Kamu çalışanlarının gür sesi,
Türk Dünyasının güçlü sesi....
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Merhaba sevgili KAMUTÜRK okuyucuları…

Türkiye Kamu-Sen Adına Sahibi
İsmail KONCUK

Aralık ayından sonra yayınlanan 7. sayımızdan sonra Türkiye’de inanılmaz gelişmeler yaşandı.

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Celal KARAPINAR

17 Aralık operasyonu Cumhuriyet tarihinde eşi görülmemiş
olayları gün yüzüne çıkardı.
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Sabah işine gelen çalışanlar tayin şokuyla karşılaştılar… Yaşananların faturası kamu çalışanlarına çıkarıldı… Dolar-euro
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Enflasyon tırmanışa geçti, Türk Lirası döviz karşısında değer
kaybetti, velhasıl maaşlar eridi kuşa döndü…
İşte böyle bir süreçte dergimizin 8. Sayısını hazırladık…
Olayları kamu çalışanlarının ve halkımızın dünyasından analiz
etmeye çalıştık.
Bu sayımızda…
Yine birbirinden ilginç röportajlar, özel haber dosyaları, analizler ve makaleler yer alıyor…
Türkiye Kamu-Sen’in etkinlikleri, tarih, kültür-sanat-mizah,
sağlık yazılarını zevkle okuyacağınızı ümit ediyoruz.
Bu sayımızda dünya tarihinin en acımasız katliamlarından biri
olan Hocalı Katliamı’nın 22. yıldönümünde, özel dosya haber
hazırladık. Katliama ilişkin olayın tanıklarının anlatımıyla soydaşlarımıza yapılan alçak soykırım girişimini aktarmaya çalıştık.

Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu
Yerel Süreli Yayın Organıdır.
3 ayda bir yayınlanır.

Hemen sınırımızın diğer ucunda Ukrayna’da yaşanan ve Kırımlı kardeşlerimizin geleceğini ilgilendiren olayları mercek
altına aldık.

Bu dergi Basın Ahlak İlkelerine uymayı taahhüt eder.
Dergideki yazıların sorumluluğu yazı sahibine aittir.

Ve daha bir çok konu ve birbirinden ilginç fotoğraflarla yeni sayımızı siz değerli okuyucularımızın beğenisine sunuyoruz.

Yönetim Yeri : Talatpaşa Bulv. 6.Kat No:160 Cebeci/ANKARA
Tel:(0312) 424 22 00 (pbx) Faks:(0312) 424 22 08
www.kamusen.org.tr
E-posta: kamusen@kamusen.org.tr

Saygılarımızla…
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İsmail KONCUK
Türkiye Kamu-Sen
Genel Başkanı

17 Aralık’tan bu yana
yaşananları üst üste
koyduğumuzda
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12 EYLÜL
ZİHNİYETİNE DE,
28 ŞUBAT
DARBECİ
ANLAYIŞINA DA
RAHMET
OKUTUYORLAR…

Türkiye 17 Aralık yolsuzluk operasyonundan sonra maalesef demokrasiyi unuttu. Bu ülkeyi yönetenlerin kafasında
bir tek hedef var. Her şeye rağmen, neye mal olursa olsun iktidarlarının devamını sağlamak. Başka hedefleri yok.
Bunu bu milletin her ferdinin dikkate alması lazım.
MİLLETİMİZ BUNLARI
UNUTMAYACAKTIR…
illetimizin yolsuzluk ve hırsızlık
yapanları hiç affetmeyecektir. Günü yaşayanlar, bütün olayları
sadece konjonktürel olarak değerlendirenler midelerinin kendilerine
emrettiğini yapacaklar. Bu insanlar
her devirde olmuştur; dolayısıyla
yaşananlar bizi umutsuzluğa sevk
etmemelidir.
Tarihimizde bu millete ihanet edenler hep olmuştur ama bu milletin

M

fedaisi de hep olmuştur. Hiç kimse
umutsuzluğa kapılmasın. Milletimiz, fedailerin omuzlarında geleceğe taşınacaktır.
Bedel ödemek gerekiyorsa, bunun
bedelini her zaman ödemeye hazır
olan bir milletin mensuplarıyız.
Maliyeti çok pahalı olabilir. O maliyeti Çanakkale’de 253 bin vatan evladı
ödedi. Öte yandan terör olaylarında
on bin Mehmetçiğimizi, yüzlerce

polisimizi, öğretmenimizi, sağlık çalışanını, din görevlisini şehit verdik.

 İLLET DÜŞMANLARINI
M
DOST EDİNMEK…
Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, boybeylerini topluyor ve onlara ‘Emir ve
talimatlarıma uyacaksınız, verginizi
zamanında ödeyeceksiniz, benim
düşmanlarımla dost olmayacaksınız’ diyor. Boybeyleri de Tuğrul
Bey’e, ‘Emir ve talimatlarınıza uyacağız, devlete olan vergimizi ödeye-
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ceğiz, dostlarınıza dost, düşmanlarınıza düşman olacağız ama biz de
sizden bir şey istiyoruz: Milletimizin
düşmanlarına dost olmayacaksınız’
diyorlar. Bugün bu milletin düşmanlarına dost olanlar var ama biz bu
milletin düşmanlarına dost olanlara
dost gözüyle bakmadık. Bu milletin
düşmanlarının çalışmalarına siyasi
ikbalimizi bağlamadık.

Cumhuriyeti Devleti’nde halk iradesine dayanan bir yönetim vardır. Ama
17 Aralık tarihinden bu yana Türkiye’de insan haklarına çok uzak uygulamalar yapıldı.   
17 Aralık’tan bu yana yaşananları üst
üte koyduğumuzda, bu uygulamaları
yapanlar 12 Eylül zihniyetine de, 28
Şubat darbeci anlayışa da rahmet
okutuyorlar.

28 ŞUBAT’A RAHMET OKUTTULAR
Türkiye’nin yaşanan olaylarla birlikte
demokrasiden, insan haklarından,
hukukun üstünlüğünden ve yargı bağımsızlığından her geçen gün biraz
daha uzaklaştığını içimiz acıyarak
müşahade ediyoruz.
Türkiye’de bu değerleri var edebilmek için 90 yıl mücadele ettik. Ulu
Önder Atatürk ve silah arkadaşları,
ecdadımız, bu devletin adını Türkiye
Cumhuriyeti Devleti koydu. Türkiye

İŞ GÜVENCEMİZE DOKUNMAYIN,
ÇİZMEYİ AŞMAYIN!
17 Aralık operasyonunun ardından
bir gazeteci Pakistan gezisinden
dönerken Başbakana ‘Emniyet müdürlerini, polisleri neden meslekten
atmanız?’ diye soruyor. Başbakan da,
‘657 sayılı DMK bu insanları koruyor.
Eğer bu kişiler fabrikada çalışsaydı,
ihbar ve kıdem tazminatını verirdik,
kapının önüne koyardık. Ama aklımız
başımıza geldi. En kısa sürede 657

sayılı DMK’yı değiştireceğiz’ diyor.
Yani ‘Kamu çalışanlarını iş güvencesiz hale getireceğiz’ diyorlar. Başbakan 2 milyon 600 bin kamu çalışanına
rest çekiyor. Başbakan şunu bilmelidirler ki; 2 milyon 600 bin kamu çalışanı bindiği dalı kesmez; dostunu
da hasmını da çok iyi tespit edecek
bilgi birikimine sahiptir. Macera aramayın. Zaten başınızda ‘paralel yapı’
dediğiniz bela var. Bir de başınıza 2
milyon 600 bin kamu çalışanını bela
etmeyin. Çizmeyi aşmayın.

YERİNİZ TÜRKİYE KAMU-SEN’DİR…
Kamu çalışanları hep birlikte mücadele vermelidir. Bu mücadele sarı
sendikalarla olabilecek mücadele
değildir. Yürekli sendikalarla yapılabilecek bir mücadeledir. Dolayısıyla
tüm kamu çalışanlarını Türkiye Kamu-Sen çatısı altında mücadeleye
vermeye davet ediyorum.

Türkiye Kamu-Sen Genel Dış İlişkiler Sekreteri ve
Türk Tarım Orman-Sen Genel Başkanı Ahmet Demirci:

‘’Türkiye Kamu-Sen, kamu çalışanlarının haklı
davalarının merkezi ve ocağı bir kuruluştur’’
Röportaj: Yusuf Ziya ERARSLAN

RÖPORTAJ

Türkiye Kamu-Sen bu yıl 22. Yaşını
kutluyor. Sizin için Türkiye KamuSen ne ifade ediyor.
Ahmet Demirci: Türkiye KamuSen ve bağlı sendikalar Haziran
1992’de bir avuç denilebilecek
gönüllü dava erleri tarafından
kurulmuştur. Kuruluş maksadı;
kamu çalışanlarının, kamu emeklilerinin ve bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinin hak ve hukukunu savunmak, geliştirmek...
Aynı zamanda kamu çalışanları
olarak vatandaşa sunulan hizmetin etkinliğini ve verimliliğini arttırmanın yanında toplumun tüm
kesimlerinin en temel insan hakkı
olan iş-meslek edinme ve alınterinin

karşılığını alabilme noktası dâhil
her türlü haksız uygulamalardan
korunması temel hedef olmuştur.
Yine devletin memurları olarak
devletin bekasını ilgilendiren ve
tüm toplumsal meselelere milli
bir bakış getirmeyi amaç edinen
Türkiye Kamu-Sen ve bağlı sendikalar “Benim ilkem önce ülkem”
ilkesini en temel ilke alarak ve bu
ilkeyi 22 yıldır en temel rehber
edinerek, mücadelesini sürdürmektedir.
HERŞEYE RAĞMEN 450 BİN ÜYE
22 yıllık mücadelemize bakıldığında kamu çalışanlarının umut ve
beklentilerini karşılamaya yönelik
hukuk çerçevesinde edinilen her
türlü yasal hakkın kullanılmasında
asla geri durulmamış ve bu süreçte üye sayısını gün be gün artırarak, hormonsuz olarak ulaştığı, hiç
bir dış destek ya da katkı almadan,
arka bahçe ya da yandaş mührü
yemeden ulaştığı 450.000 üyesi
ile kamu çalışanlarını ve toplumun
tüm kesimlerinin umudu bir sivil
toplum kuruluşu olmuştur. Türkiye Kamu-Sen ve bağlı sendikalar
kamu çalışanlarının davalarının
merkezi, ocağı bir kuruluştur.
Türkiye Kamu-Sen memur sendikacılığının oluşması ve gelişmesi
için çok büyük mücadeleler verdi.
Bugün gelinen noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Ahmet Demirci: 22 yıllık mücadelemize bakıldığında bu mücadelenin 2001 yılına kadarki 9 yılı;
mevzuat açısından eksikliklerin ta-

mamlanması, kamu çalışanlarının
sendikacılığını kamuoyunda ismi
duyulur hale getirilmesi ve pek
çok yöneticimizin yargılandığı bir
dönem olarak sendikal hayatımızın en zor yılları olarak geçmiştir.
2001 yılında yürürlüğe giren 4688
Sayılı Kamu Görevlileri Sendika
Kanunu ile yasal anlamda önemli
bir mesafe alınmış olmasına rağmen bu kanun, Anayasamızın 51,
52, 53, 54 ve 55. maddeleri ile
128. Maddesinde değişiklikler
yapılamamış olması nedeni ile
bahse konu kanun kamu çalışanları için gerçek bir sendikal mevzuat olmaktan uzak; bir nevi yasal
dernek statüsünde faaliyet yürütmek zorunda bırakılmıştır. Çünkü
uluslararası standartlarda, ülke
olarak taraf olduğumuz Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO )
87, 98, 135 ve 151. Sayılı Sözleşmeleri ile Gözden Geçirilmiş
Avrupa Sosyal Şartı çerçevesinde
sendikacılıktan bahsedildiğinde
sendika mevzuatı; sendikal tüzel yapılar, grev-toplu sözleşme
hakkı ve yönetime katılım hakkını
birlikte tanımlamaktadır.
Bu noktadan bakıldığında 2001
yılında yürürlüğe giren kanun sadece sendikaların tüzel kişiliğini
tanımlamakta, yönetime katılım
açısından kısıtlı olarak kurum idari
kurulları, yüksek idare kurulu ve
toplu görüşme masası çerçevesinde temsil yetkisi vermekte,
ancak toplu sözleşme ve grev
hakkını, Anayasa’da yapılamayan
düzenlemeler nedeni ile yok saymaktadır.

‘‘

12 Eylül 2010 tarihinde gerçekleştirilen
anayasa referandumunda kamu çalışanları için toplu sözleşmeyi de içeren bazı
düzenlemeler yapılmış olup ardından 4
Nisan 2012 tarihinde 4688 Sayılı Kamu
Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun
bazı maddelerinde değişiklik yapılmış
ve yeni kanun “Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu”
olarak hayata geçirilmiştir.
KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM
KURULU ‘TARAFSIZ’ DEĞİL…
Yapılan bu değişiklikler, kamuoyunda
olumlu gelişme olarak algılansa dahi
yeni yapılan bazı düzenlemelerin önceki mevzuatla çatıştığı hatta toplu görüşme sürecinde oluşmuş bazı sosyal
diyalog mekanizmalarını tersine çevirerek yasal anlamda kazanılmış hakları
geriye götürdüğü görülmektedir. Şöyle
ki; 2002 yılından 2012 yılına kadar ki
süreçte yapılan Toplu Görüşmelerde
oluşan müzakere masasında yer alan
tüm katılımcıların imza yetkileri, mevcut düzenlemeyle kaldırılarak bu yetki
masa etrafında oturan iki heyet başkanına tanımlanmıştır. Dolayısıyla yapılabilecek mutabakatın, Toplu Sözleşme
değil, protokol şeklindeki bir tutanak
tanımlamasından öteye gitmeyecek bir
düzenleme yapılmıştır.

‘‘

22 yıllık mücadelemize bakıldığında kamu çalışanlarının
umut ve beklentilerini karşılamaya yönelik hukuk çerçevesinde edinilen her türlü yasal
hakkın kullanılmasında asla
geri durulmamış ve bu süreçte üye sayısını gün be gün
artırarak, hormonsuz olarak
ulaştığı, hiç bir dış destek ya
da katkı almadan, arka bahçe
ya da yandaş mührü yemeden ulaştığı 450.000 üyesi ile
kamu çalışanlarını ve toplumun tüm kesimlerinin umudu bir sivil toplum kuruluşu
olmuştur. Türkiye Kamu-Sen
ve bağlı sendikalar kamu çalışanlarının davalarının merkezi, ocağı bir kuruluştur.
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Ayrıca toplu görüşme dönemindeki
mütabakatsızlıklarda başvurulacak
ve tarafsızlığı noktasında hiçbir endişe doğurmayan Uzlaştırma Kurulu
yerine, 2012 yılında yapılan kanun
düzenlemesi sonrasında ortaya çıkan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu yapısı oluşturulmuştur. Bu kurulun yapısı incelendiğinde; içerdiği 11
üyeden 7’sinin doğrudan Bakanlar
Kurulu’nca atanması düzenlemesi,
bu kurulun tamamen taraflı olması
sonucunu doğurmuş ve bu uygulamada geçmiş kazanılmış statünün
negatif anlamda geriye gidişini göstermektedir. Diğer yandan 1992
yılından bu yana uyarı grevi adı altında yürütmüş olduğumuz eylem ve
etkinliklerin karşılığında ceza almış
yöneticilerimiz ve kamu görevlilerinin cezalarının, “yapılan eylemin
hak arama olgusu ve ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler
çerçevesinde hak olduğu”, gerek
iç hukuktaki yüksek yargı kararları
ve gerekse Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi Kararları ile tespit edilmişken, uyarı grevi hakkının gerek

anayasa ve gerekse yeni hazırlanan
mevzuatta tanımlanmamış olması
diğer bir geri gidiştir.
ULUSLARARASI STANDARTLARDA
SENDİKAL MEVZUAT
GELİŞTİRİLMELİDİR
Temelde bakıldığında ülkemizde
sendikal hayat 1947 yılında Uluslararası Çalışma Örgütü’nün, Birleşmiş Milletler çatısı altında faaliyet
göstermeye başlaması ve ülkemizin
ilk iş mevzuatını hazırladığı yıl olan
1947 yılında başlamıştır. Dönemin
tek parti, uluslararası sözleşmelerin
kabul edilebilir standart hale gelememiş olması, ülkemizdeki siyasi
çalkantılar ve 1960 ihtilali gibi olumsuz şartlar dikkate alındığında sendikal anlamda olumsuzlukların çok olduğu bir dönemde dahi 1963 yılında
işçi sendikalarının grev ve toplu sözleşme hakları dahil, 17 yıllık süreçte
oldukça kapsamlı olarak geliştirilmiştir. İşçi sendikacılığında yaşanan
bu gelişmeye rağmen 1992 yılında
faaliyete başlayan memur sendikacılığında aradan geçen 22 yılda, bahse

‘‘

‘‘

Ülkemizde sendikal anlamda hakkın teslim edilmesi
noktasında engel çıkaran siyasi iktidarlar kadar özellikle son 10 yılda kamu çalışanları sendikacılığı önünde engel olarak duran, yandaş ve siyasi iradenin arka
bahçesi sarı sendikalar başrolü oynamıştır.’’

konu olumsuzlukların olmadığı, demokrasi anlamında ülkemiz açısından oldukça mesafe alınmış olması
ve uluslararası düzeyde çalışma hayatı ile ilgili ülkemizin taraf olduğu
sözleşmeler ve AB mevzuatına rağmen 22 yıllık dönemde kamu çalışanları sendikacılığı anlamında belirli
mesafeler alınmış olmasına rağmen
uygulamada ve mevzuat açısından
hala pek çok olumsuzluk hatta geri
gidişler yaşanmaktadır. Bunun sebepleri incelendiğinde ülkemizde
sendikal anlamda hakkın teslim edilmesi noktasında engel çıkaran siyasi
iktidarlar kadar özellikle son 10 yılda
kamu çalışanları sendikacılığı önünde
engel olarak duran, yandaş ve siyasi
iradenin arka bahçesi sarı sendikalar
başrolü oynamıştır. Hala toplu sözleşme ve grev hakkı ile hakem kurulu müessesi adına ve üyeleşmeyi
teşvik etmek adına alınması gereken
pek çok mesafe vardır. Bizim görevimiz mücadelemizle bir an önce bu
olumsuzlukları ortadan kaldırmaktır
ve uluslararası standartlarda sendikal
mevzuatı geliştirebilmektir.

