlar önce il müdür
yardımcılığı kadrolarına şef, memur, veri
hazırlama kontrol işletmenlerinden sınavsız atama yapıyor. Ve birkaç ay sonra da,

boş bulunan bir şube müdürlüğüne asaleten atayabiliyorlar.

Üç Katı Şartı Kalktı
Son yönetmenlik değişikliğiyle, görevde
yükselme için artık eğitim düzenlenmeyecek. Adaylar doğrudan sınava girecek.
Böylece daha önce hizmet yılına bağlı olarak belirlenen ve en çok gençlerin tepkisine
yol açan, ilan edilen kadro sayısının üç katı
kadar adayın sınava alınması uygulaması
sona erdi.
Artık başvuran herkes sınava girebilecek.
Bu uygulamaya hizmet yılı fazla tecrübeli
memurlar şiddette karşı çıkıyor. Tecrübeli
memurlar, terfide hizmet süresinin önemli
bir payının olmasını ve kendilerine avantaj
sağlanmasını talep ediyorlar.

Baraj belirlenmesin
Son yönetmenlik değişikliği ile kurumlara
görevde yükselme sınavı yapma yetkisi
verilmesi ve sınavdaki başarı puanının

kurumlarca belirlenecek olması tedirginlik
yarattı. Kurumların istedikleri memura sınav kazandıracak soru hazırlayabileceği ve
baraj puanı belirleyeceğinden korkuluyor.
Özellikle müdürlük sınavlarına girecek olan
memurlar tedirgin. Memurlar, sınavı bağımsız kurumların yapmasını istiyor.

Hizmet şartı aranmalı
Yönetmelik değişikliğinden önce, görevde
yükselme sınavlarına katılmak için sınavın
yapıldığı kurumda en az iki yıl çalışmış
olma ve alt görevlerde belli süre çalışma
şartı bulunuyordu. Bu şartları belirleme
kurumların inisiyatifine bırakıldı. Memurlar
yeni düzenlemeye göre; istenen kişilerin
kurumlarına naklen atanacağını ve
kısa bir süre dahi
çalışmadan kendilerinin atanmak için yıllarca bekledikleri
üst kadrolara
gelecekleri endişesinde.
Memur, iki yıl
çalışma
şartını geri
istiyor.
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aşbakan Erdoğan’ın “Cebine nüfus cüzdanını koyan herkes bu ülkede istediği
hastaneye istediği zaman para ödemeden
gidebilecek” vaadi boşa çıktı. Üstelik AKP
iktidarı, elini vatandaşın cebine daha çok
atmaya başladı.
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AŞBAKAN Recep Tayyip Erdoğan, 25 Ocak
2005 tarihinde bir özel hastanenin açılış töreninde “Bu yıl ortalarında Genel Sağlık
Sigortasını çıkartacağız. Genel sağlık
sigortasını çıkardığımız andan itibaren bu ülkede her doğan sigortalı doğacak. Vatandaşlar
her istediği hastaneye gidebilecek konuma geliyor”
diye ‘müjde’ vermişti.
Yaklaşık bir buçuk yıl
gibi bir zamanın ardından bu kez 2006
Nisanın da çıkarılan
Sosyal Güvenlik Reformu’nu anlatırken
de “Cebine nüfus
cüzdanını koyan herkes bu ülkede istediği
hastaneye istediği zaman para ödemeden gidebilecek” demişti.
Nitekim 2008 yılında özel hastaneye giden vatandaştan SGK fiyatlarının yüzde 30’u kadar özel hastane
ilave fark ücreti alınırken, 2010 yılında
bu oran yüzde 90’a çıktı.

İşin ilginç yanı ise Avcılar’da özel hastane sahibi

Mehmet Müezzinoğlu’nun 24 Ocak 2013 günü yapılan kabine değişikliği ile Sağlık Bakanı olmasının
ardından oldukça dikkat çekici değişiklikler oldu.
Örneğin, 21 Mayıs 2013 tarihinde TBMM’den geçen
torba kanun ve özel hastanelerin, sağlık hizmetleri
nedeniyle yüzde 200’e varan “fark ücret” alabileceklerine dair, 12 Ekim 2013 tarihli Resmi Gazete’de
2013/5385” sayılı Bakanlar Kurulu Karan yayınlandı.
Torba kanunla reçetesiz ilaç satışının yasaklanmasıyla 1.3 liraya Bunun nedeni sigortalı vatandaşların SGK’ya ödediği prim tutarı artmasına rağmen,
SGK’nın özel hastanelere ödediği tedavi parası,
2007’den bu yana artmaması gösteriliyor. SGK özel
hastanelere, “vatandaştan kalp cerrahisi, kardiyoloji, kanser, yanık tedavisi ve bir iki tedavi hariç fark
al” dedi.
Kısaca, SGK özel hastanelere yaptığı tedavi ödemelerine 2007’den bu yana zam yapmadı. Buna karşılık özel hastanelere, ilave ücretleri; önce yüzde 30,
sonra 70, ardından yüzde 90’a kadar, son olarak da
yüzde 200’e kadar artırabilme olanağı tanıdı.
Yani Başbakan Erdoğan’ın “Cebine nüfus cüzdanını
koyan herkes bu ülkede istediği hastaneye istediği
zaman para ödemeden gidebilecek” vaadi boşa çıktı. Üstelik AKP iktidarı, elini vatandaşın cebine daha
çok atmaya başladı.
(Kaynak: Şok Gazetesi)

BAKAN ÇELİK: ‘’FARK ÜCRETİ FARKETMEYECEK’’

Ç

alışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çelik, özel
hastanelerin fark ücretlerinin artırılmasıyla ilgili
“Rekabetten dolayı fark uygulamaları birçok branşta sıfıra inecektir. Vatandaşın aleyhine bir durum
gelişmeyecektir” dedi.

2008’de
özel
hastaneye gidenden yüzde 30,
2010’da
yüzde
90’a fark alınırken, 12 Ekim
2013’ten itibaren
ise tam yüzde
200 fark alınıyor.

Bakan Çelik, özel hastanelerde fark ücretinin artırılması düzenlemesinin, vatandaşların aleyhine gibi
algılandığını ancak bunun yanlış olduğunu belirtti.
Nasıl algılandığının, nasıl takdim edildiği bakımından önemli olduğuna işaret eden Çelik, şöyle konuştu: “Sağlık sistemimize yaklaşık 50 milyar lira
düzeyinde harcama yapıyoruz, ilaç ve sağlık harcamamızın toplamı 50 milyar lira düzeyinde. Devlet
tüm alanlarda 76 milyonu kuşatacak şekilde Genel
Sağlık Sigortası kapsamına tüm vatandaşlarımızı
aldı. Herhangi bir kısıtlama söz konusu değil; ne

ilaçta ne tedavide. Sağlık hizmeti 81 ilde, ilçelerde
yaygın şekilde kamu eliyle sunulurken burada özel
hastanelere dönük özel yatırımlar var. Gelişen süreçler içerisinde sürdürülebilirliği açısından özel
hastanelerin olmasını istiyoruz, istiyorsanız bu yatırım artısını görmeniz gerekiyor. Kamu hastanelerinde hekim, sağlık personeli, tüm giderler kamuya ait.
Özel hastanelerde binanın yapılması, işlenmesine
kadar tüm maliyetlerin yatırımcıya ait olması durumu var. Kamuyla özel hastaneyi maliyetler açısından eşit tutmak maliyetler açısından mümkün değil.
Onun için bir fark uygulaması var. Daha adil olma
adına yapılan bir düzenlemedir.
Göreceksiniz; önümüzdeki günlerde rekabet ortamından dolayı fark uygulamaları birçok branşta sıfır
noktasına inecektir. Vatandaşın aleyhine bir durum
gelişmeyecektir.”
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A, B,

Ç, D, E, F, G, Ğ, H, I, İ, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T, U, Ü, V, Y, Z.

TÜRK DİL BAYRAMI
(Nurullah AYDIN)
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ir milleti millet yapan en önemli
değer dil’dir.
Dil olmazsa, millet olmaz.
Dil; toplumu bir arada tutan ortak
değerlerde bütünleşmeyi sağlayan
unsurların başında gelir.
Dil; birlik ve beraberliğin temeli, kültürün ana unsurudur.
Dil; geçmişle gelecek arasında bir köprü
işlevi gören, bir milletin ortak hafızasını, hatıralarını, duygu ve düşüncelerini,
gelenek ve göreneklerini yansıtan bir
aynadır.
Dil; bireyleri ortak duygularda buluşturur.
Dil; milli kimliğin temelini oluşturur.
Dil; toplumun bir arada yaşama
iradesini canlı tutar ve bireyleri ortak
hedeflerde buluşturur.
Dil; kuşaktan kuşağa aktararak yaşatılan
kültürle bireyleri ortak amaçlarda
buluşturarak, millet olma bilincini
güçlendirir.
Dil; insanları tarihi ve kültürel bağlarla bir araya getiren birey ve dünya
arasında bir köprüdür. Dil; bir toplumun,
kültür birliğini sağlayan, millî karakter
ve kimliğinin temelini oluşturur.
Dil’i geliştirerek muhafaza etmek; millet
olarak geleceği de güvence altına almak
demektir.
Toplumların edebi eserler üretebilmesi,
dilin anlatım gücünü ve zenginliğini
gösterir.
Türkçe; tarihi geçmişi, yapısı, diğer dillere etkisi ve kelime varlığıyla dünyanın
hemen her köşesinde sesini duyurmakta ve yankılanırken özel bir konuma
sahiptir.
Türkçe; yeryüzünde konuşulan en
zengin, en köklü diller arasında yer
almaktadır.
Türkçe; dinamik bir yapıya sahip olan ve
sürekli etkileşim halinde olan bir dil’dir.
Türkçe; bir medeniyet, edebiyat, eğitim,
kültür ve bilim dili olarak gelişmektedir.
Türkçe; binlerce yıllık maziye sahip
olan, geçmişle kurulan en güçlü köprü,
en önemli kültür mirası ve hazinedir.
Türkçe; farklı şive ve ağızlarla kardeş
halklar arasında çok güçlü bağlar kurma
aracıdır.

Türkçe; geniş bir coğrafyaya yayılan,
başka medeniyetlerden, başka kültürlerden, başka dillerden aldığı kelimelerle
daha da zenginleşmiş, hoşgörü medeniyetinin dili haline gelmiştir.
Türkçe; hiçbir zaman sömürünün, istismarın, kültürel baskının dili olmamıştır.
Türkçe’yi gücüne inanarak doğru ve
güzel kullanmak konusunda özen gösterilmesi gerekir.
Türk Milleti; iç içe ve komşu olarak
yaşadığı bütün kültürlere, o kültürlerin,
o halkların lisanlarına kucak açmış,
etkileşime açık olmuştur.
Türkçe; evrensel bir iletişim dili olma
yolunda ilerlerken, kültürel etkileşime
ve dünya barışına katkıda bulunmaktadır.
Türkçe’nin; korunması, geliştirilmesi,
zenginleşmesinin yanı sıra, gelecek
kuşaklara anlamlı bir miras olarak aktarılabilmesi için duyarlık gerekir.
Türk diline sahip çıkmak, onu geliştirmek ve zenginleştirmek herkesin
görevidir.
Türkçe’nin anlamını bozacak, onun
özelliğini kaybedecek kelimeler kullanılması zamanla dilin değişime uğrayarak
yozlaşmasına zemin hazırlar.
Türk Milleti’nin estetik değerlerinin
evrensel boyutlara ulaşması için,
Türkçe’nin etkin bir şekilde kullanılması
gerekir.
Türk dili ve edebiyatı; Türk dünyasının
kültürel harcını oluşturur. Türk dünyası
genelinde öğretilmesinin, kardeş ülkeler
arasındaki işbirliğinin gelecek nesillere
aktarılması açısından taşıdığı önem
büyüktür.
Türkçe’nin; yabancı kelime ve kavramların tehdidinden korunması ve yozlaştırılmadan yaşatılması bilim, sanat ve
edebiyat dili olarak her alanda yaygın
bir şekilde kullanılması için herkesin
sorumluluğu vardır.
Bu duygu ve düşüncelerle; Türk Milleti’nin yüksek kültür ve medeniyetinin
nişanesi olan Türkçemizin zenginleşmesine, gelişmesine katkı sağlayan
herkesi tebrik eder, Türk Dil Bayramı’nı
kutlarım.
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abam Cahit Külebi’nin dostlarından olmasına karşın 2004 yılına kadar kendisini
tanıma, yüz yüze gelip konuşma olanağım
olmamıştı. Ne var ki 2004 yılında çalıştığım
araştırma kuruluşu ile ilgili olarak bir araya
geldik ve o günden sonra çok önem verdiğim
bir Ağabey olarak hayatıma zenginlik kattı,
kendisinden sürekli feyzaldım. Program yaptığım ART-Avrasya TV’de yayınlanan ve ülkemizde o güne kadar hiçbir yazara nasip olmamış
derecede satan o muhteşem eserleri ile ilgili ilk
söyleşileri yapma şerefini hep bana verdi.
Müthiş bilgi ve tarih birikiminin yanı sıra yine
müthiş insan sever, sakin, olgun ve mütevazı
kişiliği ile beni etkileyen bir bilim adamıydı. Bu
özellikleri onu Türk halkı nezdinde inandırıcı
ve saygın konuma getirdi. Çünkü abartmadan
ve yılların birikimi ve çalışmasıyla ortaya koyduğu eserler bilimsel verilere, gerçeklere dayanıyordu. O bunları müthiş bir anlatım ustalığı
ile bizlere aktarma başarısını gösterdi. Roman
tarzında yazdığı ve milyonlara varan basım
yapan son eserleri bizlere tarihimizi yeniden
yaşamamızı, tarihimizle iftihar etmemizi ve
Türk milletinin yüce değerlerini tekrar anımsamamızı sağladı. Anadolu halkının özverisini,
lider olarak kabul ettiği Mustafa Kemal’in arkasından nasıl koşulsuz gittiğini yalın ve fakat
çarpıcı bir dille anlattı.
Özakman’ın Diriliş, Şu Çılgın Türkler ve Cumhuriyet-Türk Mucizesi eserlerinden oluşan Türkiye Üçlemesinin yanı sıra yakın tarihimizin en
önemli konularından biri olan Kıbrıs sorununu
da bilinmeyen ve çarpıcı yönleriyle bizlere armağan etti, Kıbrıs Türkünün direnişinin asla
unutulmaması gerektiğini genç nesillere bir
vasiyet olarak bıraktı. 1948 yılında on arkadaşıyla on gün boyunca, Polatlı’dan Dumlupınar’a
kadar yayan yürüyen Turgut Özakman, Milli Mücadelenin romanını yazmaya o gün karar vermişti. İşte bu kararlılık, O’nu yıllar boyu süren
bir heyecanla, Kurtuluş Savaşı’nın mucizesi,
başlangıcı olan Çanakkale Savaşının destanını
ve arkasından tarihin en eski milletlerinden
birinin dirilişini ve emperyalizme tokat atışını
anlatan “Şu Çılgın Türkler”i yazmaya sevk etti.
Bundan sonra kendisinden beklediğimiz yapıt
çıktı. Türk Mucizesi olan “Cumhuriyet”i de gelecek nesillere bir başöğretmen gibi armağan