‘’ Siyaset ve bürokrasi anlamında güç birliği içerisinde hareket eden AKP siyasi kadrosu ile cemaat merkezli bazı güç
odakları geçtiğimiz 2011 seçimleri öncesinde anlaşıldığı
kadar önemli görüş ayrılıkları içerisine düşerek ayrışmanın
ilk sinyalini vermiş, gelinen noktada da olay cephe savaşı
haline dönüşmüştür. Bu kavganın sürecinde en büyük zararı; emniyet ve yargı teşkilatları başta olmak üzere tüm kamu
bürokrasisi görmektedir.’’

HORMONLU BÜYÜMENİN DİYETİNİ HÜKÜMETE
ÖDEDİLER
Toplu Sözleşme sürecinden memurlar kazançlı mı çıkmıştır. Süreci kamu çalışanları açısından nasıl okuyorsunuz?
Ahmet Demirci: Son toplu sözleşmeden bahsederken
2012 yılında ve 2013 yılında yapılan toplu sözleşme
süreçlerini ayrı ayrı değerlendirmek gerekmektedir.
2012 yılında kanun düzenlemesinin hemen akabinde
bir araya gelen toplu sözleşme heyeti, geçmiş toplu
görüşme gündemine benzer bir gündemle toplanmış,
sendikaların taleplerinin tamamı hükümet temsilcisinin
başında olduğu işveren heyeti tarafında reddedilmişti.
Mutabakatsızlığın ardından başvurulan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Hükümet tarafından atanan 7
üyesinin çoğunluğuyla işveren kurulunun toplu sözleşme masasındaki teklifini bir nevi onaylanmış ve kamu
çalışanlarının ilk toplu sözleşme beklentileri fiyasko ile
sonuçlanmıştır.
2013 yılında yapılan ve 2014-2015 yıllarının kapsayacak toplu sözleşmeye bakıldığında ise süreç tamamen
yandaş bir sendikal konfederasyon ile hükümet adına
işveren kurulu başkanlığı yürüten ilgili bakan arasında
kapalı, kapılar ardında, bir aylık kanuni süre yok sayılarak
bir hafta bile sürmeyen bir süreçte tamamlanmıştır.
Atılan imzalara bakıldığında çalışan ve işveren heyetleri
başkanlarının ikili imzasıyla, diğer katılımcıların görüşleri
dahi alınmadan bir ”oldu bitti” çabası içerisinde ve hükümetin ilk teklifi olan “enflasyon kadar zam“ miktarının
bile altında bir düzenlemeye imza atılmıştır. Görünen
odur ki; malum sendikaların üst çatısı olan konfederasyonu temsilen toplu sözleşme masasında çalışanlar
heyeti başkanı olan temsilci hükümetin 10 yıl süreçte
kendilerine verdiği desteği ve yaşadıkları hormonlu büyümenin diyetini hükümete ödemiş hatta hükümetin
orta vadeli ekonomik programında 2014 ve 2015 yılları için kamu çalışanlarına ön gördüğü toplam bütçenin
4 milyar TL’sini hükümetin yaklaşan seçim süreçlerini
finanse etmesi açısından hükümete hediye etmiştir.
Böylece kamu çalışanlarının ve emeklilerinin 2014 –
2015 yılı toplu sözleşme beklentileri kapalı kapılar ardındaki pazarlıklara kurban edilmiş kamu çalışanlarının
hakları siyasi iradeye peşkeş çekilmiştir.

BİZ ÇALIŞANLAR İÇİN VARIZ…
Türk Tarım Orman-Sen’den bahseder misiniz?
Hangi işkollarında faaliyet gösteriyorsunuz, sendikal faaliyetlerinizden söz eder misiniz?
Hizmet kolumuz kanunda belirtilen tarım ve
ormancılık hizmet kurulu olup gıda, tarım,
hayvancılık bakanlığı ile orman ve su işleri
bakanlığı merkez ve taşra kuruluşları ile ilgili
ve bağlı kuruluşlarda çalışan 4688 sayılı kanunun 15. Maddesinde belirtilen sendika üyesi
olabilecek kamu çalışanlarının üye olduğu bir
sendikayız. Bu anlamda bakıldığında hizmet
kolumuzun çerçevesinde yer alan tüm kurumlardaki hizmetlisinden müsteşarına kadar, 657
Sayılı Kanuna tabi 4/A, 4/B, 4/C ve 399 sayılı
kanun hükmünde kararname çerçevesinde çalışan tüm çalışanların ekonomik mesleki sosyal
hak ve menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesi adına mücadele yürütmekteyiz. Bu çerçevede ekonomik ve sosyal hak edişler, görevde
yükselme ve unvan değişikliği, fazla mesai ve
üretimi teşvik primlerinin adaletli uygulanması
fazla mesai uygulamalarında adaletin sağlanması gibi genel konuların yanında üyelerimizin
birebir yaşamış olduğu pek çok konuda idari ve
hukuki anlamda mücadeleler yürütmekteyiz.
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İşkolunda çalışanlar kamu görevlilerin sorunları ve sendika olarak çözüm önerileriniz nelerdir?
Tüm kamu çalışanlarının ortak derdi
olan asgari geçinebilir ücret talebi,
toplu sözleşme masalarında dile getirdiğimiz genel sosyal haklardaki iyileştirme talepleri sendikamız üyeleri
ve hizmet kolumuzdaki tüm kamu
çalışanlarımız için bizimde mücadele
konularımızdır.
Kamu çalışanlarının emekli olduklarındaki maaşlarındaki fahiş düşüşün
önlenmesi insanca yaşanabilecek
bir ücret skalasına kavuşturulmasına
ve kamu hizmeti yürüttüğü kamu
hizmet birimlerinin fiziki ve sosyal
anlamda geliştirilmesi bu taleplerimiz
içerisinde değerlendirilebilir. Bunlara
ilaveten hizmet kolumuzda yaşanan döner sermaye üretimi teşvik
primlerinin ek ödemelerden mahsup edilmemesi, ormancılık yangın
fazla mesai ücretlerinde yaşanan
haksızlıkların giderilmesi, 399’ a tabi
personel çalıştıran kurumlar dahi hizmet kolumuza bağlı tüm kurumlarda
fazla mesai uygulamalarında adalet
sağlanması, unvan değişikliği ve görevde yükselme ve rotasyon uygulamalarında adalet sağlanması, lisans
tamamlama ve hizmet içi eğitim
uygulamaların geliştirilmesi ve çalışanların mağduriyetinin giderilmesini
kamu çalışanları arasında her türlü
ayrımcılığın ve ötekileştirmenin ortadan kaldırılması gibi pek çok konuda
çalışmalarımız devam etmektedir.
Hizmet kolumuz çalışanları asla özel
bir muamele talep etmemekte tüm
kamu kurumlarında çalışan kamu çalışanlarına gösterilen devlet şefkatinin
aynısını talep etmektedir. Mücadelemiz hak mücadelesi olduğuna göre
haksızlığın önlenmesini talep etmek
sendika olarak en temel yaklaşımımızdır.

17 ARALIK
OPERASYONLARI
VE TÜRKİYE…
Bu süreçte yaşanan yolsuzluk ve ses
kayıtları vb ülke gündemi dikkate
alındığında ülkemiz nereye gitmektedir?
Ülkemizde bu gün yaşanan olayların
geçmişi aslında son 8 yıldır yaşanan
“Ülkeyi Dönüştürme” projesinin bir
parçası olarak değerlendirilebilir.
Hükümetin ilk kuruluşuna giden
yolda işbirliği yapılan ve bürokrasisiyaset anlamında etkili alanların bölüşülerek oluşturulan ortaklık daha
sonra, 2005 yılından bu yana terör
örgütü temsilcileri ile sözde barış görüşmeleri dönemine girilmiş, kamuoyundan gizli Oslo ve İmralı Görüşmeleri kamuoyuna sızdığında inkar
edilemez hale gelmiş ve hükümet
tarafından kabul edilmiştir. Ülkemizde terör örgütü talepleri olarak;
askeri operasyonlar durdurulmuş,
anadilde eğitimin önü açılmış, anayasa ve Türk ceza kanununda akla gelmez değişiklikler ortaya çıkmış, terör
hamileri ve teröristlere kırmızı halı
döşenerek protokoller uygulanmış,
“Ne mutlu Türküm Diyene” ibareleri ile “TC” İfadeleri kamu kurumlarından sökülüp atılmış, sırf içerisinde
“Ne mutlu Türküm diyene” ibaresi
geçtiği için Öğrenci Andımız kaldırılmış, İstiklal Marşımız tartışmalı hale
getirilmeye çalışılmış, komşu ülkelerle “sıfır problem”den her komşu ile
yığınla problem yaşar hale gelinmiş,
ülkemizin üniter devlet yapısı ve anayasamızın ilk 4 maddesi tartışmaya
açılmış; kısacası devletimiz üzerinde
çok ciddi ameliyatlar yapılmaya çalışılmış ve bu anlamda önemli miktarda mesafe alınmıştır.
Terör örgütü ile yapılan pazarlıklarda
açıkça ortaya çıkan; anadilde eğitim,
teröristlere af, terörle mücadele

edenlerin cezalandırılması gibi konular da siyasi irade tarafından mevzuat
alt yapısı hazırlanarak yavaş yavaş hayata geçirilmiştir.
Siyaset ve bürokrasi anlamında güç
birliği içerisinde hareket eden AKP
siyasi kadrosu ile cemaat merkezli
bazı güç odakları geçtiğimiz 2011
seçimleri öncesinde anlaşıldığı kadar
önemli görüş ayrılıkları içerisine düşerek ayrışmanın ilk sinyalini vermiş,
gelinen noktada da olay cephe savaşı
haline dönüşmüştür. Bu kavganın sürecinde en büyük zararı; emniyet ve
yargı teşkilatları başta olmak üzere
tüm kamu bürokrasisi görmektedir.
SEÇİMLER DEMOKRATİK SİSTEMİN
KORUYUCU İLACIDIR.
Ancak gelişmeleri olumlu hale getiren
durum; yıllardır kamuoyu gözünden
kaçırılarak, ülke kaynaklarının nasıl
hortumlandığı, gayri ahlaki gelişmelerin nasıl tezgâhlandığı, toplumun
nasıl ötekileştirildiği gibi konularda
kamuoyumuz önemli oranda bilgi
sahibi olmuştur. Adalet ve Kalkınma
adı ile siyasi iktidar olmuşların, yapmış oldukları adaletsiz uygulamalar,
yandaş beslemeleri, hukukun katledilmesi konularında maharetleri ortaya çıkmıştır.
Görünen o ki; bu gelişmeler önümüzdeki süreçte de hızlanarak devam edecektir. Ancak umarız ve
arzu ederiz ki; yaşanan her olumsuz
gelişme sonrasında suyumuz daha
da bulanmamasıdır.
Seçimler demokratik sistemin koruyucu ilacıdır. Milletin sağduyusu ile
bu olumsuzluklar giderilecek, bulanan sular durulacak ve tüm farsalarını
ve olumsuzluklarını atmış bir Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti ortaya çıkarak, tüm kötü gidiş durdurularak,
milletimizin layık olduğu gerçek demokratik sistem kurulacaktır.
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Yaşasın adalet!

Mevzu bahis kamu çalışanına zam olunca ‘ekonomik dengeler’ bahane
ediliyor ama ülkenin kaynakları çıkar şebekelerinin emrinde çar-çur ediliyor…
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7 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında tutuklanan
işadamı Reza Zerrab ile eski bakanlar
Muammer Güler’in oğlu Barış Güler
ve Zafer Çağlayan’ın oğlu Kaan Çağlayan‘ın da aralarında bulunduğu 5 kişi
tahliye edildi. Nöbetçi İstanbul 3. Sulh
Ceza Mahkemesi, şüphelilerin Atılı
suçların şüpheliler lehine değişme ihtimali, delillerin toplanması, sabit ikametgah ve konumları gereği kaçma ve
delilleri karartma ihtimali bulunmadığı gerekçesiyle ayrı ayrı tahliyelerine
karar verdi. Aman efendim, şöyle buyurun. Rahatınıza bakın. Sizi incittiysek bizi bağışlayın. Sayın Reza Zarrab
Beyefendi, Sayın Barış Güler Beyefendi, Sayın Kaan Çağlayan Beyefendi ve
öteki sayın beyefendiler. 17 Aralık’tan
bu yana size ne eziyetler çektirdiler,
kim bilir. Ne kadar incinmişsinizdir.
Ne kadar içerlemişsinizdir. Ne kadar
sabretmişsinizdir. Onca zaman özgürlüğünüz elinizden alındı. Yakınlarınızla
istediğiniz gibi görüşemediniz. Sevdiğiniz yemeklerden ve içkilerden mahrum kaldınız. Gezip dolaşamadınız,
dilediğinizce eğlenemediniz. Bin bir
güçlükle kazandığınız paracıklarınızı
gönlünüzce harcayamadınız.
Hakkınızda neler dendi neler! Güya
rüşvet vermişsiniz, rüşvete aracılık
etmişsiniz, hatta suç işlemek amacıyla örgüt kurmuşsunuz. Bu iddialar
yüreğinizi yakmıştır, eminiz. Olacak
şey mi! Hepiniz toplumun saygın birer
mensubusunuz. Biriniz dostları uğruna ne para harcamaktan, ne kol saatleri almaktan, ne de uçağını tahsis etmekten kaçınan cömert ve hayırsever
bir işadamı. İkiniz ülkenin kalkınması
ve istikrarı için gece gündüz çırpınan
koskoca bakanların çocukları. Neymiş

efendim, haksız para kazanmışsınız,
yolsuzluk yapmışsınız, yasaları ihlal
etmişsiniz, devletin ve milletin hakkını
yemişsiniz! Duy da inanma!
Nihayet adalet, çektiğiniz sıkıntıları gidermek için bir adım attı. Sizi serbest
bıraktı. Mahkemenin tahliye kararında
da denildiği gibi: “Şüphelilerin rüşvet
almaya ve vermeye aracılık etmek,
suç işlemek amacıyla örgüt kurmak
ve rüşvet vermek suçlarına yönelik
delillerin, iletişim tespiti, dinlenilmesi,
kayda alınması ve teknik araçlarla izleme ve neticesinde görüntülerin kayda alınması suretiyle elde edildiği, bu
şekilde elde edilen delillerin yan delillerle desteklenmediği sürece tek başına esasa ilişkin delil mahiyetinde bulunamadığı açıktır.” Oh be!. Yüreğimize
su serpildi. Özgürlüğünüze kavuştunuz. Zaten mahkemenin de belirttiği
gibi, sizin gibi saygıdeğer şahısların
evi belli, yurdu belli; kaçacak değilsiniz
ya! Hatta tahliye kararında sizlerin her
mübarek cuma günü işinizi gücünüzü
bırakıp da polis karakolunda imzaya
çağrılmanızı doğrusu yadırgadık. Yani.
Ayıp değil mi. Koskoca bakan çocukları. Hayırsever işadamı. Hay Allah.
Bir de tutup size yurtdışına çıkış yasağı
getirmişler ki, kızalım mı, gülelim mi,
şaşırdık. Yahu, sizler neden böyle bir
ülkeyi bırakıp da yurtdışına çıkasınız
ki! Buradan daha rahat, daha konforlu,
daha özgür ve daha güvenli bir memleket var mıdır ki! İstediğinizi yaparsınız
bu ülkede. Rahat ve konforlu yaşarsınız. Özgürce para kazanır, güvenle
harcarsınız. Bu devletin bütün imkânları size kurban olsun! Bu millet sizin
için her türlü fedakârlığa hazırdır. Siz
yeter ki isteyin! İsteyin ve alın! Her şeyimizi! (Basından alıntıdır)
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Onbinlerce kamu çalışanı Ankara’da haykırdı:

HIRSIZA DEĞİL,
MEMURA BÜTÇE !
Türkiye’nin dört bir tarafından kar, kış, soğuk, ayaz demeden yollara düşüp ekmek kavgaları için, hak mücadeleleri
için Türkiye Kamu-Sen’in Ankara’da düzenlediği “Hırsıza
değil, memura bütçe” mitingine gelen on binlerce kamu
çalışanı hep bir ağızdan “Yalana, yolsuzluğa, hırsızlığa, arsızlığa hayır” diye haykırdı.

S

abahın erken saatlerinden
itibaren alana akın eden
kamu görevlileri Sakarya Caddesini hınca hınç doldurdu.
“Her yer rüşvet, her yer yolsuzluk”, “Yolsuzluğa hayır”, “Ak
değil karasın, başımıza belasın”, “Susma haykır aldatmaya hayır”, “Hükümet kutunu al
başına çal” şeklinde sloganlar
atarak yolsuzluğu ve hırsızlığı protesto eden ve memur
maaşlarına yapılan zamların
yetersiz olduğunu ifade eden
kamu görevlileri miting boyunca susmadı.
Mitinge Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk’un
yanısıra konfederasyona bağlı
sendikaların genel başkanları, genel merkez yöneticileri,
Türkiye Kamu-Sen Eski Genel
Başkanı Bircan Akyıldız, İlksan
Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz, Türkiye’nin dört bir
yanından gelen İl Temsilcileri,
Şube Başkanları, kamu çalışanları ve vatandaşlar katıldı.
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk’un kürsüye
çıkmasıyla coşkunun doruğa
çıktığı mitingde, eleştiriler me-

muru masada satan malum
konfederasyon ve hırsızlığı savunan yetkililere yöneldi.

KONCUK: KİMSESİZLERİN
KİMSESİ OLACAĞIZ
DEDİLER, YAKINLARINI
ABAD ETTİLER
Genel Başkanımız İsmail Koncuk, “Kimsesizlerin kimsesi
olacağım” diye iktidara gelenler, mesailerini, tanıdıklarını
âbâd etmeye harcadı, kendi
yakınlarından başka kimsenin
bir şeyi olmadı” dedi. Koncuk,
“Yoksulluğu bitireceğim.” diye
iktidara gelenlerin yarattığı
tabloda, 41 milyon vatandaşımız iki günde bir, sofrasına bir
kap et yemeği koyamıyor.25
milyon vatandaşımız, eskiyen
giysilerini değiştiremiyor. 62
milyon vatandaşımız, ev masraflarını karşılayamıyor. “Kimsesizlerin kimsesi olacağım.”
diye iktidara gelenler, mesailerini, tanıdıklarını âbâd etmeye
harcadı, kendi yakınlarından
başka kimsenin bir şeyi olmadı.
Öyle ki, Fransa’nın kişi başına
millî geliri Türkiye’nin 4 katı,
Fransa’daki dolar milyarderle-
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rinin sayısı 24. İtalya’nın kişi başına millî
geliri Türkiye’nin 3 katı, dolar milyarderi
sayısı 23. Türkiye’de dolar milyarderlerinin sayısı 43. Türkiye’deki dolar milyarderlerinin sayısı, Fransa ve İtalya’dakilerin toplamına eşit. Harun olacağım deyip,
Karunlaşanların yarattığı tablo ortadadır.
Bugün her 5 gençten 1’i işsizdir. Kadınlarımız çalışma hayatının dışındadır. 11
yıldır büyümenin bütün yükü, daha çok
çalışıp daha az kazanan memurun, işçinin, çiftçinin omuzlarına bindirilmiş, Büyümenin kaymağı, rant çevrelerine, eşe,
dosta, akrabaya aktarılmıştır.” dedi.

KONCUK: 3 (Y) DİYEREK GELDİLER,
9 (Y) İLE SEFALARINI SÜRÜYORLAR
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail
Koncuk, 3Y ile iktidara gelenlerin 11 yılda
3Y’yi 9Y’ye çıkardıklarını söyledi. Koncuk,
“3Y’yi; ‘yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklar”ı
bitereceğim’ diye iktidara gelenler, 11
yılda 3Y’yi bitiremediği gibi, üstüne Yalanı, Yıldırmayı, Yolmayı, Yıkmayı, Yağmayı
ve Yandaşlığı da türetmiştir. 11 yıl önce
3Y ile gelenler, bugün 9Y ile kurdukları
saltanatta sefa sürmektedir. Ayakkabı
kutularından pislikler fışkırıyor. İhale-

lerinden yolsuzluklar taşıyor. Atamalar
adaletsiz, Terfiler liyakatsiz, Memur mutsuz, Emekli umutsuz, Millet aç, millet perişan, millet çaresiz… Milletten toplanan
vergilerden oluşan bütçe, denetlenmiyor.
Milletin parasını har vurup harman savuranlar, denetlenmiyor. Milletin bütçesinin
bekçisi olan Sayıştay, pasifize edilmiş
durumdadır. Bu denetimsizlik içinde türetilen haramiler, milletin kaynaklarını
hamuduyla götürmektedir. OECD içinde
en uzun çalışma süresi bizde, En zayıf
iş güvencesi bizde, Taşeronlaşma bizde,
Sendikasızlaştırma bizde, En kötü yaşam
koşulları bizde, En çok gecekondu bizde,
En düşük maaş bizde… Ama “Dünyanın
en büyük 17. ekonomisiyiz” diye övünen
iktidar da bizde” dedi.

KONCUK: DÜNYADA MEMUR VE
EMEKLİSİNİ MASADA SATAN
TEK SENDİKA TÜRKİYE’DE
Sıcak paranın, faizlerin, vergilerin en çok
olduğu ülkenin Türkiye olduğuna vurgu yapan Genel Başkan İsmail Koncuk,
Memuru ve emeklisini masada satan
tek sendikanın da Türkiye’de olduğunu

belirtti. Koncuk, “Vatandaşına zırnık koklatmayanlar, milletin kaynaklarını yandaşa, hırsıza, uğursuza peşkeş çekenler
de bizde. Toplam gelirin %10’unu bile alamayan çalışanlar, toplam gelir vergisinin
%62,6’sını ödüyor.
Yani hortumlanan paralar, memurun,
işçinin cebinden çıkıyor. Faizler düştü,
ülke coştu diyorlar ya; 2014 bütçesinin
%12’si faize gidecek. Dünyanın en çok
sıcak parası bizde, Dünyanın en yüksek
reel faizlerinden biri bizde, Dünyanın en
yüksek dolaylı vergisini ödeyen vatandaş
bizde... Ama bizde öyle bir şey daha var
ki, dünyanın başka hiçbir ülkesinde yok:
Memurunu, emeklisini toplu sözleşme
masasında satan sendika… İnanın bu
sendikanın dünyada bir eşi daha yoktur.
Bunlar, önlerinde 23 gün süre varken, 2
günde toplu sözleşme imzalayan, Toplam
5 saat içinde, 1150 talebi tek tek anlatıp,
tartışabilecek kadar hızlı konuşabilen,
Yüzleri hiç kızarmadan memurun, emeklinin gözünün içine baka baka gerçekleri
çarpıtabilme kabiliyetine sahip, Hükümetin teklif ettiği rakamın dahi altında bir
zamma imza atan, Bütçede memurlara
ayrılan paranın tam 3 milyar lirasını, Hü-
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kümete bırakan, eşsiz(!) sendikacılardır.
Alınan zam ortadadır. Altı da, üstü de 123
lira. Bunun nesini savunacaksın?
Aile yardımı zammı kaç? Sıfır! Çocuk
parası zammı kaç? Sıfır! Fazla çalışma
ücreti zammı kaç? Sıfır! Ek ödeme zammı kaç? Sıfır! Ek ders zammı kaç? Sıfır!
Tazminat zammı kaç? Sıfır! İkramiye
zammı kaç? Sıfır! İşte bunların bütçesi
de, yandaşların sendikacılığı da koskoca bir sıfırdır. Hayaldi, gerçek oldu değil
mi? Nerden nereye! Bakınız memurlarımız nereden nereye gelmiş! Bir memur
maaşıyla 2012 Aralık’ta; 2 bin 221 kilo
patates alabilirken, bugün bin 237 kilo
alabiliyor. Erime %44,3. Bin 342 kilo patlıcan alırken, bugün 895’e düşmüş. Erime
%33,3. Bin 382 kilo domates, 978 kiloya
düşmüş. Erime %29,3. Bin 117 kilo sivri
biber, 832 kiloya düşmüş. Erime %25,5.
Bu liste uzayıp gidiyor. Memurun maaşı,
her gün mum gibi eriyip gidiyor. Ama AKP
ile malum sendika kol kola girmiş diyor
ki, ‘Sana bir yıl için 123 lira yeter de artar.’ Başka? Başka bir şey yok! Enflasyon
farkı var mı? Yok! Hizmet kolları var mı?
Yok! Yardımcı Hizmetliler var mı? Yok!
Akademisyenler var mı? Yok! Görevde
yükselme? Yok! Başta 4/C’liler olmak
üzere kadroya geçirilmeyen personel?
Yok! Hz. Ebubekir diyor ki, “Benim nezdimde sizin en kuvvetliniz, hakkını alınca-

ya kadar zayıf olan kimsedir. En zayıfınız
da ondan başkasının hakkı alınıncaya
kadar güçlü kimsedir.” İşte bu sözden hareketle, haklarını alana kadar en güçlüsü
4/C’liler, en zayıfı ise bu iktidardır. Eğitim
çalışanlarına Yok! Sağlık çalışanları ve
döner sermayeli kurumlarda çalışanlar?
Yok! Büro çalışanlarına Yok! Yerel Hizmet
çalışanlarına Yok! Din görevlilerine Yok!
Tarım ve Orman Çalışanlarına Yok! Postacılar, haber çalışanlarına, Basın yayın
çalışanlarına Yok! Enerji çalışanlarına
Yok! İmar Hizmet kolu çalışanlarına Yok!
Ulaşım çalışanlarına Yok! Kültür ve Sanat
çalışanlarına Yok! Tüm ek ödemelerin
emekliliğe sayılması? Yok! Vergi dilimlerindeki adaletsizlik! Yok! KİT çalışanları?
Yok! Uzmanlar? Yok! Disiplin affı? Yok!
2005’ten sonra göreve başlayanlara bir
derece? Yok! Üniversiteli işçiye kadro?
Yok! Emeklilikte yaşa takılanlara umut?
Yok! Taşeronlaşmaya çözüm? Yok! Kısacası ne bütçede, ne AKP’nin gündeminde,
ne de malum konfederasyonun gün deminde memur yok! Ama ne var? Hırsızlık
var, yolsuzluk var, arsızlık var! Yandaşlık
var, yalancılık var, yağmacılık var!” dedi.

“İSTİKLAL” VE “İSTİKBAL”
MÜCADELESİ VERENLERİ AYIRT
ETMEK, HEPİMİZİN NAMUS
BORCUDUR
“Yolsuzlukları açığa çıkarıp, sorumlularından hesap sormak, hepimizin namus borcudur” diyen Türkiye Kamu-Sen
Genel Başkanı İsmail Koncuk, “Bugün
maskelerin düştüğü, gerçeklerin ortaya çıktığı gündür” ifadelerini kullandı.
Koncuk,”11 yılda memuru perişan eden,
büyümenin külfetini sırtımıza yükleyip,
kaymağını yandaşına peşkeş çeken iktidarın kutusu açılmış, kirli mahremi ortaya saçılmıştır.
Biz, bu ülkeye bir çivi çakana minnet duyarız ama ülkenin çivisini çıkartanlara
karşı, susan dilsiz şeytanlardan olmayacağız. Operasyon yapanlar için “Babamın
oğlu olsa affetmeyeceğim.” diyen Sayın
Başbakan, “Yolsuzluk yapan babamın
oğlu olsa affetmeyeceğim, sonuna kadar
gideceğim.” diyemiyor. Evlerine ekmek
götüremedikleri için canına kıyan insanların, çöplüklerden yiyecek toplayan

çocukların olduğu, soğuktan bebeklerin
donduğu bir ülkede yetkililer, heba ettikleri kaynakların hesabını kuruş kuruş
vermek zorundadır. Namusu, şerefi, imanı, vicdanı olanlar, bu milletin kaynaklarına sahip çıkmakla mükellef olduklarını
bilirler. Yolsuzlukları açığa çıkarıp, sorumlularından hesap sormak, hepimizin
namus borcudur.
Bu ülkenin evlatları için istiklal mücadelesi verenlerle, kendi evlatları için istikbal mücadelesi verenleri ayırt etmek,
hepimizin namus borcudur. Bu milletin
kaynaklarını korumak için toprağın altında yatanla, bu milletin kaynaklarıyla
sırça köşklerde yatanları ayırt etmek,
hepimizin namus borcudur. Bu millet
için “Türk’üm, doğruyum, çalışkanım”
diye başlayan yemininin esiri olanlarla,
servet, şöhret ve şehvetin esiri olanları
ayırt etmek, hepimizin namus borcudur.
Memur, emekli ve aileleriyle birlikte, 20
milyon vatandaşımızın bir yıllık bütçesini,
bir kalemde yandaşa ihale olarak verenlere, “Hırsıza değil, memura bütçe yap”
demek hepimizin namus borcudur.
Bugün maskelerin düştüğü, gerçeklerin
ortaya çıktığı gündür. Bugün; akla karanın belli olduğu gündür. Bugün; iktidarın
koltuğunun altına saklananların, şahsi
menfaatleri için hırsıza, yolsuzluk yapana
prim verenlerin değil, yürekli olanların
günüdür. Bugün; yargıdan kaçanların,
milyonların vicdan mahkemesinde yargılandığı gündür.
Bugün; memurların haklarını koruduğunu iddia eden sözde sendikaların, kaçacak delik aradığı gündür. Bugün; memurlarımızın cevap hakkını kullandığı gündür.
Bugün; memurlarımız; milli gelirden
hakkını istemek için Türkiye’nin dört bir
yanından buraya koştular. Bugün, tüm
haksızlıklara karşı meydan okuyan ve
tüm riyakârların günahlarını suratlarına
çarpan bir Türkiye Kamu-Sen var. Bugün,
inanın ki tüm emekliler, tüm memurlar,
tüm Türkiye “İyi ki Türkiye Kamu-Sen
var” diyor. Yaşasın haysiyet, şeref, namus
ve hak mücadelemiz! Yaşasın Türkiye Kamu-Sen! Ne mutlu Türküm diyene!”dedi.
Mitingimiz Genel Başkanımız’ın konuşmasının ardından hep bir ağızdan “Andımız”ın okunmasıyla birlikte tamamlandı.
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VERGİNİN
‘ÜÇTE İKİSİ’
BORDRO
MAHKUMLARINDAN

T

ürkiye’de ücretler üzerindeki vergi yükleri, OECD ülkelerine oranla
yüksek. 2013 yılı verilerine göre, sosyal
güvenlik ve vergi yükleri birlikte değerlendirildiğinde, toplam işgücü maliyetleri içerisinde vergisel yüklerin oranı
Türkiye’de yüzde 38.2. Bu oran OECD
ortalaması olan yüzde 35.6’dan yüksek.
Türkiye bu bakımdan 34 OECD üyesi ülke
içerisinde 17. sırada yer alıyor. Yani Türkiye’de ücretli çalışanlar ve ücret geliri
elde edenler diğer OECD üyesi ülkelerdeki çalışanlara göre çok daha yüksek
vergi ve sosyal güvenlik primi ödüyorlar.