Yur t ve millet sevgisini ve özellikle tarihinin en sıkıntılı zamanlarında büyük
Türk milletinin nasıl şahlanıp çılgın bir
atılımla ülkesini hainler ve istilacılardan
kurtardığını bizlere tekrar anımsatan, öğreten büyük vatansever, Atatürk ve Türkiye aşığı saygıdeğer ağabeyim Turgut
Özakman’ı 28 Eylül 2013’de kaybettik.

VATANSEVER,
SANAT USTASI:

TURGUT ÖZAKMAN

ALİ KÜLEBİ Gazetec / Yazar
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etti. Cumhuriyet’in her alandaki inanılmaz başarılarını bize hatırlattı. Otuzun üzerinde tarih
ağırlıklı roman, araştırma ve inceleme eseri,
oyun ve senaryo yazma teknikleri gibi mesleki eser, oyun ve senaryolardan oluşan kitap
yazmıştı. “Doğru, gerçek tarihimizi öğrenelim,
hakikate ihanet etmeyelim” demişti. Kendisi
engin birikimiyle daha nice ölümsüzleşecek
eseri Türk milletine armağan etmek için çalışmalar yapıyordu. Yeni eserleri, çalışmaları
bizleri tekrar ve çok farklı boyutlarla daha da
aydınlatıp, heyecanlandıracaktı. Kendisini hep
arayacağım, arayacağız. Allah rahmet eylesin,
mekanı cennet olsun. Türk milletinin başı sağ
olsun.
Turgut Özakman kimdir?
1 Eylül 1930 tarihinde Ankara’da dünyaya
geldi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni
bitirdi. Bir süre avukatlık yaptı. Köln Üniversitesi Tiyatro Bilimi Enstitüsü’ne devam ettikten
sonra Devlet Tiyatrosu’na dramaturg olarak
girdi. TRT’de Merkez Program Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı, Devlet Tiyatrolarında Genel Müdür Başyardımcılığı ve 1983
-1987 yılları arasında Genel Müdürlük yaptı.
1988-1994 yılları arasında Radyo-Televizyon
Yüksek Kurulu’nda üyelik ve başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. Uzun yıllar Ankara
Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
Tiyatro Bölümü’nde (DTCF Tiyatro) kadrolu
öğretim görevlisi olarak çalıştı ve Dramatik
Yazarlık dersleri verdi. 28 Eylül 1998’de, üstün
hizmetleri nedeniyle Anadolu Üniversitesi’nce,
2006 yılında Ege Üniversitesi’nce ve 2007 yılında mezun olduğu ve uzun yıllar görev yaptığı Ankara Üniversitesi’nce ‘fahri doktor’ unvanı
verilen Özakman, sayısız esere imza attı.
Nisan 2002’de Eskişehir Belediye Başkanlığı,
açtığı ikinci tiyatroya ‘Turgut Özakman Sahnesi’ adını verdi. 2006 yılında Orta Doğu Teknik
Üniversitesi Özakman’a Üstün Hizmet Ödülü
verdi. 2005 yılında piyasaya sürülen , 50 yıla
yakın bir sürenin emeği olan ve Kurtuluş Savaşı’nı romansı bir dille anlatan Şu Çılgın Türkler
adlı belgesel-romanı, cumhuriyet tarihinin en
çok satan kitaplarından biri oldu. Haftalarca
çok satanlar listelerinde ilk sırada kaldı. Turgut
Özakman’ın üç çocuğu ve dört torunu vardır.
28 Eylül 2013 tarihinde vefat etmiştir.

DİYARBAKIR

DOSYASI
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Hazırlayan:

Yusuf Ziya
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Tarih 19 Ekim 2009… Yer Habur
Sınır Kapsı… Bebek katili- İmralı
canisinin çağrısı ve hükümetin desteği üzerine Kuzey Irak’taki Mahmur
Kampı’ndan 34 terörist Türkiye’ye
gelerek teslim oldu. K.Irak’tan gelen
bölücüler ile içerdeki hainler bu durumu zafer şölenine çevirdiler.
Tarih 16 Kasım 2013… Yer Diyarbakır… 1. Habur Rezalati’nin Türk
Milleti’nin hafızalarındaki tahribatın
etkisi devam ederken, hükümet bizzat bu kez kendi organizasyonu ile 2.
Habur Rezaleti’ne imza attı.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan,
Türkiye’ye ne kadar küfür eden, ne
kadar teröre açık destek veren varsa
hepsiyle ‘’BOP’un merkezi’’ olacak
dediği Diyarbakır’da buluştu!
Diyarbakır
Kantar
Köprülü
Kavşağı’nda toplu açılış töreni düzenlendi. Törene Başbakan Erdoğan
ve onun bizzati davet ettiği Türk ve
Türkiye düşmanları Irak Bölgesel
Kürt Yönetimi Başkanı (IKYB) Mesut Barzani ve Şivan Perver de katıldı. Kimdi Barzani, kimdi Perver?

Peşmerge lideri, Türkiye’nin teslim
edilmesini istediği PKK’nın elebaşlarına ilişkin soru üzerine, “Biz hiçbir Kürdü Türkiye’ye teslim etmeyiz
hatta bir kediyi bile’’ demişti. Teröristleri yıllarca barındıran, destekleyen ‘PKK’nın hamisi’ diye bilinen
biri…
Şivan Perver ise bölücü başını ve teröristleri ‘özgürlük savaşçısı’ olarak
niteleyen ve Türkiye’yi ‘terörist devlet’ olarak ilan eden PKK’nın Avrupa
diasporasının liderlerinden biri…
Başbakan’ın tarihin sayfalarına ‘2.
Habur Rezaleti’ olarak geçen törendeki sözleri de en az bölücü organizasyonu kadar dehşet verciydi…
ŞEHİTLER HİÇ UĞRUNA MI ÖLDÜLER!
Türkiye Cumhuriyeti’nin Başbakanı
‘K.Irak’ için ‘Kürdistan’ ifadesini kullandı. İşte Erdoğan’ın skandal
sözleri: ‘’Barzani 81 yıl önce kardeşlerinin ülkesi Türkiye’ye misaﬁr oldu.
Bugün onun oğlunu değerli dostum
Mesut Barzani’yi burada misaﬁr ediyoruz. Ankara’da İstanbul’da defalarca ağırladığımız Sayın Barzani’yi
bugün bir kere Diyarbakır’da ağırlıyoruz. Tıpkı babanız, amcalarınız

gibi kardeşlerinizin topraklarına ve
onların ülkesi Türkiye’ye hoş geldiniz. Sizi, şahsınızda Kuzey Irak
Kürdistan bölgesindeki kardeşlerimi
muhabbetle selamlıyorum.’’
Hızını alamayan Erdoğan, törende
bölücülere de önemli bir müjdeyi
vermeyi unutmadı tabii…’’Apo’ya
ve tüm hapisteki teröristlere genel
af yolda!’’ Erdoğan’ın sözleri şöyle:
‘’Dağdakilerin indiğini, cezaevlerinin
boşaltıldığını, 76 milyonun kucaklaştığını, bir ve beraber olduğunu, büyük
Türkiye olduklarını göreceğiz!’’ Ve
Erdoğan belleklerden yıllarca çıkmayan şok ifade daha kullandı: ‘’Bir yıldır asker polis şehit olmuyor, gençler bir hiç uğruna ölüp gitmiyor.’’
Erdoğan yanındaki bölücübaşlarının
tesiriyle vatan-millet-Allah yolunda
can veren şehitlerimizin ‘bir hiç uğruna’ can verdiğini söyleyerek büyük
bir gaﬂete daha imza atmış oldu.
Ve PKK’nın hamisi-babası Barzani ne dedi? Elbette sözde ‘Çözüm
Süreci’ne (Çözülme Süreci) övgüler
yağdırdı. Barzani, ‘’Bugünün Türk ve
Kürt kardeşlerime söylemek istiyorum ki tüm gücümüzle barış sürecini
destekliyoruz. Önemli adım bu projeye başlamakla oldu. 15-20 sene önce
buraya gelerek karşınızda konuşmam
imkansızdı. Bu da kardeşliğin, birbirini anlamanın sonucudur’’ dedi.

NE DEDİLER?
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BAHÇELİ:

BBP:

Başbakan dün
‘kabile reisi’
dediği adamın
ayağına
gitti!

‘’Hükümet
PKK’yı aklamak
için düğmeye
basmıştır’

Diyarbakır
programı
büyük bir
gaflettir

:

:
İSMAİL KONCUK

Şivan Perver’i
değil,
vatanperverleri
dinleyin!

SİNAN OĞAN:

Yılanları kendi
elinizle milletin
koynuna
sokuyorsunuz!

Şehit Aileleri:

Yazıklar olsun.
Hakkımızı
helal
etmiyoruz!
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CHP
Genel
Başkanı
Kemal
Kılıçdaroğlu:

Başbakan dün
‘kabile reisi’ dediği
adamın ayağına gitti

PARTİSİNİN Grup Toplantısında Erdoğan-Barzani
buluşmasını değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Daha dün
kabile reisi dediğin adam geldi, sen koşa koşa ayağına
gittin. Bedende iki ruhu taşıyan kişi Başbakanlık koltuğunda oturabilir mi? Böyle bir anlayış olabilir mi? Barzani değişti mi, değişmedi. Erdoğan, öyle
bir değişime uğradı ki
Barzani'nin başındaki
konfetileri ayıklama
görevini üstlendi adeta" şeklinde konuştu.
Kılıçdaroğlu, ‘’Şivan
Perver de unutmasın
bir sanatçı kimliğini
geride bıraktığını.
AKP'nin seçim pro
pagandası aﬁşine
malzeme olduğunu.
Bu ülkede Gezi olaylarında gençler öldürülürse binlerce kişi
yaralanır, biber gazıyla şu veya bu şekilde hayatını kaybederse, cefa çekerse
sanatçı bunlara sahip çıkmak zorundadır. Barış bütün
yurt safında olmak zorundadır" diye konuştu.