İSTIHDAM IÇIN KÖTÜ
Türkiye’de gelir vergisi ve sosyal güvenlik primlerinin işgücü maliyetleri içerisindeki payının yüksek olması, istihdam
yaratılmasını güçleştiriyor. Ücret ödemelerinin toplamda 3’te birinden daha
fazlasının prim ve vergi gideri olması,
işverenlerin istihdama yönelmemesine,
ayrıca çalışanların eline geçen ücretlerin
düşük kalmasına neden oluyor.
Birçok ülkede asgari ücretten alınan
vergi oranı ile diğer ücret seviyelerinden
alınan vergi oranları arasında farklılıklar
var. Bu farklılıkların temel amacı, asgari
ücret geliri elde edenlerin vergisel anlamda korunmasını sağlamak, bu yolla ellerine geçen ücret miktarı ve satın
alma güçlerini arttırmak.
ARTAN ORANLI KESILIYOR
Ücret gelirlerinden gelir vergisi kesilirken artan oranlı bir tarife uygulanıyor.
Vergi oranları, vergi dilimine göre artıyor.
Yıllık geliri belirli bir seviyeyi aşmamış
kişilerden düşük, belirli bir seviyenin
üstüne çıkmış kişilerden yüksek vergi

alınıyor. Vergi oranları 2006 yılından bu
yana aynı iken, vergi dilimleri her yıl değişmekte. Buna göre;
* 2006 yılından önce ücret gelirlerine uygulanan ayırım ilkesi kaldırıldı ve ücret
dışı gelirlerin yüzde 20 olan oranı yüzde
15’e düşürüldü. Yani serbest meslek sahibi olanlar lehine 5 puanlık iyileştirme
yapıldı, ücretlilerle diğer gelir sahiplerinin en düşük vergi oranı eşitlendi. Ancak
en üst vergi oranı yüzde 25’den yüzde
27’ye çıkarılarak, ücretlilerin daha fazla
vergi ödemesinin önü açılmış oldu.
* 2014’de yıllık 11 bin TL’ye kadar olan ücret gelirleri yüzde 15 üzerinden, - 11 bin
TL’yi geçen ücret gelirleri ise yüzde 20
oranında vergilendirilecek.
* 97 bin TL üzerindeki gelirler yüzde 35
olarak en yüksek düzeyde vergiye tabi
olacak.

ASGARI ÜCRETLILER
EK VERGI ÖDEYECEK
* Asgari ücretin vergi dışı bırakılması
konusunda son yıllarda önemli gelişmeler yaşandı. Hatta anayasa değişiklikleri
tartışılırken asgari ücretin vergi dışı bı-

rakılması konusunda tüm partiler anlaştı bile. Ne var ki bu süreç yaşanıyorken,
2014 için ülkemizde asgari ücretlilerin
ödeyeceği vergi arttı. Peki, bu nasıl oldu?
* Asgari ücret üzerinden kesilen gelir
vergisi oranı yüzde 15. Ancak ilk kez bu
yıl asgari ücret yılın son ayı olan Aralık
ayında yüzde 20 oranı üzerinden vergilendirilecek.
* Çünkü 2014 yılında asgari ücretlinin
toplam vergi matrahı 11 bin TL’yi geçecek
ve bu nedenle 11 bin TL’nin geçildiği Aralık ayında asgari ücretliden daha yüksek
oranda vergi kesilecek. Hal böyle olunca
2014 yılında asgari ücretlinin geliri azalmış olacak.
* Asgari ücret geliri elde edenler için,
2014 yılında ilk altı aylık vergi matrahının
toplamı 5 bin 462 TL, ikinci altı ayda ise
bu rakam 5 bin 783 TL’ye yükseliyor. Toplamda vergi matrahı 2014 yılında 11 bin
245 TL’ye çıkıyor.
* Dolayısıyla 11 bin TL’yi aşan kısım yüzde
20 oranında vergilendirilecek ve Aralık
2014’te asgari ücretlinin ücreti 12.28 TL
azalacak.
(Cem Kılıç – Milliyet Gazetesi)
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Kütahya Bağımsız Milletvekili Prof. Dr. İdris BAL:

AKP’de kalsaydım bile
17 Aralık’ta yine

İSTİFA EDERDİM

‘’AKP’den ihraç edilmeseydim parti içerisinde
demokrat duruş sergilemek adına görevime
devam ederdim. Ancak
17 Aralık’ta yaşananlardan
sonra artık duramaz istifa
ederdim.’’

Fikirlerini ‘lider sultasına’, ‘tek adam hegomanyasına’ rağmen korkmadan, eğilmeden, bükülmeden dile
getiren bir milletvekili olarak tanıdık onu… AKP’de yaptığı eleştirel çıkışlarla ‘sivri dilli vekil’ olarak bilindi.
Özellikle adına ‘çözüm süreci’ denilen ancak milli hissiyatı olan kesimlerin ‘ihanet projesi’ olarak nitelendirdiği süreçte hazırladığı rapor günlerce tartışıldı. Birbiri ardına yaptığı açıklamalar parti içinde rahatsızlığa
yol açınca ‘kesin ihraç’ istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi. O bu girişimin ardından parti yönetiminden özür bekledi ama özür gelmeyince istifa etti. Şimdi Kütahya Bağımsız Milletvekili olarak bildiği
doğruları savunmaya devam ediyor. KAMUTÜRK dergimizin bu sayısında Prof. Dr. İdris Bal ile 17
Aralık Operasyonu’ndan, Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar gündemin öne çıkan başlıklarını konuştuk…

Prof. Dr. İdris Bal,
KAMUTÜRK
Dergisi Editörü
Gökhan
Altunkaş ve
Genel Yayın Yönetmeni
Yusuf Ziya Erarslan’ın
sorularını yanıtladı.

Röportaj: Gökhan ALTUNKAŞ
Fotoğraflar: Yusuf Ziya ERARSLAN
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AKP içerisinde bugüne dek en etkili çıkışı siz
yaptınız ve ardından Partiniz sizi Disiplin kuruluna sevk etti bunun üzerine istifa ettiniz.
Sizin hangi çıkışlarınız yönetimi rahatsız etti
ki, sizi partiden ihraç etmek istediler?
Ben demokrasiye inanan ve ilkelerinden
taviz vermeyen bir insanım. Bu anlamda
yaptığım açıklamaları bir çıkış olarak değil
demokrasinin gereği olduğu için yaptım.
İlk günlerden beri MİT yasasından itibaren bazı uygulamalara eleştirilerim oldu.
Gezi sürecinde rapor hazırladım. Daha
demokrat olunması gerektiğini, yerel bir
meselede Başbakanın muhatap edilmemesi gerektiğini ifade ettim. Başbakanın
yanlış yönlendirildiğini, herkesin gözünün
üzerinde olduğu Gezi Parkı gibi bir yerde
orada yaşayan insanların fikirlerinin alınması gerektiğini söyledim. Ancak bu raporumdan sonra basına çıkarılmamam için
basına talimat verildi.
Bunun yanında çözüm süreci ile ilgili kaygılarımı rapor haline getirdim. Bu sürecin
çözülme olacağını ve dikkatli olunmasını
söyledim. Ancak dikkate alınmadı.
Dış politikada Suriye ve Mısır’da yanlışlıklar
yapıldığını, yalnızlaştırdığımızı ve AB sürecinden uzaklaşıldığını ifade ettim.
Dershaneler meselesinde ise eğitimin ni-

teliği arttırılmadan, arz talep dengesinde işleyen Pazar ekonomisinde şirketlerin emir
ve talimatla kapatılamayacağını belirttim.
Bu süreçte bu söylemlerimden dolayı tedbirli ihraç talebi ile disipline sevk edildim.
Özür bekledim ve özür gelmeyince de
istifa ettim.
Sayın Başbakan’la öncesinde ya da o dönem hiç görüşme şansınız oldu mu? Kendinizi ve düşüncelerinizi anlatma noktasında
girişimde bulundunuz mu? Ulaşabildiniz mi
kendisine?
Başbakan’dan raporlarımı ve görüşlerimi
anlatmak için defalarca randevu talep etmeme rağmen görüşme şansımız olmadı.
Başbakan Erdoğan sizi parti içi disipline uymamakla suçladı, siz bu konuda ne söyleyeceksiniz?
Demokrasinin gereği bazı konuları eleştirmek, fedakarlık yaparak 9 tane rapor
hazırlamak ve bu uygulamaların yanlışlığını ifade etmek parti içi disipline uymamak
ise evet bu disipline uymadım. Arkadaşına
‘boynunda akrep var’ diye uyarmak suç ise
evet suçluyum. Ben partinin menfaati için
çalışan bir vekil olmaya gayret ettim ama
bunlar disiplinsizlik olarak algılandı.

PARALEL DİYE BİR
YAPILANMA VAR MI?

Böyle bir yapılanma
olduğu iddiadan ibaret
ise bu iddianın sahipleri bunu ispat etmekle
mükelleftir. Ama bir tane
somut delil olmadan
bunlar dillendirilmektedir.
Bu bir akıl tutulmasıdır ve
böyle bir yapı olduğunu
da düşünmemekteyim.

SOYLU VE
KURTULMUŞ’UN SİYASİ
HAYATI BİTMİŞTİR

Süleyman Soylu ve Numan Kurtulmuş AKP’ye
ciddi eleştiriler yaparken, daha sonra AKP’ye
girmişlerdir. Bu süreçte
de yapılan bu uygulamalara, yolsuzluk iddialarına
sessiz kalmış ve bunların
üzerini örtmeye çalışmışlardır. Kaderin temizlik
yaptığını düşündüğüm
bu süreçte bu iki isminde
siyasi hayatının bittiğini
düşünmekteyim.
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Şayet disipline verilmeseydiniz, partinizde siyasete
devam eder miydiniz?
17 Aralık operasyonu olana kadar istifa etmeyi düşünmezdim. Çünkü parti içerisinde demokrat duruş sergilemek önemlidir. Avrupa’da ve ABD’de
partiler kurumsallaşmıştır. Ben bu kurumsal yapılarda eleştiriler yapılabildiği için ve ideal demokrasinin gereği kişilere biat eden
değil ilkelere değer veren
biri olarak doğrulara doğru
yanlışlara yanlış
demeye
devam ederdim.
Ancak 17 Aralık’ta
yaşananlar ve
bu iddialardan sonra
yine istifa ederdim.

‘

‘

Cumhurbaşkanlığı makamı sembolik bir makam olmakla birlikte
devlet kurumları arasında ahenkli bir çalışmayı sağlamak gibi bir
görevi vardır. Ancak son dönemde yapılan uygulamalar karşısında kendisinden beklenen misyonu yerine getirememiştir. Yargıya müdahaleye dur diyememiş, internet sansürünü onaylamış,
medyaya yapılan talimatlara ses çıkarmamıştır. Ülkede yaşanan
sistem tıkanıklığına müdahale edememiştir. Şimdi bu çerçevede
yine ilk olarak şunu ifade ediyorum; Cumhurbaşkanı da bu uygulamaları ile Cumhurbaşkanı seçilme şansını zora sokmuştur.

Sizce AKP içerisinde yaşananlar noktasında ciddi
rahatsızlıklar var mı?
Bu uygulamalardan rahatsız olanlar vardır mutlaka ama sessiz kalmak ve demokratik tepkilerini
ortaya koymamaları doğru değildir.
Bundan sonra siyasete devam mı?
Süreç içerisinde daha belirli olacaktır. Ama ceketimi alıp gitmek gibi bir düşüncem yok.

* 17 Aralık sonrası yaşananlar, ayakkabı kutuları,
para sayma makineleri, aranan TIR’lar, emniyetteki atamalar, yargıda yaşanan deprem… Siz bu
gelişmeleri nasıl yorumluyorsunuz?
Darbe meşru olmayan yollarla gücün elde edilmesidir. Darbe illa tankla tüfekle yapılmaz. Şu
anda yaşadığımız yürütmenin yasamadaki çoğunluğu da arkasına alarak yargı üzerinde bir darbesidir. 10 bine yakın polis oradan oraya sürülmüş,
yüzlerce hakim ve savcının yeri mesnetsiz iddialar
ile değiştirilmiştir. HSYK değişikliği tamamen yargı bağımsızlığı üzerine darbe vurmaktadır. Halkın
oyları ile kabul edilen bir yasanın halka rağmen
değiştirilmesi milleti hiçe saymaktır.
Bu noktada demokratik ülkelerde olduğu gibi
yargının önü açılmalıydı ve operasyonlar engellenmemeliydi.
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PARALEL YAPI VARSA
ORTAYA ÇIKARSINLAR
Paralel yapılanma konusunda siz neler söyleyeceksiniz. Gerçekten bu yapılanma var ise neden 11 yıldır
buna ses çıkarılmadı?
Böyle bir yapılanma olduğu
iddiadan ibaret ise bu iddianın sahipleri bunu ispat etmekle mükelleftir. Ama bir
tane somut delil olmadan
bunlar dillendirilmektedir.
Bu bir akıl tutulmasıdır ve
böyle bir yapı olduğunu da
düşünmemekteyim.
HER ELEŞTİRİ GETİRENİ
SANDIĞA DAVET ETMEK,
‘PARTİNİ KUR GEL’ DEMEK
BİR CEHALETİN
ÜRÜNÜDÜR.
İleri demokrasi söylemleri
etrafında yaşananlar ortada, Başbakan ‘demokrasi’
derken sandığı işaret etmekte. Demokrasi sadece
sandıktan mı ibarettir?
Demokrasi sandıktan ibaret
diyenler demokrasinin ne
olduğunu bilmemektedir.
Sandık kimin yöneteceğini
belirler nasıl yönetileceğini
isi evrensel değerler, hukuk ve Anayasa belirler.
Demokrasi ayrıca basın
özgürlüğü, bağımsız ve
tarafsız yargı, şeffaflık, hesap verebilirlik demektir.
Sayıştay’ın 1. sınıf demokrasilerdeki gibi olması demektir. STK’lar, düşünce
kuruluşları, özgür üniversiteler demektir. Maalesef
her eleştiri getireni sandığa
davet etmek, ‘partini kur

gel’ demek bir cehaletin
ürünüdür.
CUMHURBAŞKANI GÜL
TEKRAR SEÇİLEMEZ
Cumhurbaşkanlığı seçiminde nasıl bir tablo oluşur?
Erdoğan’ın size göre şansı nedir? Şayet Başbakan
Cumhurbaşkanlığına giden
yolda başarılı olamayacağını
hissederse 3 dönem kuralını
kaldırarak siyasete devam
eder mi?
Başbakanın Cumhurbaşkanı olma şansının sıfır
olduğunu aylar önce söylemiştim. Bunun yanı sıra
Cumhurbaşkanlığı makamı
sembolik bir makam olmakla birlikte devlet kurumları arasında ahenkli
bir çalışmayı sağlamak gibi
bir görevi vardır. Ancak
son dönemde yapılan uygulamalar karşısında kendisinden beklenen misyonu yerine getirememiştir.
Yargıya müdahaleye dur
diyememiş, internet sansürünü onaylamış, medyaya yapılan talimatlara
ses çıkarmamıştır. Ülkede
yaşanan sistem tıkanıklığına
müdahale edememiştir.
Şimdi bu çerçevede yine
ilk olarak şunu ifade ediyorum; Cumhurbaşkanı da
bu uygulamaları ile Cumhurbaşkanı seçilme şansını
zora sokmuştur. Karşısına
çıkacak solcuları ve milliyetçileri kucaklayabilecek
makul bir aday karşısında
Cumhurbaşkanı seçilme
şansı zora girmiştir.

Bu çerçevede daha önce
farklı partilerde olan Süleyman Soylu ve Numan
Kurtulmuş AKP’ye ciddi
eleştiriler yaparken, daha
sonra AKP’ye girmişlerdir.
Bu süreçte de yapılan bu
uygulamalara,
yolsuzluk
iddialarına sessiz kalmış ve
bunların üzerini örtmeye çalışmışlardır. Kaderin
temizlik yaptığını düşündüğüm bu süreçte bu iki
ismin de siyasi hayatının
bittiğini düşünmekteyim. 3
dönem kuralı bu çerçevelerde değerlendirilecektir
diye düşünüyorum
DEMOKRATİK BİR ÜLKE
İÇİN EL BİRLİĞİ İLE
ÇALIŞMAK
GEREKİR
KAMUTÜRK okuyucularına
yönelik olarak neler söyleyeceksiniz?
Bu çerçevede bugün herkes kendi konumuna göre
bir demokrasi sınavından
geçmektedir.
Cumhurbaşkanından Başbakana,
Bakanlardan Vekillere kadar herkes bu sınava tabi
tutulmaktadır.
Burada
demokrasiden yana tavır
alamayanlar kaybetmeye
mahkum olacaklardır. Bu
süreçte kanaatimce kader
bir temizlik yapmaktadır ve
bu sınavda konumunun gereğini yerine getirmeyenler
siyasi olarak kaybedeceklerdir. Derginiz okuyucularına tavsiyem demokratik
bir ülke için el birliği ile çalışmak gerektiğidir.

KAMUTÜRK ÖZEL RÖPORTAJ
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KONCUK:
HERKES
İKTİDARDAN
10 BİN 500
DOLARINI
İSTESİN
Türkiye Kamu-Sen Genel
Başkanı İsmail Koncuk,
BengüTürk TV’de yayınlanan “Söz Hakkı” programına konuk olarak
“Memurların borçlanma
ve borç yapıları” anketi,
Türkiye’nin ekonomik
gidişatı ve gündemde
yer alan başlıklara ilişkin
çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

TÜRKİYE’DE ADALETSİZ BİR GELİR
DAĞILIMI VAR
evlet memurlarının yüzde 97’sinin borçlu olduğuna dikkat çeken Genel Başkan
İsmail Koncuk, “Devlet memuru devletin vatandaşa uzanan elidir. Memuru oradan çekip
aldığınız zaman orada bir kuru duvar kalır”
dedi. Koncuk, “Türkiye’de adaletsiz bir gelir
dağılımı olduğu bellidir. Gerçekten ülkemizde ciddi bir ekonomik problem var. Yıllardır
gelir dağılımında adaletli bir dağılım oluşturulamadı. Yaşanan 17 Aralık operasyonu’nun
ardından ekonomi daha da kötüye giden bir
hal aldı ve doğrudan doğruya vatandaşlarımızı ilgilendiren bir çıkmaza dönüşüyor.
Devlet, devlet memuru ile anlam kazanan bir
organizasyondur. Devlet memuru devletin
vatandaşa uzanan elidir. Memuru oradan çe-

D

kip aldığınız zaman orada bir kuru duvar kalır. Bu bağlamda, memurların ekonomik ve
sosyal sorunları hizmetin kalitesi bakımından son derece önemlidir. Devlet memurlarının çoğunluğu üniversite mezunu ve sınavlarla bu noktalara gelmektedirler. Öğretmen
olabilmek için KPSS’den ciddi bir puan almak gereklidir. Yani memur olabilmek için
önünüzde bulunan birçok barajı aşarak gelmeniz gerekir. İşte devlet memurlarının farkı
burada ortaya çıkmaktadır” dedi.

YÜZDE 97 ORANINDA MEMUR
BORÇLU DURUMDA
“Memurların borçlanma ve borç yapıları”
anketimizin sonuçlarını değerlendiren İsmail Koncuk, “Bu anket içinde bulunduğumuz
toplumun hangi ekonomik şartlarda hayatını
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Türkiye’de dar ve sabit gelirliler geçinemiyor, asgari ücretli geçinemiyor, çiftçi geçinemiyor, esnaf kepenk
kapatıyor, artık bırakın ayakkabı
kutularında bir şeyler götürmeyi de
biraz da dönün ve vatandaşa bakın.
Birileri amcasını, dayısını, bacanağını zengin ederken işte devlet memurlarının yüzde 97’si geçinme aczi
içindedir. Bu anket içinde bulunduğumuz toplumun hangi ekonomik
şartlarda hayatını devam ettirdiğine
dair ipuçlarını bu ülkeye yönetenlere hatırlatmamız lazım” dedi.
devam ettirdiğine dair önemli ipuçları vermektedir” dedi. Koncuk,
“Türkiye Kamu-Sen olarak 6 bin
600’ü aşkın devlet memuru ile yaptığımız anketin sonuçları beni bile
şaşırttı. Yüzde 97 oranında devlet
memuru borçlu durumda. Büyük
çoğunluğu bireysel bazı ihtiyaçlarını karşılamak için borçlanıyor, araba almak için borçlanmışlar artık
araba bir lüks olmaktan çıkmıştır,
özellikle Büyükşehirlerde ulaşım
ciddi bir sorun olduğu için bir araba
almak istemişler, otomobil sahibi
olmak herkesin hakkı olduğu gibi
memurların da hakkıdır yüzde 19.3’ü
otomobil kredisi almış ve borçlanmış, yüzde 17’si ev alabilmek için
kredi çekmiş ve borçlanmış, eğitim
ve bir takım diğer bireysel ihtiyaçları
için kredi çekmek zorunda kalmışlar. Yüzde 1.9’u şahsi borç almış yani
eşinden dostundan, akrabasında
vs. Kredi kartlarının yoğun olarak
kullanılmasından sonra vatandaşlarımızda takdir edecektir, tüm vatandaşlarımız bu kredi kartlarıyla
başları belada. Çeşitli kredilerle
birlikte ödeme zorluğu da başlıyor
ve borçlar ödenemiyor. Yüzde 54’de
daha fazla oranda devlet memurunun çektikleri kredilere ödemekte
zorlandıkları için, yasal takiple karşı
karşıya kaldıklarını, banka hesapla-

rına bloke konulduğunu, bir kısmının
cezai faizle karşı karşıya kaldığını ve
en dikkat çekici kısım olan yüzde
6’sı çektiği krediyi ödeyememekten
dolayı haciz işlemi ile karşı karşıya
kaldığıdır. Bu çok yüksek bir orandır. Her yüz devlet memurundan altı
tanesi borçlarını ödeyemediği için
haciz işlemi ile karşılaşmıştır. Haciz memurları geliyor, seyrettiğiniz
televizyonu, çamaşır yıkadığınız makinenizi, buzdolabınıza kadar maalesef hepsini haczedebiliyor, ne yazık
ki bunlar çok acı şeylerdir. Bu anket
enine boyuna değerlendirilmesi gereken bir ankettir. Biz bu anketleri
yaparken, Türkiye’de kamu çalışanları ve vatandaşlarımız açısından
bir gündem oluşturmak istiyoruz.
Türkiye’de dar ve sabit gelirliler geçinemiyor, asgari ücretli geçinemiyor, çiftçi geçinemiyor, esnaf kepenk
kapatıyor, artık bırakın ayakkabı
kutularında bir şeyler götürmeyi de
biraz da dönün ve vatandaşa bakın.
Birileri amcasını, dayısını, bacanağını zengin ederken işte devlet memurlarının yüzde 97’si geçinme aczi
içindedir. Bu anket içinde bulunduğumuz toplumun hangi ekonomik
şartlarda hayatını devam ettirdiğine
dair ipuçlarını bu ülkeye yönetenlere
hatırlatmamız lazım” dedi.

NEREDE KİŞİ BAŞI
10 BİN 500 DOLAR?
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı
İsmail Koncuk, Türkiye’de yaşayan
her bir vatandaşın 10 bin 500 dolar
olduğu iddia edilen kişi başına düşen milli gelirden payını istemesi
gerektiğini söyledi. Koncuk, “Ben bir
memur konfederasyonunun Genel
Başkanı olarak şunu söylüyorum,
bu ülkede 2 milyon 600 bin devlet
memuru var, 1 milyon 800 bin emeklimiz var ki bu insanlar ömrünü vakfetmişlerdir bu ülkeye, şimdi dönüp
bunlara bakılmıyor bile.
Bu insanların siyasi iradeden bunun hesabını sormaları lazım. Sayın
Başbakan kişi başına milli gelirin

2002’de 2300 dolar olduğunu, bu
iktidar döneminde ise 10 bin 500 dolar olduğunu ifade ediyor. Vatandaş
o zaman şunu demeli, madem kişi
başı milli gelir 10 bin 500 dolar benim cebime bir dolar bile girmiyor.
Hani benim 10 bin 500 dolarım diye
bu ülkeyi yönetenlerden hesabını
sormaları lazım. Burada sosyal dilimler arasında bir kıskançlık olmamalı, çiftçi, esnaf, memur bu milletin
önemli parçalarıdır. İktidar yetkilileri
diyor ki, “Son 10 yılda gayri safi milli
hasıla 300 milyar dolardan 900 milyar dolara çıkmıştır” eğer 10 yılda
bu yükseliş olduysa her bir vatandaşımızın 10 yıl öncesinden daha iyi
ekonomik şartlar içerisinde olması
lazım. O zaman 3 dolarım var ise
bugün 9 dolarım olması lazım. Bugün 3 kat daha rahat yaşayabilmeliyim, peki bugün böyle bir durum
söz konusu mu, hayır, son 10 yılda
banka reklamları ile kredi kartlarını
bu millete dayatıp şimdi de bu kadar
kredi kullanılmaz, ayağınızı yorganınıza göre uzatın demenin bir anlamı
olmaz. Siz eğer bu kadar yıl insanların kredi kartları yüzünden borç içinde yüzeceğini, haczedileceğini göremezsen bende şunu sorarım size,
göremiyorsan, feraset yoksa sizde
ülke yönetmeye neden talip oldunuz
derim. Vatandaşlarımız birbirinin
gelir durumunu incelemek yerine 10
bin 500 dolardan payını istemelidir.
Fransa’daki dolar milyarderi sayısı
23, İtalya’da 23 tane Türkiye’de ise
43 tane dolar milyarderi var. Fransa’da ve İtalya’da kişi başına düşen
milli gelir Türkiye’nin üç katı. Bizim
dolarlar nereye gidiyor, demek ki
bizim milli gelirin kimlerin cebine
aktığı da bu şekilde ortaya çıkmaktadır” dedi.Koncuk, program içerisinde, anket sonuçlarımız ve Türkiye’nin ekonomik durumu ile birlikte
17 Aralık operasyonu, paralel devlet
tartışmaları, HSYK düzenlemesi,
emniyet ve yargıda ki atamalar, Fişleme olayları ve siyasi gelişmeleri
de değerlendirdi.
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SENDİKAL
HAKLAR
BRÜKSEL’DE
MASAYA
YATIRILDI
T

ürkiye’de sendikal hakların ILO sözleşmesi doğrultusunda düzenlenmesiyle ilgili gelişmeler Brüksel’de masaya
yatırıldı.
Türkiye-Avrupa Birliği müzakere sürecinin 19. Müzakere Başlığı olan Sosyal Politika ve İstihdam faslının da açılabilmesi
için ön şartlardan biri olan, Türkiye’deki
Sendikal Hakların konuşulduğu toplantıya Türkiye Kamu-Sen adına Genel
Dış İlişkiler Sekreteri ve Türk Tarım Orman-Sen Genel Başkanı Ahmet Demirci
katıldı.
Avrupa Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Başkan yardımcısının başkanlığında
toplanan komisyona ayrıca, Ülkemizdeki
İşçi ve Memur Sendikaları Temsilcileri, İşveren sendikası, Çalışma Bakanlığı
Müsteşar yardımcıları, Çalışma Genel
Müdürü, ILO, Avrupa Sendikalar Konfederasyonu, Epsu, Busines Europe ve diğer
bazı sivil toplum kuruluşlarından üst düzey yöneticiler katıldı.
Toplantıda işçi ve memur sendikaları
kanununda yapılan değişiklikler, Türkiye’deki Sosyal Diyalog mekanizmaları ve
etkinlikleri konusunda görüşlerini ifade
eden katılımcılar. 19. Müzakere maddesinin açılıp açılmaması yönünde kurumsal
görüşlerini ifade ettiler.
Avrupa komisyonundan ve diğer uluslararası kuruluşlardan katılanların da görüş
belirttikleri iki panelin ardından tartışma
bölümlerine geçildi. Kamu çalışanlarının
sendikal haklarındaki gelişmeler ve Türkiye’deki sosyal diyalog mekanizmalarının
işlendiği ikinci panelde bir konuşma yapan
Demirci, “Türkiye’de Kamu Çalışanları

Sendikacılığı İşçi sendikalarının 1947-1963
yılları arasında, en olumsuz şartlarda
17 yılda aldıkları kazanımları memurlar
1992-2013 yılları arasında, Dünyada ve ülkemizdeki demokrasi yaklaşımlarına rağmen, 21 yılda elde edememişlerdir” dedi.
2001 yılında çıkartılan 4688 sayılı kanuna
rağmen, kamu çalışanları 11 yıl toplu sözleşmeden uzak bir toplu pazarlık sürecine
mahkum edilmiş, sendikal örgütlenmeye
rağmen, varlıkları mevcut siyasi iktidar
tarafından yok sayılmaya çalışılmıştır diyen Demirci; “Her türlü olumsuzluğa rağmen kendimizi ifade ettik, mücadelemiz
ile 2 Toplu Görüşme mutabakatı yaptık ve
kamu çalışanlarına toplu görüşmelerde
bile onlarca kazanım elde ettik” dedi.
“2010 yılında yapılan Anayasa değişikliği
akabinde 2012 yılında yapılan kanun değişikliği ile kamu çalışanları 11 yılda kazandıkları toplu pazarlık zeminini kaybettiler.
Toplu sözleşmede imza yetkisi sadece
heyet başkanı sıfatı ile iki kişiye bağlandı,
mutabakatların kapı arkalarına çekildiği
mutabakatsızlık durumunda ise 11 üyeli
heyetin 7’si siyasi iktidar tarafından atanan bir kamu görevlileri hakem heyetinin
insafına bırakılan bir sürece girildi. Yeni
kanun düzenlemesinde geçmişte kazanılmış uyarı grevi hakkı göz ardı edildi, üyelerimiz adına dava açabilme yetkimiz bile
sorgulanır hale geldi. Bu yeni düzenlemeye evet diyen sarı sendika ve hükümet kanadı yapılanları kamuoyuna reform olarak
takdim etmeye çalıştı” ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin ILO ve Türkiye-AB Karma İstişare Komitesindeki sendikal karnesini
de değerlendiren Demirci; “Türkiye 2004
yılından bu yana ILO Aplikasyon Komitesinde, ILO sözleşmelerini en kötü uygula-

yan ülkeler listesinde 6 defa yer almış, 2
yıl süre ile ILO ‘dan yüksek misyon desteği
almış ve 2012 yılında yine taslak listede
olmasına rağmen 2012 yılında ortak liste
çıkarılamadığı için görüşülmemiş bir ülke
olarak, ILO’da olumsuz karne noktasında
rekor kırmıştır. 2013 yılı ILO Standartları
uygulama komitesi Türkiye raporunda,
sendikal ayrımcılık yapıldığı, kamu çalışanlarının sendikal haklarının tam olarak
sağlanmadığı ve Toplu Sözleşme-Hakem
Kurulu yapısının verimsiz olduğu konularını altı çizilmiş olup, bu konularda Türkiye’nin bir an önce gerekli düzenlemeleri
yapması gerektiği ifade
edilmiştir. AB sürecinde ise 2005 yılından
bu yana, Ülkemiz sendikal haklar konusu
Karma İstişare Komitesi gündeminde 8
yılıdır görüşülmektedir. En son raporda
ifade edildiği üzere Anayasa değişikliği
ve kanun değişiklikleri çerçeveleri dikkate alındığında, gerekli düzenlemelerin
yapılmadığı ve bu nedenle gelecek toplantılarda da Kamu Çalışanları Sendikal
mevzuatın gündemdeki yerini koruyacağı ve raporlamanın devam edeceği ifade
edilmiştir, Konuyu hala bu zeminlerde
tartıştığımıza göre henüz yeterli ilerleme
olmadığı görülmektedir. Bu nedenle 19
konu başlığının açılması hususu konfederasyonumuz ve tarafımca uygun görülmemekte, bu değişikliklerin bir an önce yapılabilmesi için gerekli çabanın hükümet
tarafından gösterilmesine kadar kapalı
kalmasının uygun olacağı düşüncemizi
sizlere iletiyorum” dedi.
2. ve 3. Toplantılarının da yapılacağı çalışma grubunun sonraki toplantısının 2014
Baharında Türkiye’de yapılması düşünülmektedir.
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TÜRKİYE
KAMU-SEN’DEN
ÇALIŞMA BAKANI
FARUK ÇELİK’E
ZİYARET
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı
İsmail Koncuk ve Konfederasyon
Yönetim Kurulu üyeleri Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk
Çelik’i ziyaret etti. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Çalışma Bakanı Faruk Çelik’e
ek gösterge uygulamasıyla ilgili
olarak Türkiye Kamu-Sen’in taleplerini iletti.