MHP
Genel
Başkanı
Devlet
Bahçeli:

ÜLKEMİZ zor durumdadır. Başbakan yangına benzinle gitmektedir. Türklüğü sindirmeye çalışan bir hükümet iş başındadır. Türkiye’de bayrağı indirmek için
hainlerden destek uman bir yönetim işbaşındadır. Türklükle adeta savaşmaktadır. Başbakan milli ve manevi
değerlere üst üste saldırmaktadır. Andımızı
kaldırmayı çağdaşlık
olarak sunan bu başbakandır.
Muhaliﬂeri susturmaya çalışan bu şahsiyettir. Hükümet etnik
bölücülüğü palazlandırmış, PKK‘yı aklamak için düğmeye
basmıştır. Başbakan
şimdi de kardeşi Barzani ile Diyarbakır’da
buluşmuştur. Peşmerge başı ve sözde bir
sanatçı
Habur’dan
Türkiye’ye giriş yapmıştır. Bu ikinci Habur rezaletidir. Başbakan, peşmerge
ile Diyarbakır’da ortaya çıkmıştır. Bu ülkeye ve Türk
milletine zarar verdirmeyeceğiz” dedi.

D O SYA

BBP:
Diyarbakır
programı
büyük bir
gaflettir

Hükümet PKK‘yı
aklamak için
düğmeye basmıştır

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP), Mesut Barzani’nin, Diyarbakır’da
Başbakan ile görüşmesini
doğru bulmadıklarını ve
kınadıklarını bildirdi.
Büyük Birlik Partisi
Başkanlık Divanı, parti
genel merkezinde toplanarak gündemi değerlendirdi. Yapılan değerlendirmede şu ifadelere yer verildi:
‘’Mesut Barzani’nin Diyarbakır’a davet
edilerek AKP’nin ortaya koymaya çalıştığı
politikayı okuyoruz ve bu politikayı büyük

HABER

Türk milletinin âli menfaatlerine çok büyük zararlar vereceğini düşünüyoruz.
AKP’nin iktidarını bir dönem daha
sağlama almak adına yapmış olduğu bu manevranın emperyalist
güçlerin gerçekleştirmek istedikleri hedeﬂerine ulaşmayı hızlandıracaktır.
Türkiye’nin birliğini ve bütünlüğünü tehdit etmenin ötesine geçerek,
ﬁiliyata dönüştürecektir. Bundan dolayı,
başbakan düzeyinde Diyarbakır’da yapılan
bu görüşmeyi büyük bir gaﬂet olarak nitelendiriyoruz.’’
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Şehit Aileleri yaşananlara nasıl bakıyor?
Şehit Aileleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Hamit
Köse, yaşananların şehit ailelerini derinden yaraladığını söyledi. Suriye’de, Mısır’da ölenler için gözyaşları döküldüğünü belirten Köse, ellerini kınalayarak
askere gönderdikleri evlatlarının katilleriyle bugün
yapılan pazarlıkları asla unutmayacaklarını söyledi.
Barzani’nin kendi ülkesine ihanet eden birisi olduğunu
söyleyen Hamit Köse, “Türkiye Cumhuriyeti Başbakanının bu adama nasıl güven duyduğunu anlamakta
zorlanıyoruz” dedi. Şehit Aileleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Hamit Köse, yaşananlar karşısında şehit aileleri olarak bir kez daha ihanete uğradıklarını ve
haklarını helal etmediklerini söyledi.

Yazıklar olsun.
Hakkımızı
helal etmiyoruz!

Yılanları kendi elinizle milletin koynuna
MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan:
sokuyorsunuz!
MİLLİYETÇİ Hareket Partisi Iğdır Milletvekili Dr. Sinan Oğan, geçtiğimiz günlerde Diyarbakır’da yaşanan
rezaletle ilgili mecliste konuştu. İşte Oğan’ın o konuşması…
‘‘Ülkemiz kurulduğu günden bugüne hiçbir döneminde bu kadar
hakarete maruz
bırakılmamış,
Türk tarihi hiçbir
döneminde bu kadar
ihanete uğramamış, Türk
milleti hiçbir zaman içerideki
ve dışarıdaki şer cephelerinin
ittifakı ile bu kadar derinden
boğulmak istenmemiştir.
Bugünkü grup toplantısında
Genel Başkanımız Sayın Dr.
Devlet Bahçeli’nin de dediği
gibi; ‘Türkiye 16 Kasım günü
hiç olmadığı kadar küçük düşürülmüş, Türk milleti hıya-

netin resmi geçidine yüreği
sızlayarak şahitlik etmiş, caniyle Başbakan’ın fotoğrafları aynı pankarta iliştirilmiş,
şehit ve şühedamızın kemikleri sızlatılmıştır.’
7 düvelin saldırısı sonucu
imzalatamadıkları
Sevr Antlaşması
ile almak
istediklerini
siz AKP iktidarı
olarak davulla zurnayla
veriyorsunuz.
Türkiye topraklarını kendi
haritası içerisinde gösteren
Barzani, “Amacımız Kürtlerin birliği” dedikten sonra
Kürtlere sabırlı olmalarını
öğütlemiş ve “Diyarbakır'da
Kürdistan bayrağıyla karşılanacağımı rüyamda görsem
inanmazdım” demiştir.

Soruyorum size sayın Başbakan; sizin göreviniz bölücülerin rüyalarını mı gerçekleştirmek yoksa vatan toprağında
gözü olanları bu rüyalarını
kabusa çevirmek midir? Siz,
maalesef bu bölücülerin rüyasını kabusa çevirmediniz.
Siz Türk milletinin gecesini
ve gündüzünü kabusa çeviriyorsunuz. Siz Türk milletine
musallat olmuş yılanların başını ezmek bir yana bu yılanları kendi elinizle Türk milletinin koynuna sokuyorsunuz.
Sayın Başbakan “Kelimelerden, kavramlardan korkanlar,
kendi icat ettiği tabulardan,
kendi imal ettiği kabuslardan
korkanlar, büyük devletler
inşa edemezler.” diyor. Sayın
Başbakan, bu ülkenin başına
gelmiş en büyük kâbus sensin, sen! Bu ülkede sizden
daha büyük kâbus yoktur maalesef.
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“Şivan Perver’leri değil,
vatanperverleri” dinleyin!
Türkiye Kamu-Sen,
Diyarbakır’da yaşanan rezaleti, Türk ve
Türkiye düşmanlarını
baş tacı yapanları,
şehitlerimiz, gazilerimiz ve büyük Türk
milleti adına Ankara
Kızılay meydanında
düzenlediği mitingle
protesto etti.

Yoğun katılımın olduğu mitingde konuşan Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı İsmail Koncuk, “Artık ülkemizde bölünmeyi talep etmek demokrasi, teröristleri baş tacı yapmak kardeşlik olarak kabul edilmektedir” dedi. Koncuk, “Ülkemiz çok zor bir dönem yaşamakta, Türk milleti
acı bir imtihandan daha geçmektedir. Tarihin hiçbir döneminde ihanet böylesine aleni olmamış; bir ülke, idarecileri eliyle uçuruma sürüklenmemiştir. 16 Kasım 2013 tarihinde bu ülkenin Başbakanı, iktidarı olduğu ülkeyi
bölmek isteyenlerle el ele, kol kola girmiş, Kürdistan bayrakları eşliğinde
bölünme şarkıları söylemiştir. Yıllarca dağlarda on binlerce şehit vererek koruduğumuz vatanımız davulla, zurnayla, şarkıyla, türküyle bölünmektedir.
Bir süredir terör örgütünün ve onun iş birlikçilerinin dümen suyuna girilmiş,
Türklüğe savaş açılmış, milletimizin arasına nifak tohumları saçılmıştır. İktidarı eleştirenleri terörist olarak gören, gençlerimizi ahlaksızlıkla suçlayan,
‘Türküm’ demeyi suç sayan anlayış, ülkemizi tehlikeli bir cepheleşmenin
kucağına itmiştir.’’ dedi.
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Koncuk: Biz bu
Koncuk:
ihaneti
Bizasla
bu ihaneti
kabul etmiyoruz.
asla kabulBiz
etmiyoruz.
Şivan Perverlerle
Biz Şivan Perverlerle
değil, vatanperverlerdeğil, vatanperverlerle beraber yürüyoruz!
le beraberKısacası
yürüyoruz!
“Kardeşliğe
Kısacası “Kardeşliğe
evet; kalleşliğe
evet;hayır!”
kalleşliğe
diyoruz.
hayır!” diyoruz.
ele Türkiye’yi
ele Türkiye’yi
romantizminin
bölme romantizminin
pazarlık masasında
pazarlık
durmayacağını
masasında durmayacağını
da
da
KONCUK: BU MİLLET,
KONCUK:
ARTIK
BUTİTREYİP
MİLLET, ARTIK
TİTREYİP bölme
doruklarına
doruklarına
Ülkeyi
çıkmıştır.
bölme Ülkeyi
bölme
biliyoruz.
Biz zaten
biliyoruz.
bu ülkede
Biz zaten
yaşabu ülkede yaşaKENDİNE GELMEKKENDİNE
ZORUNDADIR
GELMEK
İsmail
ZORUNDADIR
İsmailçıkmıştır.
sevdalıları,
sevdalıları, bir
Diyarbakır’da
araya yanbirtüm
araya
vatandaşlarımızla
yan tüm vatandaşlarımızla
kardeşiz.
kardeşiz.
Koncuk, ‘‘Artık ülkemizde
Koncuk, ‘‘Artık
bölünmeülkemizde
bölünme-Diyarbakır’da
gelmiş,
Şivan gelmiş,
Perver’inŞivan
teröristler
Perver’inAma
teröristler
teröristle,Ama
bölücüyle,
teröristle,
hainlerle,
bölücüyle, hainlerle,
yi talep etmek demokrasi,
yi talep etmek
teröristledemokrasi,
teröristleiçin söylediği
için söylediği
eşliğinde,
şarkılar
bir eşliğinde,
katillerle bir
kardeşlik
katillerle
kuracağımızı
kardeşlik sakuracağımızı sari baş tacı yapmak
ri baş
kardeşlik
tacı yapmak
olarakkardeşlik
olarak şarkılar
birlerine
ettikleri ikram
meşe dallaettikleri nanlar
meşe dallaboşuna beklemesinler.
nanlar boşuna beklemesinler.
Bu milBu milkabul edilmektedir.
kabulHabur
edilmektedir.
olayı ileHabur
olayı ikram
ile birlerine
rıyla bezenmiş
yollarında
bölünme
el yollarında
letin hiçbirel ferdi
letinihaneti
hiçbir affetmeyeferdi ihaneti affetmeyebaşlayan, Oslo başlayan,
görüşmeleriyle
Oslo görüşmeleriyle
de- rıyla bezenmiş
de- bölünme
ele yürümüşlerdir.
yürümüşlerdir.
tablo Türk milBu tablo
Türk
mil- cek,
cek,
on binlerce
şehidimizin
on binlerce
katiliyle
şehidimizin katiliyle
vam eden, terörist
vam başıyla
eden, terörist
yapılan başıyla
yapılan eleBu
leti için
tam bir leti
ibretiçin
vesikası
tam birolmalıibret vesikası
aynı olmalıyolda yürümeyecektir.
aynı yolda yürümeyecektir.
Sizin yol
Sizin yol
müzakerelerle ivme
müzakerelerle
kazanan rezalet,
ivme kazanan
rezalet,
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dır. Bu
titreyip
millet,kendine
artık titreyip
kendine arkadaşlarınız,
arkadaşlarınız,
hainler, bölücüler,
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ka- bölücüler, kaDiyarbakır’da Kürdistan
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Eyaleti’nin
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gelmekTürkiye’ye
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ve düşmanları
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tiller, Türk
olabilir.
düşmanları
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son aşamasına gelson aşamasına
milletine
Türk milletine
yağdıranların
küfürler yağdıranların
bu ihaneti asla
bu kabul
ihanetietmiyoruz.
asla kabul etmiyoruz.
miştir. Bundan sonraki
miştir. Bundan
aşama, AKP
sonraki Türk
aşama,
AKP küfürler
tacı edildiğibaşbutacı
dönemde
edildiğiyaşabu dönemde
Biz Şivan
yaşa-Perverlerle
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Perverlerle
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ve dünyada