Ç

alışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Müsteşarı Fatih Acar, Müsteşar Yardımcısı Ali Kemal Sayın, Devlet Personel
Başkanı Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Devlet
Personel Başkanlığı Başkan Yardımcısı
Enes Polat da görüşmede hazır bulundu.
Koncuk bu konuda; Yardımcı Hizmetler
Sınıfında çalışan personele de ek gösterge verilmesi,
Kurumlarda çalışan tüm uzmanların
aynı ek gösterge uygulamasından faydalanması;

kan Faruk Çelik’e iletti.
Ziyarette geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Kamu Personeli Danışma Kurulu
(KPDK) toplantısına da değinen İsmail
Koncuk, üzerinde anlaşılan konuların
bir an önce hayata geçirilmesi konusuna
vurgu yaptı.
Koncuk, Görevde Yükselme Yönetmeliğinin hakkaniyetten uzak olduğunu, sözlü
sınava dayalı başarı sıralaması yapılmasının kamuda devlete karşı büyük bir
güvensizlik oluşturduğunu söyleyerek,
bu anlayışın değiştirilmesini aksi takdirde bu anlayışın ülkeye zarar vereceğini,
liyakat ve kabiliyetten uzak insanların
yönetim kademelerine geleceğini, adamı
olmayanların atanma şansı bulamayacağını ifade etti.

Ekonomist, programcı ve çözümleyici ile
teknik öğretmenlerin Teknik Hizmetler
Sınıfında sayılan memurların faydalandığı ek gösterge uygulamasından faydalanması,

İsmail Koncuk, İl Özel idareleri ile sendikalar arasında imzalanan Sosyal Denge
Sözleşmelerinden AFAD çalışanlarının
da faydalandırılması konusunda alınan
yargı kararlarının artık hukuki bir zemine oturtulması gerektiğini belirterek,
Sosyal Denge Sözleşmesinden AFAD
çalışanlarının da başka bir işleme gerek
kalmaksızın yararlandırılması gerektiğini vurguladı.

Ek gösterge uygulamasının bütün hizmet
sınıfları için 9. dereceden başlanarak,
başta öğretmen, akademisyen ve emniyet görevlileri olmak üzere bütün kamu
görevlileri için belirlenen rakamların
800’er puan artırılması taleplerini de Ba-

DEĞERLENDİRME YAPACAĞIZ
Bakan Faruk Çelik ise, Türkiye Kamu-Sen’in ziyaretinden memnuniyet
duyduğunu belirterek çalışma hayatında yapılan düzenlemelerde Türkiye Kamu-Sen’in fikir ve önerilerinin kendileri

için son derece büyük önem arz ettiğini
söyledi. Bakan Çelik, Devlet Personel
Başkanlığı yetkililerine, yargı kararlarına uygun olarak sosyal denge sözleşmelerinden AFAD çalışanlarının da faydalandırılması için gerekli çalışmaların
yapılması talimatı verdi.
Çelik ayrıca, Kamu Personeli Danışma
Kurulunda üzerinde mutabakata varılan
4/C’lilere kadro, 2005 yılından sonra göreve başlayanlara bir derece verilmesi,
disiplin cezalarının affı gibi tüm başlıkları hayata geçirmek için gayret sarf ettiklerini ifade ederek, yapılan çalışmaların
her safhasında Konfederasyonlarla iletişim halinde olacaklarını ve görüşlerine
başvuracaklarını söyledi. Akademik zam
konusunda ise YÖK’ün bir çalışması olduğun, Hükümetin bu çalışmaya göre bir
değerlendirme yapacağını ifade etti.
4/C’lilerin kadroya geçirilmesi konusunda ise, Bakan Çelik, konuyla ilgili olarak
çalıştıklarını, sendikalarla mutabakata
varılan bütün konuları içeren bir kanun
tasarısı hazırlayacaklarını, 4/C’lilerin de
belli bir maaş skalasında, iş güvencesine
kavuşturulmaları için çalışmaların sürdüğünü belirtti.
Genel Başkan İsmail Koncuk’un ‘’Bu konularla ilgili belli bir takvim oluştu mu?
Sendikalarla tekrar bir araya gelinecek
mi?’’ sorusu üzerine ise, Bakan Çelik,
sendikaları konu hakkında bilgilendireceklerini, söz konusu çalışmaların kanunlaşması için gayret sarf edeceklerini
söyledi.

24

ÖZPOERL
TAJ
RÖ

MHPAnkaraMilletvekiliProf.Dr.ÖzcanYeniçeri:

Başbakan yolsuzlukları yasaklayacağına

özgürlükleri yasaklıyor
Röportaj: Gökhan ALTUNKAŞ
Fotoğraflar: Yusuf Ziya ERARSLAN

TBMM’nin en faal milletvekillerinden biri…Haftada en az
3 basın toplantısı düzenliyor, ulusal gazetede köşe yazıyor.
Her gün karış karış Türkiye’yi geziyor. Sivri çıkışları ve bir
o kadar bilimsel verilere dayanan eleştirileri ile siyasi iktidarı
en çok zorlayan vekillerden biri… Vatanın ve milletin bekası
için sözünü ve gözünü budaktan esirgemeyen bir vatansever… MHP Ankara Milletvekili Prof. Dr. Özcan Yeniçeri,
KAMUTÜRK’e çok özel ve çok önemli açıklamalarda bulundu.

‘

‘
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Yasaklama ve karartma yolsuzluğun akaryakıtıdır. Zira yolsuzluk gizli/kapaklı, örtülü
ve saklı ilişkilerin ürünüdür. Tayyip Erdoğan, yolsuzlukları yasaklayacağına özgürlükleri yasaklıyor. Kendisi susacağına konuştuklarını yayanları susturmaya çalışıyor!

*Türkiye inanılması güç olayların yaşandığı bir dönemden geçiyor. Özellikle 17
Aralık operasyonu ve devamında ortaya
çıkan olaylar ülkemizi nasıl bir geleceğe
doğru sürüklüyor?
Özcan Yeniçeri: 17 Aralık’ta gerçekleştirilen yolsuzluk ve rüşvet operasyonu iktidarı daha da sertleştirmiştir.
Operasyon sonrası alınan tedbirler ile
yapılan yasal değişiklikler iktidarı giderek
daha da otoriterleştirdiğini göstermektedir.
İktidar bu bağlamda HSYK’da yasal
değişikliğe gitmiş, Adli Kolluk Yönetmeliğini değiştirmiştir. Bu durumdan kuvvetlerin ayrılığı ve hukuk devleti büyük
yara almıştır. İktidar yolsuzluk ve rüşvet
operasyonunu gerçekleştiren polisleri
dağıtmış, savcıları görevden almış ve
yargıyı kendine göre dizayn etmiştir.
Tayyip Erdoğan’a ait bazı söz ve kayıtların internete düşmesi üzerine internete denetim ve sınırlandırma getiren
yasayı çıkarmıştır. Böylece sosyal medya iktidar tarafından kontrol edilir hale
gelmiştir. Dershaneler yasa tasarısıyla
da hür teşebbüsü kısıtlayıcı, devlet bürokrasini AKP bürokrasisine çeviren bir
yola girilmiştir.
İki ay içinde gerçekleştirilen bu yasal
değişiklikler, demokratik hak ve özgürlükler, basın, ifade özgürlüğü, kuvvetlerin ayrılığı, hukuk devleti büyük bir baskı
altına girmiştir.
AKP giderek daha da baskıcı ve totaliter
bir yönetime kaydığı ortaya çıkmıştır.
AKP, tek başına iktidar olmanın verdiği
pervasızlıkla yasa ve anayasa dışı uygulamalara başvurmaktadır. 30 Mart
seçimlerinin sonucu iktidarla birlikte
Türkiye’nin kaderini de belirleyecektir.
Türkiye, 30 Mart sonrası daha gerilimli,
daha baskıcı ve daha çatışmacı bir ülke
haline geleceği bugünden belli olmuştur.

* Ses kayıtları, ağlayan patronlar, yargıya müdahale, Alo Fatih iddiaları…Sizce
bu iddialar karşısında Hükümet MontajDublaj dedi. Bu açıklama halk nezdinde
tatminkar bir açıklama oldu mu?
Özcan Yeniçeri: 17 Aralık operasyonuyla ortaya çıkan manzara korkunçtur: “Ayakkabı kutuları içindeki dört buçuk milyon dolar”, “700 bin dolarlık kol
saati”, bakan ve ailesi için hediye “umre
seyahatleri”, bakan çocuklarının yatak
odalarında sıra sıra dizilmiş kasalar içinde “bir milyon iki yüz bin dolar” para,
çikolata kutularıyla bakanlara gönderildiği iddia edilen dolarlar ve istifa ettirilen
4 bakan.
AKP’nin yönetim elitleri için suçlamalar, iddialar ve ithamlar yenilir yutulur
türden değildir. Gözler önüne serilen
kutular, saatler, sıfırlamalar, kasalar,
imarlar, arsalar vatandaşın yalnız gözüne değil vicdanına da dokunmuştur.
30 Mart seçimleri öncesinde toplumun
hiç olmadığı kadar tedirgin, kızgın ve
gerilimli olmasının nedeni budur. Halkın medyaya yansıyanlara, gözlerinin
önüne dökülen gerçekler ile Tayyip
Erdoğan’ın söyledikleri arasındaki fark
halkın öfkesini daha da artmaktadır. İktidar ve çıkarları iktidarla iliştirilmiş olanlar
hariç AKP’nin totaliterleştiği, yolsuzluğun ve yozlaşmanın kaynağı haline geldiği hususunda herkes hem fikirdir.
Tayyip Erdoğan’ın yolsuzlukla ilgili iddialar konusunda yaptığı açıklamalar ise
yaraya tuz basmak türünden bir sonuç
doğurmuştur. Çoğunlukla sade vatandaşlar Tayyip Erdoğan’ın “şantaj, dublaj,
montaj” açıklamalarını zekâlarının alaya
alınması olarak nitelendirmektedir.
*Başbakan Facebook, Twitter, Youtube
gibi sosyal paylaşım ağlarının kapatılacağı sinyalini verdi. Bugüne dek ileri demokrasi, katılımcı demokrasi ve özgürlükler

diyen Başbakan’ın bu sözlerindeki bu
çelişkiyi siz nasıl yorumluyorsunuz?
Özcan Yeniçeri: AKP iktidarı “Alo Fatih” hatları kurarak basın ve ifade özgürlüğüne, İnternet yasası çıkararak fikirleri
açıklamak ve yaymak özgürlüğüne büyük bir darbe indirmiştir. Erdoğan, son
olarak da Facebook ve Youtube gibi
sosyal paylaşım sitelerini de yasaklayabileceğini söylemiştir. Yasaklama ve
karartma yolsuzluğun akaryakıtıdır. Zira
yolsuzluk gizli/kapaklı, örtülü ve saklı
ilişkilerin ürünüdür.
BU MU İLERİ DEMOKRASİ?
Tayyip Erdoğan, yolsuzlukları yasaklayacağına özgürlükleri yasaklıyor. Kendisi susacağına konuştuklarını yayanları
susturmaya çalışıyor!
17 Aralık sonrası yaşananlar yolsuzluğun AKP iktidarının koruması ve kollaması altında gerçekleştirildiğini ortaya
çıkarmıştır. Zira yolsuzluğa karşı operasyonu yapanları dağıtmak yolsuzluğun
ortaya çıkmasını engellemektir. Deniz
Feneriyle ilgili soruşturmayı yürüten
savcıları suçlayıp yargılatmak yolsuzluk
iddiası altında olanları kurtarmaktır.
Yolsuzluk soruşturmasını yürüten savcıların elinden soruşturma dosyalarını
almak ve yeni gelenlerin yolsuzluk iddiasıyla tutuklu olanların serbest bırakılmasını sağlamaktır. Sonuç ortadadır.
İktidarın ileri demokrasi ya da katılımcı
söylemleri tamamen propagandadır.
AKP yönetimindeki Türkiye’de ifade
özgürlüğü, kuvvetlerin ayrılığı, mahkemelerin bağımsızlığı ve demokrasi tehdit altındadır.
Hukuk devleti AKP tarafından formaliteden ibaret bir konuma getirilmiştir.
HSYK, Adli Kolluk Yönetmeliği, Fezleke ve İnternet düzenlemeleri iktidarın,
demokrasiden ve özgürlüklerden ne
anladığını açıkça ortaya koymuştur.
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Elbette Tayyip Erdoğan eskilerin tabiriyle “astığı astık, kestiği kestik” bir
konumda değildir. Kafa kesen değil
ama bir telefonla yayın kesen, bir
başka telefonla muhalefet liderinin
haberlerini yayından kaldıran, anket
sonuçlarını manipüle eden bir konumdadır. Tayyip Erdoğan rahatsız
olduğu her haberi yazanıyla birlikte
gazeteden kovan bir gözü karalık
içindedir.
TÜRKİYE’DE ÖZGÜRLÜKLER
BASKI ALTINDADIR.
Tayyip Erdoğan, kendisini herhangi
bir yasa ya da ilkeyle bağlı görmemektedir. Bu zihniyetin nezdinde
demokrasi, hukuk devleti ve özgürlüklerin söylemden öte bir anlamı
yoktur. Türkiye’de özgürlükler her
şeye ve her yere müdahaleyi doğal
hak olarak gören bir iktidarın baskısı
altındadır.
Tayyip Erdoğan kendi güdümünde bir medya, partinin ihtiyaçlarına
cevap veren bir Anayasa, mensuplarını yargılayamayan bir yargı oluşturulmuş durumdadır.
Bu zihniyettir ki bir yandan medyayı
köleleştiriyor, ifade özgürlüğünün
canına ot tıkıyor, internetin dilini
kesiyor diğer yandan da demokratikleşmeden bahsediyor.
Halk nezdinde “Parti Devleti” haline
gelen AKP, ‘devletleşen Erdoğan”,
‘Erdoğan nezdinde kişiselleşen iktidar’ kavramları sıkça kullanılmaya
başlamıştır.
AKP’nin tepe yönetiminin yaptığı konuşmalar, verdiği yasa dışı talimatlar,
yaptığı ihaleler ve satış işlemleriyle
ilgili olarak medyaya düşen kayıtlar
AKP’de telaşa neden olmuştur. AKP
yetkilileri buna sanal âlemdeki demokratik hak ve özgürlükleri kısarak

cevap vermişlerdir.
İnternetle ilgili düzenlemeler doğrudan sansür anlamına gelmektedir.
Nitekim kamuoyunda ciddi endişe
ve tepkilere neden olan bu düzenlemeye sivil toplum örgütleri, bilişim
hukuk uzmanları ve diğer kesimlerden büyük tepkiler geldi. TÜSİAD,
İnternet Yasası için Cumhurbaşkanına gönderdiği mektupta, ‘yasaklamaların kabul edilemeyeceği,
düzenlemelerin kişisel özgürlükleri
olumsuz etkileyeceğini’ ifade etmiştir.
Gerçekte ise internet için yapılan
yasal düzenlemeyle AKP iktidarı
yolsuz icraatlarını ve suç teşkil eden
müdahalelerini halka duyurulmasını önlemeye çalışıyor. Bu anlamda
AKP kendisine zarar verecek her
yayını bir bahaneyle susturmak istiyor. Böyle bir yasayı ancak yaptıklarını halka duyurulmasında sakınca
görenler çıkarabilir. Yapılan bu düzenleme, ahlaksızlık ve yozlaşmayı
gerekçe göstererek ahlaksız ve yolsuz bir düzen inşa etme girişimidir.
AKP ÇÖKERKEN
DEMOKRASİYİ DE
KENDİSİYLE BİRLİKTE
ÇÖKERTMEYE ÇALIŞIYOR.
ABD Dış İşleri Sözcüsü Pen Psaki,
“Bu girişimler, ifade özgürlüğünü,
araştırma gazeteciliği, gazetecilerin
kaynaklarının korunmasını, internet
üzerinden bilgiye erişim ve siyasi
tartışmaları önemli ölçüde etkileme
potansiyeline sahip” diye açıklama
yapmıştır. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, “internet kullanıcılarının iletişim datalarına erişiminde
herhangi bir kısıtlama olmamalı”
denmiştir. Gazetecileri Koruma Komitesi, “Demokratik gibi görünen

ülkeler arasında, Türkiye’de de ifade özgürlüğü ve bağımsız habercilik
alanlarının hızla daraldığı” yorumunu
yapmıştır.