Hazırlayan: Gökhan Altunkaş

Acı kayıplar yılı...
Geride bırakmaya hazırlandığımız
2013 yılı Türkiye
için ‘acı kayıplar’
senesi oldu. Sanatmedya, siyaset ve
spor dünyasının
bir çok duayeni
2013 yılında kaybettik. Ve 2013
aynı zamanda unutulmaz gelişmelerin yaşandığı bir
yıl oldu...
OCAK:
16 Ocak: Ressam Burhan Doğançay hayatını kaybetti.
17 Ocak: Gazeteci Mehmet Ali
Birand hayata gözlerini yumdu.
19 Ocak: Prof. Dr. Toktamış Ateş
vefat etti.
21 Ocak: Kamuoyunda “Deprem
dede” olarak bilinen Prof.Dr. Ahmet Mete Işıkara vefat etti.
22 Ocak: İstanbul Ortaköy’deki
Galatasaray Üniversitesinin 142
yıllık tarihi binası yandı.
28 Ocak: Türk Müziğinin güçlü
sesi Ferdi Özbeğen aramızdan ayrıldı
28 Ocak: Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre Türkiye nüfusu 75.627.384 kişi oldu
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MAYIS:
7 Mayıs: Bursaspor Başkanı İbrahim Yazıcı hayata gözlerini yumdu.
11 Mayıs: Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde patlamalar yaşandı. 53
vatandaşımız hayatını kaybetti,
yüzlerce insan yaralandı.
23 Mayıs: Eski OHAL Valisi Hayri Kozakçıoğlu, Sarıyer’deki evinde ölü bulundu.
24 Mayıs: Alkol ile düzenlemeleri

TEMMUZ:
3 Temmuz: Mısır’da darbe… Genelkurmay Başkanı Sisi yönetime
el koyduklarını açıkladı.
AĞUSTOS:
5 Ağustos: Emekli Büyükelçi İnal
Batu hayata gözlerini yumdu.
5 Ağustos: Ergenekon davasında
nihai kararın açıklanacağı tarihi
davanın duruşmaları başladı.
10 Ağustos: THY’de görev yapan
2 Türk pilot, Lübnan-Beyrut’ta
konaklayacakları otele giderken
silahlı saldırganlar tarafından kaçırıldı. Olayı “İmam Rıza’nın Ziyaretçileri” üstlendi.
6 Ağustos: Fenerbahçe’nin efsane
futbolcusu Selçuk Yula hayatını
kaybetti.
EYLÜL:
27 Eylül: Usta oyuncu Tuncel
Kurtiz aramızdan ayrıldı.
28 Eylül: “Şu Çılgın Türkler” kitabının yazarı, Türkiye sevdalısı
muhteşem insan Turgut Özakman hakkın rahmetine kavuştu.
30 Eylül: Başbakan Erdoğan
merakla beklenen “Demokratikleşme” paketini
açıkladı. Andımız’ı kaldıran
pakete tepkiler gecikmedi.

KASIM:
9 Kasım: Gazeteci Savaş Ay tedavi gördüğü hastanede hayatını
kaybetti.
16 Kasım: Diyarbakır’da düzenlenen etkinliklerde Mesud Barzani,
Şivan Perver ve İbrahim Tatlıses
Başbakan Erdoğan ile bir araya
geldi. “Çözüm sürecini taçlandırıyoruz” diyerek yapılan konuşmaları ve etkinlikleri vatandaşlar
sert şekilde eleştirdi.
18 Kasım: Tiyatro sanatçısı Nejat
Uygur aramızdan ayrıldı.

Gezi olayları...

NİSAN:
20 Nisan: Eski Başbakanlardan
Adnan Menderes’in Avukatlığını
yapan Burhan Apaydın yaşamını
yitirdi.
20 Nisan: İlk Avrupa güzelimiz
Günseli Başar 81 yaşında hayatını
kaybetti.

HAZİRAN:
11 Haziran: Sibel Siber KKTC’nin
ilk kadın Başbakanı oldu.

EKİM:
10 Ekim: Türk Dünyası önemli bir değerini daha yitirdi. Türk
Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı
başkanı Prof.Dr. Nevzat Köseoğlu
hayata veda etti.
19 Ekim: THY’de görev yapan
ve Lübnan - Beyrut’ta kaçırılan 2
Türk pilot 71 gün sonra serbest bırakılarak Türkiye’ye getirildi.
29 Ekim: Asya ve Avrupa’yı denizin altından birbirine bağlayan
“Marmaray” törenle hizmete açıldı.
29 Ekim: Türkiye ve Japonya arasında Sinop’a yapılacak Nükleer
santral için azmalar atıldı.
31 Ekim: AKP’li dört bayan milletvekili TBMM Genel Kuruluna
başörtüsü ile girdi.

Mısır’da derbe....

MART:
3 Mart: “BABA” lakaplı usta sanatçı Müslüm Gürses’i kaybettik.
5 Mart: Venezüela Devlet Başkanı Hugo Chavez hayata gözlerini
yumdu.
10 Mart: Tiyatrocu Metin Serezli
yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek aramızdan ayrıldı.
13 Mart: Katolik kilisesinin 266.
Papası Arjantin’li Bergoglio oldu.
Bergoglio, eski Papa hayattayken
yerine seçilen ilk Papa olma ünvanını kazandı.
19 Mart: Başkent’te Adalet Bakanlığı önünde ses bombası patladı. Patlamada 2 kişi yaralandı.
9 Mart: AKP Genel merkezine roketli saldırı düzenlendi.
21 Mart: Nevruz kutlamalarında
terörist başının mektubu Diyarbakır meydanında okutuldu.
22 Mart: İsrail “Mavi Marmara” baskını nedeniyle Türkiye’den
özür dilediğini açıkladı.

de içinde barındıran bazı kanun ve
KHK’lar TBMM’de kabul edildi.
Buna göre akşam saat 22:00’dan
sonra alkol satışı yasaklandı.
27 Mayıs: 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in eşi Nazmiye
Demirel vefat etti.
27 Mayıs: Taksim Gezi parkında
yaylaştırma projesi kapsamında 5
ağaç yerinden söküldü. Uzun süre
devam eden Gezi olaylarının ﬁtili
bugün ateşlendi.
29 Mayıs: İstanbul boğazına inşa
edilecek olan 3. köprünün temeli
atıldı. Köprünün adı “Yavuz Sultan Selim” köprüsü olarak açıklandı.

Elçiliğe saldırı...

ŞUBAT:
1 Şubat: Ankara Paris Caddesinde bulunan ABD Büyükelçiliğine
bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda, biri canlı bomba 2 kişi öldü.
11 Şubat: Cilvegözü sınır kapısında patlama meydana geldi. 13 kişi
hayatını kaybetti.
12 Şubat: Tiyatro sanatçısı Tekin Akmansoy nam-ı diğer “Nöri
Kantar”vefat etti.
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Memur sendikacılığının yüz akı Türkiye Kamu-Sen,
Memur
sendikacılığının
yüz akıgibi
Türkiye
geride
bıraktığı
21 yılda olduğu
2013Kamu-Sen,
yılında da
geride
bıraktığı
21
yılda
olduğu
gibi
2013
yılında da
temsil ettiği kamu çalışanları için ‘hak mücadelesintemsil
ettiği
kamu
için ‘hak mücadelesinden’
bir an
olsun
bileçalışanları
vazgeçmedi.
den’ bir an olsun bile vazgeçmedi.

2013 YILINDA TÜRKİYE KAMU-SEN
2013 YILINDA TÜRKİYE KAMU-SEN

yine
alanlardaydı...
yine alanlardaydı...
Hazırlayan: Esra Ocaklı Yüce
Hazırlayan: Esra Ocaklı Yüce
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2 OCAK... 28 Aralık’ta Resmi
Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren ve çalışanlar arasında
hayal kırıklığı yaratan 4/C kararnamesi ile ilgili tepkimizi yazılı
bir açıklamayla dile getirdik.
7 OCAK... Genel Başkan İsmail
Koncuk yaptığı yazılı açıklama
ile bebek katili İmralı canisini
umut haline getiren İmralı görüşmelerine tepki gösterdi.
9 OCAK... Türkiye Kamu-Sen Genel Merkezi ve Büyükkaya Sigorta Brokerliği ve Vakıf Emeklilik arasında yeni bir anlaşma
imzalandı. Yapılan anlaşma çerçevesinde tüm Türkiye KamuSen üyeleri Büyükkaya Sigorta
Brokerlik ve Vakıf Emeklilik
güvencesi altına alındı.
10 OCAK... Türkiye Kamu-Sen
Genel Başkanı İsmail Koncuk
ve Yönetim Kurulu eyeti Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi
Enstitüsü (TODAİE) Genel Müdürü Prof.Dr. Eyüp İsbir’e nezaket ziyaretinde bulundu.
11 OCAK... “Anayasa yenileme
sürecinde Milli Birlik Meselemiz” konulu panel Kırşehir ve
Kırıkkale’de düzenlenen toplantılarla devam etti.
11 OCAK...“4/C İnsanlıkAyıbıdır”
sloganıyla, Türkiye Kamu-Sen
tarafından Ankara’da gerçekleştirilen çalıştay, Kızılay’daki
basın açıklamasıyla başladı.
4/C mağdurlarının sıkıntılarını
ve seslerini meydanlara taşıyan
Türkiye Kamu-Sen, gerçekleştireceği çalıştayla 4/C mağdurlarının taleplerini hükümete duyurma amacı taşıyor. Çalıştay,
Genel Başkan İsmail Koncuk
ve Türkiye’nin 81 ilinden gelen
4/C temsilcilerinin katılımıyla
Kızılay’da gerçekleştirilen basın açıklamasının ardından resmen başlamış oldu.
12 OCAK...Türkiye Kamu-Sen
tarafından, 81 ilden gelen 4-C
temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen 4-C Çalıştayı başladı.

14 OCAK...
Türk Dayanışma Konseyini oluşturan 70 Sivil Toplum Örgütü ve
Türkiye Kamu-Sen “İmralı ile
yapılan müzakereleri” kınayan
bir basın açıklaması yaptı.
21 OCAK...
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk ataması yapılmayan öğretmenler sorununa
ilişkin bir basın açıklaması yaptı. Koncuk, "Ataması yapılmayan öğretmenlerin ateşi bu sorunu çözmeyenleri, görmezden
gelenleri er ya da geç yakacaktır" dedi.
22 OCAK...
Hükümet Anayasa’nın 128.
maddesinde “Devletin kamu
hizmetinin gerektirdiği asli ve
sürekli görevler memurlar ve
diğer kamu görevlileri eliyle
yürütülür” düzenlemesinden
“memurlar” ifadesini çıkararak, sadece “kamu görevlileri”
haline dönüştürülmesini istiyor.
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, yapılan bu
girişimlerin niyetleri açıkça ortaya koyduğunu belirtti.
26 OCAK...
Devlet Personel Başkanlığı’nın
ev sahipliğinde Bolu Abant’ta
gerçekleştirilen “Kamu Personel Sisteminin Sorunları,
Çözüm Önerileri ve 2023 Vizyonu Çalıştayı”nda konuşan
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, "Peygamberimiz emeğin hakkını alın
teri kurumadan veriniz diyor.
Yine Peygamber efendimiz bir
diğer Hadis-i Şerif'inde ise,
yanınızda çalıştırdıklarınıza
kendi yediğinizden yediriniz,
kendi giydiğinizden giydiriniz
diyor.
Bizde buradan hareketle Sayın
Bakan, sayın Müsteşar ve sayın Genel Müdürün yedikleri,
giydikleri ne ise helal olması
kaydıyla kamu çalışanları için
aynısı istiyoruz" dedi.
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9 ŞUBAT...Azerbaycan
Azerbaycan İşçi Sendikaları Konfederasyonunun 4. Olağan Genel Kurulu 5-6 Şubat 2013 tarihlerinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de
yapıldı. Genel kurula Konfederasyonumuz adına Genel Sekreter ve Türk
Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder
Kahveci, Genel Dış İlişkiler Sekreteri ve Türk Tarım Orman-Sen Genel
Başkanı Ahmet Demirci ile Genel
Basın Sekreteri ve Türk Enerji-Sen
Genel Başkanı Celal Karapınar katıldı.
11 ŞUBAT...Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Türkiye
Kamu-Sen’in Manisa’da yapılan il
istişare toplantısına katıldı.
19 ŞUBAT...İsrail zulmünün doruğa
çıktığı günlerde Türkiye Kamu-Sen
Genel Başkanı İsmail Koncuk ve
Yönetim Kurulu üyelerinin destek
vermek için ziyaret ettiği Filistin Büyükelçisi Nebil Maaruf Konfederasyonumuza iade-i ziyarette bulundu.
20 ŞUBAT...Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi’nin yaptığı
araştırma, emekli olmayı düşünen
memurların kâbusu, düşük ücret ve
emekli ikramiyesindeki adaletsizlikleri ortaya koydu.
22 ŞUBAT...Türkiye Kamu-Sen Genel
Başkanı İsmail Koncuk ve Yönetim
Kurulu Üyelerimiz Maliye Bakanlığı
Müsteşarı Naci Ağbal’a nezaket ziyaretinde bulundu.
24 ŞUBAT...Eli kanlı Ermeni güçlerince 26 Şubat 1992 yılında
Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesinde ki Hocalı kasabasında yaşayan soydaşlarımıza karşı yapılan
vahşet ve katliam 21. yıldönümünde
Türkiye Kamu-Sen’inde destek ver-

diği Başkent Ankara’da düzenlenen
mitingle anıldı.
Kamu-Sen Genel
25 ŞUBAT...Türkiye
ŞUBAT...
Başkanı İsmail Koncuk Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na gönderdiği dilekçe ile kamuoyunda sıkça
gündeme gelen sözleşmelilerin kadroya geçirilmesiyle ilgili beklentilerin karşılanmasını istedi.
27 ŞUBAT...Türkiye Kamu-Sen, konfederasyonumuza bağlı sendikaların
Ankara şubeleri ile istişare toplantısı
gerçekleştirdi.
27 ŞUBAT...Türk Büro-Sen’in Ülke
genelinde yaptığı iş bırakma eyleminde memurlar fazla mesai ücretlerinin
kaldırılması, ek ödeme adaletsizliği,
yol paralarının kaldırılması, servis
ücretlerinin getirilmesi, iş güvencesine yönelik tehditler ve memurların
haklarına yapılan saldırılara dur demek için Büro Emekçileri Sendikasıyla ortaklaşa yapılan bir günlük iş
bırakma eylemi Ankara Kızılay meydanında ki Güven parkta başladı.
13 MART... Türk Ulaşım-Sen ve
Kesk’e bağlı Birleşik Taşımacılık Çalışanları sendikası (BTS) TCDD’nin
Özelleştirilmesi ile ilgili Bayındırlık,
İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna sevk edilen kanun taslağını
Meclis Dikmen Kapısı önünde protesto etti.
17 MART... Türkiye Kamu-Sen öncülüğünde, TÜRKAD ile ortaklaşa
düzenlenen “Yeni Anayasa Hazırlıkları kapsamında Milli Birlik
Meselemiz” panelimizin 10’uncusu
Nevşehir’de düzenlendi. Konferansa, Türk Büro-Sen Genel Başkanı
Fahrettin Yokuş, TÜRKAD Genel
Başkanı Dr. Şenol Bal Uluslararası

Hukukçu Prof. Dr. Vahit Doğan ve
Halk Bilimcisi Doç. Dr. Ruhi Ersoy
konuşmacı olarak katıldı.
18 MART... Bölge İstişare Toplantıları çerçevesinde Gaziantep, Şanlıurfa
ve Adana’da üyelerimizle ve kamu
çalışanlarıyla bir araya gelen Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk çalışma hayatından yeni
Anayasa’ya, İmralı sürecinden başörtüsü meselesine kadar birçok konuda
değerlendirmelerde bulundu.
18 MART... Türk Haber-Sen’in iki
asırlık PTT’yi Anonim Şirket yapan
tasarıyı protesto etmek amacıyla İstanbul Sirkeci’den başlattığı kutlu
yürüyüşü, Kocaeli, Adapazarı, Düzce
ve Bolu’nun ardından Türkiye Büyük
Millet Meclisi’nin önünde yapılan
basın açıklamasıyla sona erdi.
19 MART...Türkiye Kamu-Sen ARGE Merkezinin, TÜİK 2012 yaşam
memnuniyeti araştırması verilerine
dayanarak yaptığı açıklamaya göre
Türkiye’de 100 bireyden 39’u mutsuz. Vatandaş maddi imkansızlıklar
nedeniyle ucuz ve sağlıksız gıdaya
yöneliyor.
19 MART... Türkiye Kamu-Sen ve
Eskimeyen Dostlar Grubu 18 Mart
Şehitler günü ve Şehitler haftası nedeniyle Ankara Kocatepe Camii’nde
Mevlid-i Şerif okuttu.
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20 MART...
Türkiye Kamu-Sen ve Türk Dayanışma Konseyi 18 Mart Şehitler haftası
münasebetiyle Şehit Aileleri Dernekleri Federasyonunu ziyaret etti.
21 MART... Türkiye Kamu-Sen ve
Türk Haber-Sen işbirliğiyle PTT
Başmüdürlüğü yerleşkesinde düzenlenen Nevruz Bayramı büyük coşku
ve heyecanla kutlandı.
22 MART...
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı
İsmail Koncuk Tokat’ın Niksar ilçesinde düzenlenen törende “Sosyal
Denge Sözleşmesi” ni imzaladı, daha
sonra Amasya ve Suluova da düzenlenen toplantılara katıldı.
23 MART...Türkiye Kamu-Sen Erzurum İl İstişare Toplantısı 23 Mart
2013 tarihinde yapıldı.
30 MART... Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Türkiye
Kamu-Sen Konya İstişare Toplantısına katıldı.
3 NİSAN... Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesiyle ilgili yasa tasarısının Bayındırlık, İmar,
Ulaştırma ve Turizm Komisyonundan geçmesi üzerine Türkiye KamuSen’e bağlı Türk Ulaşım-Sen’in tasarının geri çekilmesi amacıyla 31 Mart
2013 tarihinde Türkiye’nin 6 noktasından başlattığı yürüyüş Ankara’da
TBMM önünden Meclis Dikmen kapısı önüne yapılan basın açıklamasının ardından tamamlandı.
8 NİSAN... Türkiye Kamu-Sen Genel
Başkanı İsmail Koncuk milli bütünlüğümüzün simgesi olan Türkiye
Cumhuriyeti “T.C” ifadesinin kamu
kurumlarının isimlerinin başından
kaldırılması ve başta 23 Nisan olmak
üzere ulusal bayram kutlamalarına

getirilen sınırlamalara yönelik basın
açıklamasını yaparak, “Ne yapılırsa
yapılsın, bu milletin içindeki vatan
sevgisi yok edilemeyecektir” dedi.
11 NİSAN... Türkiye Kamu-Sen ve
Türk Dayanışma Konseyi ile ortaklaşa düzenlenen “Yeni Anayasa Hazırlıkları Kapsamında Milli Birlik
Meselemiz” panelimizin 11’incisi 10
Nisan 2013 tarihinde Çorum’da düzenlendi.
12 NİSAN... Kamu Personeli Danışma
Kurulu Toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yapıldı.
Toplantıya katılan Türkiye KamuSen Genel Başkanı İsmail Koncuk,
toplantıda hükümetten kadro müjdesi bekleyen 4/C’lilerin durumunu bir
kez daha masaya taşıdı.
16 NİSAN... Türkiye Kamu-Sen’in 2
buçuk aydır tüm Türkiye genelinde
sürdürdüğü “Tüm Ek Ödemeler
Emekliliğe Sayılsın, Emekli Maaşı
Düşmesin” kampanyası bugün Başkent Ankara ile tüm illerde eşzamanlı
olarak düzenlenen basın açıklamalarının ardından Türkiye’nin dört
bir yanında toplanan dilekçelerin
Başbakanlık’a gönderilmesiyle sona
erdi.
3 MAYIS... Türkiye Kamu-Sen ve
merkezi Ankara’da bulunan, 70 sivil
toplum örgütünden oluşan Türk Dayanışma Konseyi birlik ve dayanışma
toplantısında bir araya geldi. Toplantının açılışında bir konuşma yapan
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı
İsmail Koncuk, son dönemde açılım adı altında yapılan faaliyetlerin
her geçen gün hız kazanarak devam
ettiğini ve Türk milletinin yaşananlardan büyük rahatsızlık duyduğunu
söyledi.

10 MAYIS... Türkiye Kamu-Sen Genel
Başkanı İsmail Koncuk ve Yönetim
Kurulu üyelerimiz Devlet Personel
Başkanı Mehmet Ali Kumbuzoğlu’nu
ziyaret etti.
11 MAYIS... Türkiye Kamu-Sen’in
Anneler Günü nedeniyle tüm Şehit Annelerini yılın Annesi seçerek
taçlandırdığı bu yılki Anneler Günü
töreni başta Ankara olmak üzere tüm
illerimizde yapıldı.
13 MAYIS... Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Yadigar Gökalp İlhan ve
Yönetim Kurulu üyeleri ile kuruma
bağlı Başkan Yardımcıları, Genel
Müdürler ve Daire Başkanları Sosyal
Güvenlik Haftası nedeniyle Konfederasyonumuza ziyarette bulundular.
17 MAYIS...Şehit Aileleri Derneği Genel Başkanı Hamit Köse ve yönetim
kurulu üyeleri Türkiye Kamu-Sen
genel merkezini ziyaret etti. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail
Koncuk tarafından karşılanan heyet,
anneler günü nedeniyle şehit annelerini yılın annesi seçen Konfederasyonumuza teşekkür ziyaretinde
bulundu.
21 MAYIS... Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde yaşanan patlamalarda şehit
olan vatandaşlarımız için Türkiye
Kamu-Sen olarak Ankara Kocatepe
Camii’nde Mevlid-i Şerif okuttuk.
28 MAYIS... Türkiye Kamu-Sen Genel
Başkanı İsmail Koncuk, Memur-Sen
Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu
hakkında “Çözüm sürecini hayvanlar bile anladı ama bazı insanlar
hala anlamadı” sözleri nedeniyle
suç duyurusunda bulundu.
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3 HAZİRAN... Uluslararası Türkçe
Olimpiyatları adı altında 2003 yılından beridir yapılan ve Dünya çocuklarını bir araya getiren organizasyon
sebebiyle ülkemizde bulunan farklı devletlerden öğrencileri Türkiye
Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail
Koncuk ve Yönetim Kurulu üyelerimiz kabul etti.
3 HAZİRAN...Kamu Denetçiliği Kurumu Baş denetçisi (Ombudsman)
Mehmet Nihat Ömeroğlu ve Kamu
denetçisi Muhittin Mıhçak Konfederasyonumuzu ziyaret etti.
13 HAZİRAN...Türk Dayanışma Konseyi yaptığı basın açıklamasıyla Gezi
olaylarını değerlendirdi.
18
HAZİRAN...
657 sayılı Kanunun bazı maddelerinde değişiklik
içeren Torba Kanun Tasarısı Meclis Plan ve Bütçe
Komisyonunda görüşülerek bir alt komisyona
gönderildi.
22 HAZİRAN... Türkiye KamuSen Genel Başkanı İsmail
Koncuk, 21. kuruluş yıldönümü nedeniyle bir mesaj
yayınladı. Açıklamada, “Her
türlü zorluğu göze alarak
çıktığımız hak mücadelesi
seferinde, her gün büyüyerek bugün 450 bine ulaşan üyesi ile millet
sevgisinin, vatan sevdasının ve hizmet aşkının adresi; Türkiye Cumhuriyetinin vazgeçilmez değerlerinin, yılmaz savunucusu Türkiye
Kamu-Sen’in 21. kuruluş yıldönümünü kutlamanın mutluluğunu ve
gururunu yaşıyoruz.” denildi.
25 HAZİRAN... 96 bin 500 4/B çalışanı
kadroya alıp, 25 bin 4/C’li sözleşmeli personeli unutan hükümete tepki
gösteren Türkiye Kamu-Sen Genel
Başkanı İsmail Koncuk, yaptığı yazılı açıklama ile atılan bu adımın olumlu olduğunu ancak, 4/C’li personelin
görmezden gelinmesinin kabul edilemeyeceğini ifade ederek uygulama-

nın eksik kalacağını belirtti.
27 HAZİRAN... Türkiye Kamu-Sen
kadro kapsamına alınmayan 4/C’liler
ve bazı sözleşmeliler için eylem düzenledi.
28 HAZİRAN... Irak’ta ve Doğu
Türkistan’da katledilen MüslümanTürk kardeşlerimiz için Türkiye genelinde cuma namazının ardından
gıyabi cenaze namazı kıldık.
29 HAZİRAN... Türkiye Kamu-Sen’in
de katıldığı iki ayrı eylemle Irak’taki
Türkmenlere ve Doğu Türkistan’daki
Uygur Türklerine yönelik saldırılar
protesto edildi. Türkiye Kamu-

Sen’in de destek verdiği
eylemlerde ilk olarak ABD Büyükelçiliği önüne, sonra da Çin Büyükelçiliği önüne siyah çelenk bırakıldı.
4 TEMMUZ... Türkiye Kamu-Sen,
meclis komisyonlarında görüşülmeye devam eden 4/C’lilerin kadroya
alınması konusunda tekliﬁni yineliyor.
6 TEMMUZ...Türkiye Kamu-Sen’in
geçtiğimiz yıl 418 bin 991 bin olan
üye sayısı bu yıl 444 bin 935 seviyesine yükselmiş ve karşımızdaki yandaş sendikanın her türlü ahlaksızlığına, gayri ahlaki yöntemlerine rağmen
her yıl olduğu gibi sağlıklı bir şekilde
büyümesini devam ettirerek, üye sayını geçen yıla göre 25 bin 944 kişi
daha artırmıştır.