Tayyip Erdoğan ile oğlu arasında geçt
paraların “sıfırlama” söylemleri intern
AKP’nin de kimyasını bozmuştur. Ta
hesap sorma yöntemini benimsemişt
ağır bir biçimde suçlamaya başlamıştı

Tayyip Erdoğan, AKP’yi ve yolsuzluklara adı karışanları kurtarmak
için hukuk devletini, basın ve ifade
özgürlüğünü feda etmektedir. AKP
çökerken demokrasiyi de kendisiyle birlikte çökertmeye çalışıyor.
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kabinesinin dört bakanı istifa
ettirilmiştir. Bunlardan birisi de
Erdoğan Bayraktar’dır. Bakan Bayraktar, onayladığı imar
planlarıyla ilgili olarak “Her şey
Başbakan’ın isteği ve ısrarı üzerine oldu, istifa gerekiyorsa Başbakan
istifa etsin” demiştir.
Tayyip Erdoğan ile
oğlu arasında geçtiği
iddia edilen konuşmalarda evde bulunduğu iddia edilen
paraların “sıfırlama”
söylemleri internete düşmüştür. Bu
durum yalnız Tayyip Erdoğan’ın değil
AKP’nin de kimyasını
bozmuştur.
Tayyip Erdoğan, iddialarla ilişkili olarak
hesap verecek yerde
hesap sorma yöntemini benimsemiştir.
Var gücüyle AKP iktidarının tutumlarını
eleştiren herkesi ağır
bir biçimde suçlamaya başlamıştır.
tiği iddia edilen konuşmalarda evde bulunduğu ileri sürülen
nete düşmüştür. Bu durum yalnız Tayyip Erdoğan’ın değil
İKTİDAR KENDİSİNİ
ayyip Erdoğan, iddialarla ilişkili olarak hesap verecek yerde
KURTARMAYA VE
tir. Var gücüyle AKP iktidarının tutumlarını eleştiren herkesi
YOLSUZLUK İDDİAır.
LARINI GÜNDEMDEN
DÜŞÜRMEYE ÇALIŞMAKTADIR.
Öyle ki Tayyip Erdoğan, TÜSİAD Başkaolarak nasıl okuyorsunuz?
nı Muharrem Yılmaz’ın sözleri
Özcan Yeniçeri: Öncelikle üzerine TÜSİAD’ı bir anda vaTayyip Erdoğan’ın niçin yarala- tan haini ilan etti: “Ey TÜSİAD!
yıcı, suçlayıcı ve rencide edici bir Yaptığın vatan hainliğidir. Hiç
dil kullandığını anlamak gerekir. utanman sıkılman yok mu? KarBilindiği gibi Tayyip Erdoğan ve şında artık bizi bulacaksın!”
bakanları hakkında vahim yol- Çeteler, haşhaşiler, komplocusuzluk iddiaları ortaya atılmıştır. lar, alim müsveddeleri, sahte
Nitekim bu yüzden Erdoğan veliler, içi boş, kalbi boş, zihni
* Gerek Gezi olaylarında gerekse
17 Aralık operasyonu ve devamında Başbakan’ın sert bir tavır
içine girmesinin nedeni nedir? Bu
suçlayıcı tavrın ve ülkeyi içine soktuğu ruh halini bir siyaset bilimci

boş alim müsveddeleri. Tayyip
Erdoğan’ın bir zamanlar birlikte
oldukları insanlar için söyledikleri sözlerdir. Bu durum Tayyip
Erdoğan’ın psikolojisini göstermektedir. Bugün AKP’yi eleştirenleri, iyi niyetle uyaranları
ya da yolsuzluklara muhalefet
edenleri, darbeci, komplocu
ilan ederek, dış güçlerin işbirlikçisi olarak yaftalayarak, paralel
devletçi diye hedef göstererek
iktidar kendisini kurtarmaya ve
yolsuzluk iddialarını gündemden düşürmeye çalışmaktadır.
AKP’NİN KİMYASI BOZULDU
Bugün ülkedeki ekonomik ve
mali belirsizlikler değil aynı zamanda iktidar mensuplarının
kimyasının bozulmuş olması da
siyasi istikrarı tehdit etmektedir.
Bütün bu konuşmalar ve tartışmalar vatandaşın kafasını da
fena halde karıştırmıştır. Vatandaş diyor ki; paralel devleti
anladık, paralel yargıyı anladık,
paralel komployu da anladık ve
hatta paralel imamı da anladık.
Şimdi bize içi dört buçuk milyon dolarla dolu paralel ayakkabı kutularını, paralel bankaları,
paralel kasaları, paralel kol saatlerini, paralel takım elbiselerini
ve nihayet paralel hediye umre
seyahatlerini de anlattın da anlayalım!
AKP’nin üst düzey yetkilileri
“günah işleme özgürlüğünden”
bahsetmekte rüşvet ve yolsuzluk tanımını yeniden yapmaktadırlar. Türkiye’de bir kavram
kargaşası ve değer erozyonu
yaşanmaktadır. Sade vatandaş
olan biteni anlamlandırma sıkıntısı çekmektedir. Toplumsal
anlamda büyük bir yabancılaşma yaşanmaktadır. Yaşananlar
halkın kafasını karıştırmıştır.
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AKP, on bir yıldır her istediğini yerine getirdiğini söylediği cemaate savaş açmasının nedeni iktidarı paylaşmak istememesidir. AKP iktidarı Türkiye üzerinde
her istediğini yapabilmek için önünde tek engel olarak
cemaati görmektedir. TSK’ya karşı cemaatle işbirliği
yapan iktidar, cemaatin yeni gücü ve etkisinden büyük
rahatsızlık duymaktadır. AKP ile cemaat arasındaki
kavgadan kısa vadede iktidar başarılı çıkacaktır. Ancak
orta ve uzun vadede AKP iktidarı tarih olmasına karşın
cemaat mevcut haliyle olmasa da değişerek ve dönüşerek var olmaya devam edecektir!

* Başbakan bir “Paralel yapı”dan
söz ediyor. Bu paralel yapı ne ölçüde
gerçektir? Bugüne kadar beraberce
yürüyen taraflar neden birbirlerini
en ağır biçimde suçlamaktadır? Bu
kavganın bitişi ve vereceği hasar ne
olacak?
Özcan Yeniçeri: 2002 yılında iş
başına gelen AKP iktidar on iki yıldır Türkiye’de iş başındadır. Bu
dönemde Türkiye’de “paralel devlet, KCK, eş başkan, derin devlet,
devlet içindeki çete” gibi onlarca
kavram ortaya atılmıştır.
AKP’li yetkililerinin söylediklerine bakılırsa; Türkiye Cumhuriyeti devleti; paralel Kürt Devleti
yapılanması (KCK), paralel cemaat/
imam devlet yapılanması ve Kemalist devlete karşı AKP’nin paralel
devlet yapılanması olmak üzere üç
ayrı paralel devlet vardır..
Erdoğan, paralel devlet
yapılanmalarından yakınıyor ama
gerçekte bizzat AKP, başında bulunduğu devlete karşı kendi paralel
devletini oluşturmuştur. AKP’nin,
muhaliflerin fişlediği, rakip siyasi partilerden olanların devlet ihalelerine
sokmadığı, AKP’li olmayan bürokratların kıyıma uğrattığı yeni bir Türkiye ortaya çıkartmıştır.
AKP, iktidarı devraldığında, milli ve üniter yapısı olan
bir Türkiye Cumhuriyeti devleti
vardı. Gelinen aşamada Başbakan
Erdoğan’ın ifadesiyle Türkiye pa-
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ralel devlet taslaklarından geçilmez
olmuştur.
Tek başına iktidar olan AKP’nin
acizlik içinde güç odaklarından söz
etmesi, birilerinin komplolarından
yakınması ve mağdurluk edebiyatı
yapması da ilginçtir. Anlaşılıyor ki
AKP, on iki yıldır iktidar olmuş ama
gerçek anlamda muktedir olamamış, AKP, on iki yıldır hükümet olmuş ama hükmedememiş!
‘ÇETE’ DEVLETE SIZARKEN
AKP İKTİDARI NE YAPMIŞTIR?
İşin ilginç tarafı bütün bu yapılanmalar olup biterken AKP iktidardadır.
Eğer gerçekten böyle bir paralel
devlet yapılanması varsa, AKP iktidarı bugünlerde yakındığı bu paralel
devlet yapılanması yaptığı iddia edilenlerin dün en yakın müttefikiydi.
Seçimler ve Anayasa referandumunda AKP’nin bu yapılarla işbirliği
yaptığı cümle âlemin malumudur.
AKP adeta dün yardımcı olduğu,
izin verdiği, görmezlikten geldiği ve
göz yumduğu yapıları bugün düşman ilan etmiş bulunmaktadır.
Başbakan çıkmış “Devlet içinde yargı çetesi var” diyor. Varsa böyle bir
“çete” bunu devletin içine sızdıran
AKP değil midir? Eğer AKP bunu bizzat yapmamış ise bu “çete” devlete
sızarken AKP iktidarı ne yapmıştır?
Bir “çete” koca devlete sızarken iktidarın elleri ya da görevlileri armut,
elma mı topluyordu? Sorularının
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cevabını Tayyip Erdoğan’ın vermesi
gerekir! Başbakan Erdoğan, açıkça
on bir yıllık iktidarında Türkiye’yi
bütün bir devlet olarak yönetemediğini ve paralel devletçiklerin ortaya çıkmasına sebep olduğunu itiraf
etmektedir. Paralel devletin varlığı
devletin başındakilerin zaaf ve acziyetlerin kanıtıdır. AKP iktidarı, başında bulunduğu devlete karşı paralel
devlet yapılanmalarına isteyerek ya
da istemeyerek izin vermekten suçludur. Başbakan Erdoğan, resmen
‘on bir yıldır devleti yönetemedim,
devletin derinliklerinin paralel devlet
taslaklarıyla doldurulmasına neden
oldum, çeteleşmeye sebebiyet verdim’ diyor. Bu itirafın arkasından istifanın gelmesi gerekirken, Başbakan
Erdoğan “çete” var diye bağırıyor.
AKP, on bir yıldır her istediğini yerine getirdiğini söylediği cemaate
savaş açmasının nedeni iktidarı
paylaşmak istememesidir. AKP iktidarı Türkiye üzerinde her istediğini
yapabilmek için önünde tek engel
olarak cemaati görmektedir. TSK’ya
karşı cemaatle işbirliği yapan iktidar,
cemaatin yeni gücü ve etkisinden
büyük rahatsızlık duymaktadır.
AKP ile cemaat arasındaki kavgadan
kısa vadede iktidar başarılı çıkacaktır.
Ancak orta ve uzun vadede AKP
iktidarı tarih olmasına karşın cemaat
mevcut haliyle olmasa da değişerek
ve dönüşerek var olmaya devam
edecektir!
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BALYOZ VE ERGENEKON’DA BİR KATAKULLİ
OLDUĞU ÇOK AÇIK.
Başbakan Erdoğan bile bu konuda birkaç
gün önce şunları söylemişti: “Balyoz davasını alelacele hallettiler. Ergenekon’da halen
gerekçeli karar hazırlanmadı. Burada bir
katakulli olduğu çok açık. Bu davalarda haksızlığa uğrayan insanlar var. Çok ciddi sayıda
tutuklu insan var. Bütün bu davalarda intikam hissiyle hareket ettiler...”
Hükümetin “özel yetkiyle” görevlendirdiği
bu mahkemeler gerçekte özel yetkili değil
keyfi yetkili mahkeme olduğunu icraatlarıyla
ortaya koymuştur.
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Özcan Yeniçeri: Anayasa Mahkemesi’ne
kişisel başvuru hakkı ve tutukluluk sürelerinin 10 yıldan 5 yıla indirilmesi, Ergenekon
davası sanıklarına tahliyeler getirdi. Ne için
tutuklu olduğundan habersiz, üretilmiş suç,
ayarlanmış bir yargıyla içeri atılanlar 5 yıl
sonra da olsa özgürlüklerine kavuştular.
Ancak asıl “kumpas” Balyoz sanıklarına kuruldu. Bir Genelkurmay üst düzey yetkilisinin Balyoz sanıklarına “Savunmaları çok
uzatmayın. Dava çok uzamasın. Yargıtay bu
cezaları onamayacak, çıkacaksınız” şeklinde
haber yollaması üzerine sanıklar mahkemeyi oyalamamışlardır. Bunun sonucunda cezaları onanmış ve içeride kalmışlardır.
Haklarında mahkemenin alelacele verdiği,
Yargıtay’ın da jet hızıyla onayladığı kararlar
nedeniyle hükümlü konumuna düşürüldüler. Balyoz sanıkları için “yeniden yargılanma” dışında bütün yollar kapalıdır.
Bu nasıl yargıdır? Bu nasıl mahkemedir? Bu
nasıl adalettir?

Zorlayarak, birbiriyle hiç ilgisi olmayan insanları bir örgüt mensubu olarak içeri alacaksınız. Bu insanları “günah keçisi” ilan edeceksiniz ve aklın sınırlarını zorlayarak Danıştay ve
Zirve cinayetleriyle Ergenekon davasından
tutuklananları ilişkilendireceksiniz. Olacak iş
değildir.
Tahliye edilirken de eylemi sabit, açık ve
herkes tarafından bilinen Zirve sanıklarını ve
Danıştay cinayeti sanığını serbest bırakacaksınız. Olur şey değildir.
Nasıl bir mahkemedir ki TBMM’nin Özel
Yetkili Mahkemeleri kaldıran kararını tanımadığını açıklayabiliyor?
Nasıl bir mahkemedir ki, durumdan vazife
çıkararak hukuken yok hükmünde olmasına
karşın kendi kendine toplanarak, kendisine
yapılmayan tahliye başvurularını reddedebiliyor?
Nasıl bir mahkeme ki 7 yılda Zirve davasını
karara bağlayamıyor? Danıştay saldırısında
suçüstü yakalanan katil hakkında da 5 yıl
içinde karar veremiyor. Ama aklın sınırlarını
zorlayarak bu cinayetleri Ergenekon’a bağlıyor.
Nasıl bir mahkemedir ki, yedi ayda bir davanın gerekçeli kararını yazamıyor?
Zirve katliamı ve Danıştay cinayeti sanıkları
tahliye edilirken bir seminere katılan ya da
katılmadığı halde katılmış sayılan sanıklar içeride hem de hükümlü olarak kalıyor. Bunun
mantıklı izahı var mıdır?
Sonra da Zirve ve Danıştay katliamı sanıkları
diğer sanıklarla birlikte tahliye ediliyor.
Ergenekon ve Balyoz yargının siyasallaşması,
kin ve intikam aracı haline getirilmesi davalarıydı. Bu davalarla her şey önce kendi içinde
sonra da birbiriyle iç içe sokularak içinden
çıkılmaz bir hale getirilmiştir. Mahkeme,
suçluyla suçsuzu ya da sapla samanı birbirine
karıştırma yeri değil ayrıştırma yeridir. Herkese hakkını verme yeridir. Balyoz sanıkları
için acilen harekete geçilmelidir. Açıkça yargı
faciası olan bu davanın suçsuz sanıkları bir an
önce özgürlüklerine kavuşturulmalıdır.
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* Yıllardır devam eden Ergenekon davasında
birkaç gün içerisinde yaşanan tahliyeler “Asrın davası” olarak nitelenen davayı neredeyse
bitirdi. Türk halkına yıllardır büyük bir örgütle
mücadele ediliyormuşçasına verilen o görüntü
artık tarih oldu. Bu davalar ve yaşanan tahliyelerle ilgili görüşleriniz nelerdir?
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MEMURUN
HAYATI BORÇ
ÖDEMEKLE
GEÇİYOR!