6 TEMMUZ... Urumçi katliamının 4.
yıldönümü nedeniyle Doğu Türkistan Kültür ve Yardımlaşma Derneği
Çin Büyükelçiliği ve Abdi İpekçi
parkında Türkiye Kamu-Sen’inde
destek verdiği iki ayrı protesto gösterisi düzenledi.
8 TEMMUZ... Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Mısır’da
yaşanan ve onlarca insanın ölümüyle
sonuçlanan olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu. Koncuk, Ramazan
ayına girdiğimiz şu günlerde Mısır’da
yaşanan bu acının son bulmasını temenni ediyoruz” derken,
AKP Hükümetini, Mısır
konusunda gösterdiği
hassasiyeti Doğu Türkistan ve Türkmeneli
içinde göstermeye çağırdı.
9 TEMMUZ... Türkiye
Kamu-Sen Araştırma
Geliştirme Merkezi,
sıcak ve uzun yaz günlerine rastlayan 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 38,94 TL; Ramazan boyunca oruç açmanın maliyetinin ise
1.168,20 TL olduğu belirlendi.
20 TEMMUZ...Türkiye Kamu-Sen
Genel Merkezi tarafından Ankara
Şube ve genel merkez yöneticilerine
iftar yemeği Ankara’da gerçekleştirildi. Başta Genel Başkanımız İsmail
Koncuk olmak üzere tüm Sendikalarımızın Genel Başkanları, Genel
Merkez Yöneticileri, Ankara Şube
Başkanları ve Şube Yönetim Kurulu üyeleri iftar yemeğinde biraraya
geldi.
23 TEMMUZ... 1 Ağustos’ta başlayacak olan Toplu Sözleşme öncesi Türkiye Kamu-Sen’in talepleri Genel
Başkanımız İsmail Koncuk’un düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu.
27 TEMMUZ... Türkiye Kamu-Sen İl
Temsilcileri toplantısı Ankara’da yapıldı.
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1 AĞUSTOS... 2013 Yılı Toplu Sözleşme görüşmeleri başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Reşat Moralı Toplantı Salonunda yapılan görüşmelere Türkiye
Kamu-Sen adına
Genel Başkan
İsmail Koncuk, Genel
Toplu Sözleşme Sekreteri
ve
Türk İmarSen Genel
Başkanı Necati Alsancak
ve uzman heyetimiz katıldı.
6 AĞUSTOS... Toplu sözleşmeler devam
ederken, Türkiye Kamu-Sen
Genel Başkanı İsmail Koncuk, hükümetin mali tekliﬁ
karşısında, tüm konfederasyonları ortak eylem yapmaya
davet etti.
7 AĞUSTOS... Malum Konfederasyon ile Hükümetin arasında
oynadığı çadır tiyatrosunun ﬁyaskoyla sonuçlanmasının ardından,
yaşanan gelişmeler üzerine bir
açıklama yapan Türkiye KamuSen Genel Başkanı İsmail Koncuk, toplu sözleşme sürecine tepki gösterdi ve “Memurlar masada
satılmıştır.” dedi.
13 AĞUSTOS... 31 Günlük yasal
süreyi gözetmeden birkaç günlük
görüşme ile geçiştirilen ve tarihi
bir kazanım gibi gösterilen ama
özünde kamu çalışanlarını masada satan zihniyeti Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde yaptığımız geniş katılımlı bir
eylemle protesto ettik.
15 AĞUSTOS... Toplu sözleşmede,
“memurun masada satılmasını”
ülke genelinde düzenlediğimiz
eylemlerle protesto ettik.
15 AĞUSTOS...Türkiye Kamu-Sen

Genel Merkezi tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
önünde 4/C’lilerin gasp edilen
haklarının iadesi ve
4/C’lilere kadro
verilmesi için
eylem gerçekleştirdi.

21 AĞUSTOS... Türkiye Kamu-Sen
Genel Başkanı İsmail Koncuk
Ankara Abdi İpekçi parkında
açlık grevi yapan ve bütünleme
haklarını isteyen Açık Öğretim
Fakültesi öğrencilerini ziyaret
ederek haklı mücadelelerinde
kendilerine destek verdi.
21 AĞUSTOS... Konfederasyonumuza bağlı Türk Haber Sen hizmet kolu adına Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı önünde bir
eylem gerçekleştirdi.
22 AĞUSTOS... Türkiye Kamu-Sen
Genel Başkanı İsmail Koncuk,
Suriye’de önceki gün yaşanan ve
binlerce masum insanın ölümüne
neden olan kimyasal saldırıyı kınayarak, bu insanlık dışı saldırı-

nın tekrarının yaşanmaması için
yetkililere ve Uluslararası kamuoyuna çağrıda bulundu.
27 AĞUSTOS... İslam Dünyası ve
Türk Dünyası’nda yaşanan zulme
sessiz kalan Birleşmiş Milletler’i
Başkent Ankara’daki binası
önünde protesto ettik.
29 AĞUSTOS... Toplu Sözleşme
süreci ve yaşanan tarihi hezimeti protesto etmeye devam ediyoruz. Türkiye Kamu-Sen’e
bağlı Türk Tarım Orman-Sen
Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı önünde düzenlediği eylemle süreci protesto
etti.
13 EYLÜL...2013 Ağustos ayında yapılan toplu sözleşmede
kamu çalışanlarının gasp edilen
birçok hakkı yanında, bütçeden
kendilerine ayrılan pay dahi
yetkili konfederasyon tarafından alınamadı. 30 günlük toplu
sözleşme süresini 2 günde apar
topar tamamlayarak imzayı atan
sendika, kamu çalışanlarının aylık 103 Lira daha fazla almasına
engel oldu. Konuyla ilgili yazılı
açıklama yapıldı.
14 EYLÜL... Türkiye Kamu-Sen’e
bağlı Türk Sağlık-Sen tarafından
gerçekleştirilen eylemde toplu
sözleşmede vitrin mankenliği
yapıp hükümetin biçtiği rolü oynayanlar ve memurları sefalete
mahkum edenler protesto edildi.
17 EYLÜL... Türkiye Kamu-Sen
Genel Başkanı İsmail Koncuk ve
yönetim kurulu üyelerimiz göreve yeni başlayan Ülkücü İşçiler
Derneği Genel Başkanı Hakan
Kandemir ve Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.
20 EYLÜL... Türkiye Kamu-Sen
ve T.C.Ziraat Bankası arasında
“Kamu-Sen Ziraat Kart” projesi
kapsamında Türkiye’de ilk defa
uygulanacak olan bir anlaşma
imzalandı.
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2013 yılında Türkiye Kamu-Sen

23 EYLÜL... 31 Ağustos 2013 gün
ve 28751 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme
ve Unvan Değişikliği Esaslarına
Dair Genel Yönetmelikte birçok
değişiklik yapılmıştır.
Üyelerimizden gelen şikayetler
göz önünden bulundurularak anılan yönetmeliği yargıya taşıdık.
24 EYLÜL... Türk Eğitim-Sen,
Milli Eğitim Bakanlığı tarihindeki en büyük yandaş kadrolaşmayı
protesto etmek için MEB önünde
büyük bir eylem yaptı.
25 EYLÜL... Türkiye Kamu-Sen’e
bağlı Türk Diyanet Vakıf-Sen
Genel Başkanı Nuri Ünal, basın
toplantısı yaparak, Dolmabahçe
Camii müezzini Fuat Yıldırım’ın
görev yerinin usulsüzce değiştirilmesine karşı çıktı.
26
EYLÜL...Türkiye
KamuSen
Araştırma
Geliştirme
Merkezi’nin TÜİK’in Gelir ve
Yaşam Koşulları ile OECD’nin
gelir dağılımı araştırmalarının
verilerinden yola çıkarak yaptığı
çalışmada Türkiye’deki gelir dağılımı adaletsizliğinin sürdüğü ve
yoksulluğun en önemli toplumsal

sorun olarak ortaya çıktığı belirtildi.
27 EYLÜL... Azerbaycan’da faaliyette bulunan “Milli Azadlık
Cephesi Partisi” Genel Başkanı
Hürrü Aliyev ve beraberindeki
heyet Konfederasyonumuzu ziyaret etti.
28 EYLÜL... Türkiye Kamu-Sen’e
bağlı Türk Emekli-Sen 5. Olağan
Genel Kurulu yapıldı.
2 EKİM... “Ne Mutlu Türküm
Diyene” deme hakkımızı elimizden almaya çalışan ve PKK terör
örgütünün kirli taleplerini hayata
geçirmeyi amaçlayan sözde Demokrasi paketini protesto etmek
için tüm Türkiye’de ve Başkent
Ankara’da Andımız’ı okuyarak
gururla “Ne Mutlu Türküm Diyene” diyerek haykırdık.
4 EKİM... Türk Diyanet Vakıf-Sen
kurucu genel başkanı merhum
Tevﬁk Yüksel Bey’in vefatının 8.
yılı münasebetiyle mevlüd okutuldu.
7 EKİM... Aralarında Türkiye
Kamu-Sen, Aydınlar Ocağı, Türk
Hukuk Enstitüsü, Şehit Aileleri
Derneği Genel Merkezi, Kadın
Hareketi Derneği, Türk Dünyası İnsan Hakları Derneği gibi

kuruluşların bulunduğu 71 sivil
toplum örgütünden oluşan Türk
Dayanışma Konseyi sözde demokrasi paketi hakkında basın
açıklamasında bulundu.
9 EKİM... Türk Milletinin birlik
ve beraberliğini her şeyden üstün
tutan, milli birlik ve kardeşliği
kendisine şiar edinen Türkiye
Kamu-Sen “Andımız”ın kaldırılması kararını Danıştay nezdinde
yargıya taşıdı.
25 EKİM... Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi’nin 25-26
Ekim 2013 tarihleri arasında düzenlediği “Yeni Anayasa Süreci ve STK’ların Rolü” konulu
sempozyuma konuşmacı olarak
davet edilen Türkiye Kamu Sen
ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, sempozyum
öncesi Türkiye Kamu Sen’e bağlı
şubelerin yönetim kurulu üyeleri
ve işyeri temsilcileri ile biraraya
geldi.
26 EKİM... Türkiye Kamu-Sen
Genel Başkanı İsmail Koncuk,
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi tarafından düzenlenen “Yeni
Anayasa Süreci ve STK’ların
Rolü” konulu sempozyuma konuşmacı olarak katıldı.

NELER YAPTI?
7 KASIM... Belçika’nın başkenti
Brüksel’de bulunan ve konfederasyonumuzun üyesi olduğu
Türkiye Ekonomik ve Sosyal
Konsey’in üst birliği olan Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komite
merkezinde toplantı başladı.
8 KASIM... Devlet Nişanları ve
verilme usullerini yeniden düzenleyen yönetmelikte yapılan
değişiklikle, nişanlarda yer alan
Atatürk silueti ve T.C. yazısı kaldırıldı. Türkiye Kamu-Sen olarak
yapılan bu düzenlemenin yürütmesinin durdurulması ve iptali
talebi doğrultusunda Danıştay’a
başvuruda bulunduk.
11 KASIM... Türkiye-AB karma
İstişare Toplantısı’ndan kamu çalışanları sendikaları için özel rapor hazırlanması kararı çıktı.
11 KASIM... Türk Hareket Partisi
Genel Başkanı Prof. Dr. Adnan
Kahil ve Genel Sekreteri Enes İb-
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rahim , Türkiye Kamu-Sen Genel
Merkezi’ni ziyaret etti.
12 KASIM... Türkiye Kamu-Sen
Genel Başkanı İsmail Koncuk ve
Konfederasyon yönetim kurulu
üyeleri, Akil Adamların Marmara
heyetini Balıkesir ziyaretleri sırasında protesto eden yöneticilerimiz aleyhine açılan davaya katılmak ve yöneticilerimize destek
vermek için Balıkesir’e gitti.

Aşure günü Türkiye Kamu-Sen
Genel Merkezi’nde yapılan etkinlikle kutlandı.
13 KASIM... Türkiye Kamu-Sen’in
sendikal mücadelesi esnasında
hakkın rahmetine kavuşan merkez yöneticileri, şube, il ve ilçe
organlarında görev yapan yönetici ve üyelerimiz için Genel Merkezimizde Mevlid-i Şerif okutuldu.

13 KASIM... Türkiye KamuSen
Araştırma
Geliştirme
Merkezi’nin, OECD’nin İyi Yaşam Endeksi üzerinden yaptığı çalışmaya göre, Türkiye’nin
OECD araştırması kapsamında
değerlendirilen 36 ülke içinde
yaşam koşulları en kötü ülkeler
arasında yer aldığı ortaya çıktı

20 KASIM... Diyarbakır’da yaşanan rezaleti, Türk ve Türkiye
düşmanlarını baş tacı yapanları,
şehitlerimiz, gazilerimiz ve büyük Türk milleti adına Ankara
Kızılay meydanında düzenlediğimiz mitingimizle protesto ettik.

13 KASIM... Muharrem ayının en
güzel geleneklerinden birisi olan

4 ARALIK... TBMM’de görüşülmekte olan 2014 yılı bütçesini
Meclis Dikmen kapısında düzenlediğimiz eylemle protesto ettik.
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Daha önce 24 haftaya çıkarılacağı konuşulan
ücretli doğum izni, 18 veya 19 haftaya çıkacak.
Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre, doğum sonrası iznini tamamlayan kadına, ilk çocukta 6 aya kadar yarı
zamanlı esnek çalışma hakkı da geliyor.

KADIN
İSTİHDAMI VE
DOĞUM PAKETİ

Esra Ocaklı YÜCE
Türkiye Kamu-Sen Basın Danışmanı
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Y

ılbaşından önce açıklanması planlanan ‘Kadın İstihdam ve Doğum Paketi” anne adaylarına ve çiçeği burnunda
yeni annelere hangi hakları getirecek?
Uzun süredir üzerinde çalışılan ve “ha
çıktı ha çıkacak” derken, yerel seçim arifesine bırakılan yeni düzenleme hakkında
edindiğimiz bilgileri paylaşalım.
Daha önce 24 haftaya çıkarılacağı konuşulan ücretli doğum izni, 18 veya 19
haftaya çıkacak. Kamuoyuna yansıyan
bilgilere göre, doğum sonrası iznini tamamlayan kadına, ilk çocukta 6 aya kadar yarı zamanlı esnek çalışma hakkı da
geliyor. Ayrıca, kadının doğum sonrası
kademe ilerlemesi ve pozisyon kaybına
uğramasını engellemek için işveren tarafına yeni yükümlülükler de yolda. Çalışan
annenin çocuk bakımı konusunda yaşadığı sıkıntıyı gidermek için de yurtdışından
örnekler alındı.

İŞTE PAKETİN DETAYLARI
Son karar Bakanlar Kurulu’na kaldı ama
ücretli doğum izni iki hafta daha uzatılabilir. Daha önce 24 haftaya çıkartılacağı
konuşuluyordu ancak, işveren tarafı bu
konuda itirazlarını “kadın istihdam etmeyiz” noktasına getirince, uygulamadan
vazgeçildi.
Ücretsiz izinde borçlanılan primler sonradan ödenebilecek. Ayrıca kadın memurlar
kademe ve derece yükselmesinde, askerlik hizmeti gören erkeklerle aynı işleme
tabi tutulacak. Yani kademe derece yükselmesi izinli olduğu döneme rastlayan
kadın memur işe döndüğü zaman derece
atlamış olarak devam edebilecek. Böylece kadın memurlar kariyer kaybına uğramayacak.
Kadının ücretli doğum izni sona erince ne
olacak? Annelerin ve anne adaylarının en
çok merak ettiği konuların başında da bu
var. Yeni düzenlemede, ücretli izin sonrasında kadına esnek çalışma modeli sunulması planlanıyor. Kendi çocuklarına belli
bir süre daha bakabilmelerine olanak

sağlamak için, çocuk sayısına göre değişen modelleme yapılacak. Bu konuda Avrupa ülkeleri baz alındı. Kadın istihdamı
konusunda yüzde 70 işgücüne katılımla
en yüksek ülkeler arasında olan Fransa’da
bu oranın yüzde 40’ı esnek çalışma modeliyle sağlandı.
Sigorta primlerinin ödenerek, emeklilik süreci açısından işletilmesine ilişkin
borçlanabilecek çocuk sayısı da 2’den 3’e
çıkarılacak.
- Doğum iznini ücretli ya da ücretsiz olarak bitiren işçi, işvereni tarafından en
geç iki ay içinde eski konumunda veya
benzeri yerde derhal istihdam edilecek.
İşveren, kadın işçiyi eski istihdam edildiği noktada boş yer yoksa boşalacak ilk
görevde veya kadın işçinin tercih ettiği
noktada istihdam etmek zorunda olacak.
- Kadın memurları ilgilendiren bir başka
gelişme daha… Kadınlar, hamileliğin 24.
haftasından itibaren ve doğumdan sonraki bir yıl boyunca başka bir yere tayin edilemeyecek. Şayet, kadının sağlığı elverişli değilse ve bunu raporla da kanıtlarsa,
hamileliğinin 24. haftasından önce de bu
haklardan faydalanabilecek.

ESNEK ÇALIŞMA HAKKI NEDİR ?
Yeni düzenlemede, çevremizde örneklerine sıkça rastladığımız bir sorun ile ilgili
getirilen çözümün adı “esnek çalışma”
olarak karşımıza çıkıyor. Birçok kadınımız anne olduktan sonra işi bırakmak zorunda kalıyor. Bu konuda daha şanslı olan
kadın memurlarımız 2 sene ücretsiz izin
hakkını genelde kullanıyor. Özel sektörde
çalışan kadınlarımız ise 1 sene ücretsiz
izin hakkını kullanmakta sıkıntı yaşıyorlar. İşte çözüm olarak esnek istihdam
modeli karşımıza çıkartılacak. Esnek çalışma, “yarı zamanlı çalışma” hakkını içerecek. Buna göre kadınlar doğum izni sonrasında kendi isteklerine göre, “sabahtan
öğlene kadar” ya da “öğleden akşama
kadar” çalışma hakkına sahip olacaklar.
Esnek çalışma hakkı için kadına tanınan
süre, ilk çocuğunu yapan anne için 6 ay
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ile sınırlı olacak. İkinci ve üçüncü çocuğunu yapan anneye ise çok daha uzun süre esnek çalışma imkanı getirilecek. Yapılması planlanan yeni
düzenlemeye göre, ilk çocuğunu yapan anne,
doğum izninin bitiminde 6 aya kadar part time
çalışabilecek. Bu hakkın, ilk iki ayında kadın maaşını tam olarak eksiksiz olarak alacak.
Zaman daralıyor, ve hem annelerin hem anne
adaylarının merakla beklediği kadın istihdamı
paketi açıklanmak için sırasını bekliyor. Paket
elimizde mi patlayacak, yoksa gönüllerimizde
mi bilinmez ancak, artık bazı şeylerin düzelmesi gerekir. Yeni düzenleme ile birlikte, özel
sektörde çalışan kadınlarımız tedirginlik duysa
da, yasa düzenleyicilerin bu işin önlemini de
alacaklarını umuyoruz.

PEKİ DİĞER ÜLKELERDE DURUM NE?
Avrupa Parlamentosu 2010 yılında aldığı bir
kararla doğum analık sürelerinin artırılmasını
tavsiye etti. Buna göre değişikliğe giden ülkeler arasında Orta Avrupa’da olanlar dünyanın
en uzun analık-doğum izin sürelerine sahipler.
Dünyada en fazla ücretli analık izni olan ülke
Çek Cumhuriyeti ve Slovakya’dır ve bu süre tam
3 YILDIR. Hatta anneler yerine babalar da bu
izni kullanıp çocuklarına bakabilirler, ücretleri
de çalışmaya-ödenmeye devam olunur. Kadın
dilerse bu üç yılı daha düşük ödemeye razı olarak 4 yıla da çıkarabilir. Çocuk engelli doğmuşsa
3 yıllık süre 6 yıl olarak uygulanır. İsveç ve Estonya’da da süre bize göre uzundur. İsveç’de son
ücretinin yüzde 80’ini ödenerek çocuk başına
16 ay izin vardır. Estonya’da da 70 gün öncesi
olmak kaydıyla 18 ay analık izin süresi vardır ve
ücretlerini de alırlar. Estonya’da ayrıca babalar
için de doğumdan sonraki 3. ayda başlamak
üzere ücretli izin hakkı vardır.
İngiltere’de 52 hafta olan analık izninde, iznin
ilk hafta ücretin yüzde 90’ı anneye ödenir, sonraki haftalarda da haftalık 130 İngiliz sterlini
ödeme yapılır.
ABD’de yasal olarak hiç olmayan analık-doğum
iznine karşın Amerika Kıtasında da ortalama
10-12 hafta, Afrika’da ortalama 10 hafta, Asya
ülkelerinden de ortalama 8-10 hafta arasında
değişmektedir.

AVRUPA Ülkeleri

Arnavutluk
Avusturya
Belarus
Belçika
Bulgaristan
Kıbrıs
Çek Cumhuriyeti
Danimarka

ANALARA
Ücretli doğum izni
Doğumdan önce 1 yıl sonrası için 150
gün.
16 hafta
126 gün
15 hafta
Doğumdan önce 6 hafta sonrasında 1
yıl.
16 hafta
3 yıl, uzatmak isterse daha düşük
ücretle ilave 1 yıl daha.

Almanya

52 hafta
Baba ile birlikte kullanabileceği 158
güne ilaveten sadece anne 105 gün
daha kullanabilir.
İlk 2 çocuk için 16’şar hafta, üçüncü
çocuk için 26 hafta
6 haftası doğumdan önce toplam 14
hafta

Yunanistan
Macaristan
İrlanda
İtalya
Türkiye

119 gün
24 hafta ücretli, 3 yıl ücretsiz.
26 hafta (6 ay)
22 hafta
16 Hafta (112 gün)

AMERİKA KITASI
Arjantin
Bolivya
Brezilya
Şili
Küba
Amerika Birleşik Devletleri
Venezuela

Ücretli doğum izni
90 gün
12 hafta
120 gün
18 hafta
18 hafta
0 gün
26 hafta

AFRİKA KITASI
Cezayir
Mısır
Ekvator Ginesi
Etiyopya
Gabon
Madagaskar
Togo
Tunus
Uganda
Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti

Ücretli doğum izni
14 hafta
90 gün
12 hafta
90 gün
14 hafta
14 hafta
14 hafta
30 gün
60 iş günü
12 hafta

ASYA KITASI
Afganistan
Azerbeycan
Çin
Hindistan
İran
Japonya

Ücretli doğum izni
90 gün
126 gün
98 gün
12 hafta
6 ay
14 hafta

Finlandiya
Fransa

TABLO 1- ülkelerde analık izin durumları
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Tarihten
İlginç
Notlar

KENDİNİ
AMELİYAT
EDEN DOKTOR!
K

endi kendini ameliyat edebilir misin?
Göz göre göre? İşte Rus doktoru Dr. Leonid Rogozov, dünyada eşi görülmedik bir
ameliyat yaparak tıp tarihine geçti.
Bu inanılmaz hikâye 1961 yılında meydana geldi. Bir araştırma için Sibirya’da
bulunan doktorda halsizlik, bulantı, kırıklık belirtileri başladı. Ardından midesinin
üst tarafında şiddetli bir ağrı ile birlikte
vücut sıcaklığı 37.5 derecenin üstüne çıktı.
Bütün bu belirtilerin apandistten kaynaklandığını anlayan Doktor Leonid Rogozov,
kritik bir karar verdi. Araştırma ekibinde

kendinden başka doktor olmayınca iş
kendisine düştü. Ya kendi kendini ameliyat edecek ya da apandist patlamasıyla
can verecekti. Son derece olumsuz şartlar
içinde karşısına ayna koyan doktor, önce
ağrıyan yere lokal anestezi yaptı. Ardından yanında bulunan aletlerle kendini
kesen Leonid Rogozov, ayna yardımı ve el
yordamıyla tam iki saat süren başarılı bir
operasyon gerçekleştirdi.
İki saat içerisinde apandistini alan ve
kendini tekrar diken doktor bu inanılmaz
ameliyatla tıp tarihine geçti.
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DERSHANELERİN
KAPATILMASI
GÜÇLER
SAVAŞINA
DÖNÜŞTÜ

D

Dershanelerin kapatılması konusunun güçler savaşına dönüştüğünü
kaydeden Türkiye Kamu-Sen ve Türk
Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk,
“Dershaneler konusunda kör dövüşü yaşanmaktadır. Kimi basın yayın organları
dershanelerin kapatılmasının, kimisi de
dershanelerin kapatılmamasının faziletlerinden bahsediyor. Dershanelerin
kapatılması konusu Türkiye’nin eğitim
gerçekleri çerçevesinde tartışılması gerekirken, herkes kendi siyasi görüşleri
doğrultusunda fikir sergilemektedir.
Siyasi saiklerle, siyasi hesaplaşmalarla
eğitimin meselelerini tartışamayız. Ders-

hanelerin kapatılması kararı siyasi karar
ise bunun mantığını kuramazsınız. Herkes kendi siyasetine göre bir değerlendirme yapar. Dershanelerin kapatılması
kararının siyasi karar olduğunu düşünüyorum. Bu öyle bir hale geldi ki, güçler
savaşına dönüştü’’ dedi.
Son noktada geri adım
atılacağını düşünüyorum
Genel Başkan Koncuk, şunları söyledi:
‘’Hükümet ile cemaate gönül verenler
arasında bir güç mücadelesi var. Sayın
Başbakan herhangi bir gerekçe ya da bilimsel veri ortaya koymadan ‘dershaneler kapatılacak’ dedi. Milli Eğitim Bakanı
Nabi Avcı da 2014 yılı Haziran ayı itibariyle dershanecilik faaliyetlerinin sona
ereceğini söyledi. Avcı, dershanecilerle
yaptığı toplantıda kendilerinin hazırladığı taslakta etüt merkezlerinin ya okuma
salonlarının kapatılması ile ilgili hüküm
olmadığını söylese de, Bakanlığın hazırladığı taslakta bu maddenin olduğunu
görüyoruz. MEB, bütün dershanelerin
kapatılması konusunda Başbakanın ira-

de beyanı ile bu konuda çalışma yapıyor.
Kanun taslağı hazırdı ama tepkiler üzerine değişiklikler olabilir. Ancak elbette
bu durum kapatılmayacağı anlamına
gelmez. Son noktada geri adım atılacağını düşünüyorum. Bugün ‘dershaneler
kapatılsın’ propagandasına sarılanlar
meseleye biraz daha dikkatle yaklaşsınlar. Çünkü geri adım söz konusu olabilir.
Dershanelerin kapatılması güç gösterisine dönüştü. Peki bu güç gösterisi nerede
biter? 30 Mart tarihinde yerel seçimler
yapılacak. Yerel seçimlerde hizmet gönüllüleri, Başbakan’a güçlerini ne kadar
hissettirebilirler, bunu göreceğiz. Başbakan, ‘Ben sizi tanımıyorum. Kararı ben
veririm. Varsa gücünüz ortaya koyun’
diyor. Dolayısıyla bu bir resttir. Bu resti
görmeye ne kadar cesaret edebilirler,
bunu göreceğiz. Gördüğümüz kadarıyla
iktidar partisi içinde de farklı görüşler
var. Bu siyasi parti içinde de ciddi tartışmalar yaşanacak bir konudur. Önümüzdeki günlerde kanun taslağı -birileri
araya girip, bu işi düzeltme noktasına gidemezse- kanun haline gelir. Bilinmelidir
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ki; şayet sizi taşıyan insanları dışlarsanız, onlar da bunun karşısında kendilerini korumak adına birtakım tedbirler alabilir. Her ne kadar cemaat mensuplarına
aba altından sopa göstermek anlamında
dershane kapatma uygulaması sahneleniyorsa da dershane sahiplerinin üçte
ikisi de farklı görüşlere sahiptir.”
2 bin olan dershane sayısı
4 bine çıktı.
Dershanecilik sisteminden, devlet okullarına paralel eğitim anlamında uygulama olduğu için kendilerinin de rahatsız
olduğunu belirten Genel Başkan Koncuk,
“Lise son sınıf öğrencileri ikinci dönemden itibaren okullara gitmez, dershanelere giderler. Bu durum, liselerdeki eğitimi anlamsız kılmaktadır. Lise 1., 2., 3.
sınıflarda öğrenciler, ‘dershanede öğrenirim’ diye dersi dinlemezler. Dershaneler bu yönüyle değerlendirildiğinde eleştirilmesi gereken kurumlardır. Böyle bir
dershanecilik anlayışının Türkiye’de kök
salması hepimizi kaygılandırmalıdır. Ancak şu da unutulmamalıdır ki; AKP,2002
yılı sonu itibariyle iktidara geldi. O dönemde dershane sayısı 2 bin idi. AKP’nin
devri iktidarında 2 bin adet dershane
sayısı 4 bine çıktı. Madem dershanelere
karşısınız, o zaman buna neden müsaade ettiniz?” diye konuştu. T.C. Devleti
kör dövüşü ve yanlış karar nedeniyle
milyarlarca TL dershane sahiplerine
para ödemek zorunda kalabilir. Burası
kimsenin babasının çiftliği değil. Bir tek
adamın verdiği yanlış karar nedeniyle,
tüyü bitmemiş yetimin hakkını dershanecilere ödeyemezsiniz. Dershanelerin kapatılmasının sakıncalarını madde
madde anlatan Koncuk şöyle konuştu:
“1. Dershaneler kanunlarla kurulmuştur.
Anayasamız da buna destek vermektedir. Anayasa’da mülkiyet hakkı vardır.
Dershanelerin kurulması da mülkiyet
hakkı olarak değerlendirilebilir. Tarlanızı, evinizi satıyorsunuz ve dershanecilik
sektörüne giriyorsunuz. Bütün paranızı

dershaneye yatırıyorsunuz. Bunu devlete güvenerek yapıyorsunuz. Ama devleti
yönetenler, gün geliyor ‘Dershaneleri kapatıyorum’ diyor. Bu da belki demokrasi
içinde yeri olan bir karardır. Ülkemiz,
TBMM kararlarıyla yönetiliyor. Ama Hükümet olarak bu insanların zararını nasıl
karşılayacaksınız? ‘Dershaneni kapat,
zararlarını tazmin ederim’ diyorsanız,
bunun hukuk devleti içinde yeri olabilir.
Ancak dershaneleri bu mantık dışında
kapatırsanız yarın hem iç hukukunuzda,
hem de AİHM’de ciddi kararlar çıkabilir.
T.C. Devleti kör dövüşü ve yanlış karar
nedeniyle milyarlarca TL dershane sahiplerine para ödemek zorunda kalabilir.
Burası kimsenin babasının çiftliği değil.
Bir tek adamın verdiği yanlış karar nedeniyle, tüyü bitmemiş yetimin hakkını
dershanecilere ödeyemezsiniz. İsmail
Koncuk olarak, bu şartlarda, özel okulların sadece yüzde 40’ının dolu olduğunu göre göre özel okul açma cesaretini
kendimde bulamam. 2. Türkiye’de şu
anda 4 bin özel dershane var. 4 bin dershaneyi özel okul yaptık diyelim. Şu anda
özel okullarının öğrenci kontenjanlarının sadece yüzde 40’ı dolu, yüzde 60’ı
boş. 4 bin dershane daha özel okul olduğunda öğrencileri nasıl bulacaksınız?
Devletin öğrenci başına 1500 TL yardım
yapacağı söyleniyor. Türkiye’de özel okul
ücretleri 15 bin TL. 1500 TL’yi devlet verirse, vatandaş 13 bin 500 TL’yi nereden
bulacak? 13 bin 500 TL’yi asgari ücretli
mi, 1700 TL maaş alan devlet memuru
mu, zarar eden çiftçi mi, kepenk kapatan
esnaf mı verecek? Şu anda zaten mevcut
kontenjanları dolduramıyorsunuz. Dolayısıyla İsmail Koncuk olarak, bu şartlarda, özel okulların sadece yüzde 40’ının
dolu olduğunu göre göre özel okul açma
cesaretini kendimde bulamam. Hiçbir
dershane sahibinin de özel okul açma
cesaretine sahip olduğunu düşünmüyorum. Çok az dershane sahibi bu cesarete
sahiptir. 4 bin okul ne demek? Mesela
bazı küçük ilçeler var. O ilçelerde üç tane

dershane var. Küçük ilçelerde üç dershane özel okul olsa, bu okullar öğrencileri nasıl bulacak? Bu ülkede yıllardır
KPSS’ye giren, KPSS’yi kazanamadığı
için ataması yapılmayan 310 bin evladımız var. Sen bunlara ne diyeceksin?
55 bin öğretmenin hepsi de atanmayacak. Sözlü sınav yapılacağı için torpilli
ve yandaş olanlar atanacak. 3. Dershanelerde çalışan 55 bin öğretmen var. 5 yıl
dershane öğretmenliği yapanların sözlü
sınava tabi tutulacağı, sözlü sınavda başarılı bulunanların MEB kadrolarına öğretmen olarak atanacağı belirtiliyor. Bu
ülkede yıllardır KPSS’ye giren, KPSS’yi
kazanamadığı için ataması yapılmayan
310 bin evladımız var. Sen bunlara ne
diyeceksin? Siyasetçi olarak bu evlatlarımızın karşısına çıkabilecek misin? Atanamadığı için bunalıma girerek, intihar
eden 34 öğretmen var. KPSS’ye girmesine rağmen atanamayan öğretmenler
varken, intihar eden öğretmenler varken,
dershane öğretmenlerini sadece sözlü sınavla MEB kadrolarına nasıl atarsın? Ayrıca dershane öğretmenlerinin tamamı
umutlanmasın. Çünkü 55 bin öğretmenin
hepsi atanmayacak. Sözlü sınav yapılacağı için torpilli ve yandaş olanlar atanacak. 55 bin dershane öğretmeninden
15 bini öğretmen olarak atandı diyelim.
Geriye kalan 40 bin öğretmen ne olacak?
Dershanelerde 30 bin de personel çalışıyor. 30 bin kişiye nerede iş bulacaksın? Mantık süzgecinde geçirdiğimizde,
oluşabilecek kaosu düşündüğümüzde,
bu kararı alanlar, bunun altına kalır.”
Birileri ile hesabın olabilir. Onu başka
türlü gör. 33 yıllık bir öğretmen olarak
dershanelerden kendisinin de rahatsız
olduğunu söyleyen Koncuk, “Ama ben
rahatsızım diye dershaneleri kapatacak değiliz. AVM’ler tüketim ekonomisini destekliyor, vatandaş boşu boşuna
para harcıyor, borçlanıyor diye kapatma hakkımız var mı? Gerekçelerimiz
kabul edilebilir değilse, buna hakkımız
yok” dedi.
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MİZAH

EĞLENCE
SOLDAN SAĞA
1. Bir işte veya bir yerde kullanılan eşya
ve aletlerin tamamı, ekipman. - Kaval
biçiminde kamıştan bir üflemeli çalgı.
2. Beylik - Bir harfin okunuşu 3. Nefis
olma durumu 4. Lekelemek işi 5. İse
tutup karatmak 6. Bir yaşına kadar olan
inek yavrusu - Süsü, gösterişi olmayan,
yalın, gösterişsiz. 7. Arsenik elementinin simgwesi - Bir nota - İnsan vücudunun dış yüzü, cilt 8. Lavanta çiçeğinin
bir başka türü 9. Delici kılç - Başta,
başlangıçta

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. İnsan vücudun dış yüzü, cilt - Kas
2.Yapılan iş, edim, fiil - Sinir 3.Kahve ve çayda bulunan, hekimlikte kullanılan, kasları,
sinirleri uyarıcı, mide salgısını ve metabolik
hızı arttırıcı etki yapan bir madde - Bir
harfin okunuşu 4. Iraksamak işi, iistibat 5.
Örnek alınacak söz - Kayın 6. Yıpranmış,
hırpalanmış bir biçimde telleri, lifleri meydana çıkmış - Talyum elementinin simgesi
7. Bir tema etrafında oluşan 8. Bir organımız - Kentlileşmiş, kırsallıktan kurtulmuş,
uygar 9. Havadar

BULMACAYI ÇÖZ
şifreyi bul
ÖDÜLÜ KAZAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1

5

2

4
3

Yukarıdaki kare bulmacadaki şifreyi bulup
(yzemedya@gmail.com) adresine gönderen Türkiye
Kamu-Sen üyeleri arasında yapılacak çekilişte bir
kişiye nostaljik radyo hediye edilecektir. Son başvuru tarihi: 15 Şubat 2014 Yarışmaya sadece Türkiye
Kamu-Sen üyeleri katılabilir. Yarışmaya katılanların
görev yeri ve iletişim bilgilerini de yazmaları rica
olunur.

NE DERSİNİZ....

- 11 yıldır Kurtlar Vadisi'ni izliyorum, bi tane bile kurt
görmedim.
- Bir insanın gözlerine bakarak bi çok şeyi anlayabilirsiniz. Örneğin kapalıysa uyuyor olabilir.
- Doktora gittim, "ağrı nerede" dedi. "Doğu Anadolu
Bölgesi'nde" dedim, oksijen tüpüyle kovaladı.
- Omo Müşteri Hizmetlerini aradım.
"Alo" deyince, "yanlış numara"
dedim, kapattım
- Gözlük almaya gittim.
1 numara büyük aldım, seneye de
görürüm.
- "Yarasa" yararlı bir hayvandır. Eğer yararlı olmasa, adı
"Yaramasa" olurdu.

Radyo talihlisi Samsun’dan

G

eçen sayımızda ödüllü bulmacadaki ‘KAMUSEN’
şifresini bulup gönderenler arasında yapılan kura çekilişi sonucunda nostaljik radyo talihlisi belirlendi.
Talihli, Türkiye Kamu-Sen üyesi ve aynı zamanda
Türk Enerji-Sen Ortakaradeniz Şube Başkan Yardımcısı Ersin Yılmaz’a nostaljik radyoyu
Türk Enerji-Sen Genel Teşkilatlandırma Sekreteri
İbrahim Örs tarafından takdim edildi