Memurların yüzde 31,2’si en az iki
yerden borç almış ! Bununla birlikte
araştırmanın en dikkat çekici yönü,
memurların birden çok yere borçlu
olduğu yönünde… Araştırmada
memurların büyük oranda birden fazla
kaynaktan borç kullandığı ortaya çıktı.
Buna göre memurların yüzde 31,2’si
kredi kartı, banka kredisi, şahsi borç
veya senet karşılığı olarak en az iki ya
da daha fazla türden borcu olduğunu
ifade etti.
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T

ürkiye Kamu-Sen Ar-Ge Merkezi’nin
yaptığı araştırma, kamu görevlilerinin
meslek hayatlarını borç ödeyerek geçirdiklerini ortaya koydu. Yüzde 97’si borçlu olan
memurların yüzde 60,2’si borcunu ödeyemiyor, yüzde 21,5’i ceza faizi öderken, yüzde
4,4’ü banka hesabına bloke konulduğunu,
yüzde 3,5’i borcu ile ilgili yasal süreç başlatıldığını ifade etti. Memurların yüzde 3,6’sı
ise son 3 yıl içerisinde borcunu ödeyemediği için hacze uğradı.
Türkiye Kamu-Sen Ar-Ge Merkezinin
binlerce kamu çalışanı ile yaptığı “Memurların Borçlanma ve Borç Yapıları”
anketinin sonuçları açıklandı.
Anketimize 81 ilde farklı kurum ve kuruluşlarda görev yapan 6 bin 606 memur katılırken, deneklere gelir durumları, giderleri, harcama kalemleri ve
tutarları ile borç miktarları, borçlanma
nedenleri, borçlarının vadesi ve borcun
ödenmesine
ilişkin
sorun

kamu görevlilerine hane halkı toplam
gelir miktarına ilişkin yöneltilen soruya
verilen cevaplardan kamu görevlilerinin yüzde 13,3’ünün aylık toplam gelirinin 1750 ile 2000 lira, yüzde 17,1’inin
2000 ile 2250 lira, yüzde 10,6’sının ise
2750 ile 3000 lira arasında olduğu ortaya çıktı.
Buna göre memurların yüzde 69,2’sinin aylık 3000 liranın altında bir gelire
sahip olduğu, memur ailesinin yalnızca
yüzde 30,8’inin eline aylık 3000 TL’nin
üzerinde kazanç geçtiği görülüyor.

yaşayıp yaşamadıklarına dair sorular
yöneltildi.
Anket sonuçları ise kamu çalışanlarının yaşadıkları sıkıntılar açısından son
derece çarpıcı.

rı 3000 TL ve üzerinde olanların oranı
yüzde 34,4 olarak belirlendi. Düşük
gelir gruplarındakilerin ise zorunlu
harcamalarını kısmak yoluyla geçimini
sağlamaya çalıştığı ortaya çıktı.
Ankette kamu görevlilerinin zorunlu
harcama kalemleri içinde en fazla payı
kira ve konut giderlerinin teşkil ettiği,
ardından gıda ve eğitim harcamalarının ailenin toplam giderleri içinde
önemli bir paya sahip olduğu görüldü.
Buna göre araştırmaya katılan memurların yüzde 43,2’si en çok harcamayı konut, yüzde 32’si gıda, yüzde
12,6’sı ise eğitim için gerçekleştirdiğini
belirtti. Araştırmada, memurların aile
bütçesinden en az payı giyinme har-

Memurların Yüzde 97’si Borç Batağında
Araştırmada, kamu görevlilerinin yüzde 97’sinin her ay düzenli olarak borç
ödediği görüldü. Buna göre düzenli
borcu olmayan memurların oranı ise
yalnızca yüzde 3 olarak belirlendi.
Memurların Yüzde 34,4’ünün Aylık
Harcaması 3 Bin TL’nin Üzerinde iken
Yüzde 69,2’sinin Evine Aylık 3 Bin TL’nin
Altında Kazanç Giriyor. Araştırmada

Kira, Konut, Gıda ve Eğitim
Harcamalarda Başı Çekiyor, Memurlar
Zorunlu Harcamaları İçin Giyimden ve
Sosyal Harcamalardan Kısıyor
Araştırmada memurların giderlerinin
gelirlerinden daha fazla olduğu sonucuna ulaşılırken özellikle alt ve üst
gelir grubundaki kamu görevlilerinin
harcamalarının kazançlarından daha
fazla olduğu görüldü.
Öyle ki, memurların yüzde
30,8’inin aylık geliri 3000
TL ve üzerinde iken
aylık harcama tuta-

camalarına ayırdıkları, ardından da ev
eşyası, iletişim ve sosyal yaşam harcamalarının geldiği ortaya çıktı. Buna
göre memurların zorunlu harcamalarda önemli ve vazgeçilmez olarak gördükleri kira, gıda ve eğitim için; giyinme, ev eşyası ve iletişim harcamalarını
kıstıkları sonucuna ulaşıldı.

Memurların Yüzde 31,2’si En Az İki
Yerden Borç Almış
Bununla birlikte araştırmanın en dikkat çekici yönü, memurların birden çok
yere borçlu olduğu yönünde… Araştırmada memurların büyük oranda
birden fazla kaynaktan borç kullandığı
ortaya çıktı. Buna göre memurların
yüzde 31,2’si kredi kartı, banka kredisi,
şahsi borç veya senet karşılığı olarak
en az iki ya da daha fazla türden borcu
olduğunu ifade etti.
Ankete katılan kamu görevlilerinin yüzde 21,1’i uzun vadeli borçlarını sadece
kredi kartı üzerinden yaparken, yüzde
45,4’ünün ise yalnızca banka kredisine
sürekli borç ödediği ortaya çıktı. Şahsi
borç alan memurların oranı yüzde 1,9;
yalnızca senet karşılığı borcu olanların
oranı ise yüzde 0,4 olarak belirlendi.
Ankete katılan kamu görevlilerine
borçlanma nedenlerine ilişkin olarak
yöneltilen soruya memurların yüzde
26,8’i bireysel ihtiyaçlar nedeniyle,
yüzde 19,3’ü otomobil nedeniyle, yüzde 17,2’si konut nedeniyle, yüzde 2,2’si
ise şahsi nedenlerle düzenli borç ödedikleri cevabını verdi. Bununla birlikte
ankete katılan memurların yüzde 34,5’i
birden çok nedenle borçlu olduğunu
ifade etti.
Her 5 Memurdan Birinin 50 Bin TL’den
Fazla Borcu Var
Araştırmada kamu görevlilerinin yarısının (%50,5) 5000 TL ile 50000 TL
arasında borcu olduğu görüldü. Buna
karşın memurların yüzde 20,1’inin
borcunun 50000 bin liranın üzerinde
olduğu sonucuna ulaşıldı. Bir başka
deyişle, Türkiye’de her 5 memurdan
birinin 50000 bin liradan fazla borcu
bulunuyor.
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Memurun Hayatı Borç
Ödemekle Geçiyor
Ankette kamu görevlilerinin uzun sürelerle borçlandıkları ve hayatlarının
önemli bir bölümünü borç ödemekle
geçirmek zorunda kaldıkları belirlendi. Memurların yalnızca yüzde 12’sinin
borçlarının vadesi 1 yıldan daha kısa
iken, yüzde 32,6’sının 1-3 yıl arası,
yüzde 30,2’sinin 3-5 yıl arası, yüzde
21,4’ünün 5-10 yıl arası olduğu sonucuna ulaşıldı. Buna göre kamu görevlilerinin yüzde 84,2’si orta ve uzun vadeli
borçlu iken ankete katılan kamu görevlilerinin yüzde 3,8’i ise borçlarının 10
yıldan daha uzun bir vadeye yayıldığını
ve çok uzun vadeli borçlu olduklarını
ifade etti.
Memurların Yüzde 60’ından Fazlası
Borcunu Ödeyememe Sorunu Yaşıyor
Araştırmada düzenli olarak borç ödemek zorunda olan kamu görevlilerinin
yüzde 62,1’inin geçtiğimiz 3 yıl içinde
çeşitli şekillerde borcunu ödeyememe
sorunuyla karşılaştığı görüldü. Son 3
yıl içinde borçlarını ödeme sorunu yaşamayan kamu görevlilerinin oranı ise
yalnızca yüzde 37,9 olarak belirlendi.
Buna göre çeşitli nedenlerle borç ödeme sorunu yaşayanların oranı bütün
memurlar içinde yüzde 60,2 oldu.
Memurlar Haciz Tehlikesiyle
Karşı Karşıya
Ankete göre, son 3 yıl içinde borçlarını
ödeyememe sorunuyla karşı karşıya
kalanların yüzde 45,2’sinin herhangi
bir yaptırımla karşılaşmadan önce sorunu çözdüğü görüldü. Buna karşın,
Borçlarını ödeyemeyen memurlardan
54,8’i çeşitli yaptırımlarla karşılaştılar.
Söz konusu kamu görevlilerinin yüzde
35,8’i taksitlerini aksattığı için cezai
faiz ödediğini ifade ederken yüzde 7,2’si
banka hesabına bloke konulduğunu,
yüzde 5,7’si yasal yaptırımla karşılaştığını, yüzde 6’sı ise hakkında haciz

işlemi uygulandığını belirtti. Borçlarını ödeme sorunu yaşayan ve çeşitli
yaptırımla karşılaşan kamu görevlileri, bütün kamu görevlileri nezdinde
değerlendirildiğinde memurların yüzde 21,5’inin borçlarından dolayı cezai
faiz ödediği, yüzde 4,4’ünün hesabına
bloke konulduğu, yüzde 3,5’inin yasal
yaptırımlarla cezalandırıldığı, yüzde
3,6’sına ise haciz işlemi uygulandığı
görüldü.

Koncuk: Memuru Borç İçinde Yaşamak Zorunda Bırakanlar, Vicdanlarda
Mahkûm Oldular
Türkiye Kamu-Sen Ar-Ge Merkezi’nin
yaptığı anket sonuçlarına ilişkin bir
değerlendirme yapan Konfederasyon
Genel Başkanı İsmail Koncuk, “Bu anketimiz kamu çalışanlarının içler acısı
halini bir kez daha gözler önüne sermiştir” dedi. Koncuk, şöyle konuştu:
“Dünya’nın 17. büyük ekonomisi söylemlerinin içinin ne kadar boş olduğu,
büyümenin vatandaşa yansımadığı,
Türkiye Kamu-Sen’in yaptığı bu anket
sonucunda bir kez daha ortaya çıkmıştır.
Memurların borçlanma ve borç yapıları anketi, kamu çalışanlarının hayatlarını hangi sıkıntılar altında sürdüklerini göstermesi bakımından son drece
önemlidir. Memurlar, başlarını sokacakları bir ev, ailesi için bir araba alabilmek uğruna hayatlarını ipotek altına
alıp, yaşamlarını feda etmektedirler.
Araştırmada memurların giderlerinin
gelirlerinden daha fazla olduğu sonucuna ulaşılmış, özellikle alt ve üst
gelir grubundaki kamu görevlilerinin
harcamalarının kazançlarından daha
fazla olduğu görülmüştür. Düşük gelir gruplarındakilerin ise zorunlu harcamalarını kısmak yoluyla geçimini
sağlamaya çalıştığı ortaya çıkmıştır.
Kamu görevlilerinin zorunlu harcama
kalemleri içinde en fazla payı kira ve

konut giderlerinin teşkil ettiği, ardından gıda ve eğitim harcamalarının ailenin toplam giderleri içinde önemli bir
paya sahip olduğu görülmektedir.
Memurlarımız, hayati ihtiyaçlarını
karşılayabilmek için giyim, ev eşyası
ve sosyal faaliyetlerinden vazgeçmek
zorunda kalmaktadırlar. Buna göre
memurların zorunlu harcamalarda
önemli ve vazgeçilmez olarak gördükleri kira, gıda ve eğitim için; giyinme, ev
eşyası ve iletişim harcamalarını kıstıkları sonucuna ulaşılmıştır.
Türkiye Kamu-Sen’in her ay düzenli
olarak yaptığı asgari geçim haddi hesaplamasında son ay çıkan yoksulluk
rakamı 3702 TL’dir. Yoksulluk sınırı
rakamı, memurların yüzde 69,2’sinin
evine aylık 3 Bin TL’nin altında kazanç
girdiği sonucuyla birlikte değerlendirildiğinde, memurların yüzde 69’unun
yoksulluk sınırının altında yaşadığı
gerçeği ortaya çıkmaktadır.
Yıllardır ülkenin büyüdüğü, gelir düzeyinin arttığı iddialarına rağmen memurların gelir düzeylerinin artmadığı
aksine hayatlarını borçlanarak sürdürmek zorunda kaldıkları bu anketle bir
kez daha görülmüştür. Memurlarımız,
bir ev, bir araba alabilmek için hayatlarını borç ödemekle geçirirken, bir
kesim; milletimizin kaynaklarını sömürmekte, zevk ve sefa içinde adeta
saltanat sürmektedir. Hayat pahalılığı
ortadadır. Son 1 ay içerisinde bile doların yüzde 22 değer kazandığı düşünüldüğünde iğneden ipliğe her şeye
zam geleceği ancak, memur maaşlarının bir yıl boyunca hiç artmayacağı
gerçeği ile yüz yüzeyiz. Bu bakımdan
vatandaşlarımızın borç batağına biraz
daha batmaları kaçınılmaz sonuç gibi
görülmektedir. Vatandaşlarımızı bu
batağa sürükleyen iktidarın vatandaşı düşünmeyen ekonomi politikaları
ile memurları masada satan yandaş
sendikanın öngörüsüzlüğüdür. Memura masada üç kuruşu vermeyenler bu
tablo karşısında utanç duymalıdır. Memurları evlerine haciz gelecek kadar
çaresiz bırakanlar, adaletten ne kadar
kaçmaya çalışsalar da toplumun vicdanında çoktan mahkûm olmuşlardır.”
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Türk’ün
Harika Gülü
R

osa Osiria yani Osiria Gülü… 80 cm boyunda, dışı beyaz içi kırmızı
veya içi kırmızı dışı beyaz olan uzun ömürlü muhteşem bir gül. Seralarda çok nadir bulunur. Mükemmelin ötesi de büyüleyici güzelliğe
sahiptir. Kırmızı beyaz olduğu için bu güle ‘’Türk Gülü’’ de denilmektedir. Rose Osiria çift renkliliğinden dolayı nerdeyse mistik bir etkisi
vardır. Çiçek çanak yapraklarının dışının beyaz içinin ise kırmızı olması
nerdeyse inanılması güç bir etki yaratıyor. Gümüşi bir beyazın hemen
hemen siyahımsı bir kırmızı tonları ile karşılaşmasından elde edilen
efektin daha iyisi olamaz. Tüm bunlar Rosa Osiria‘yı elmamsı kokusu ile kusursuz bir şekilde bir araya getirilmiştir. En iyi, sevdiği yere

Osiria

dikildiğinde sizi çiçekleri ile ödüllendirecektir. Osiria gülleri yaratılıştan,
kırmızı ve beyaz renklidir. Rosa Osiria’nın kokusu, yüksek yoğunluklu ve
muhteşem bir kokudur. Kırmızı beyaz olduğu için biz Türkler için daha
anlamlıdır. Seyretmeye doyum olmayan bu muhteşem gülü bahçesinde
kim yetiştirmek istemezki. Türkiye’de henüz tohumları yoktur. Yurt dışından Almanya, Hollanda ve İngiltere’den satışı belli zamanlarda olan Rosa
Osiria‘nın tohumlarını alabilirsiniz.
Rosa Osiria‘ya, tohumdan gelen genetik özellikleri nedeniyle sonradan
herhangi bir işlem yapılamaz. Bu gülün özelliği genetiğine işlenmiş verilerden gelmektedir.

Ev e r e s t ’e Tı r m a n a n

İlk Müslüman Türk:
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‘’Benim tam adım Ali Nasuh Mahruki’dir. İsmimin hikayesi de şöyledir: Büyükbabamın büyükbabasının babası, Deniz Kuvvetleri Komutanı Kaptan-ı Derya Ali Paşa’dır.
Kaptan-ı Derya Ali Paşa Sakız Adası’nda çıkan Rum isyanını bastırdıktan sonra Yunan bir denizci tarafından donanmasının ateşe verilmesiyle şehit olmuştur. Ailemizin soyadı olan Mahruki, yani “yanarak ölen”, “yanmış” anlamındaki Osmanlıca
kelime de bu olaydan ailemize şerefli bir miras olarak kalmıştır. Nasuh ise Osmanlıca; ‘nasihat eden, öğüt veren’ demek, bir de saf ve temiz demek. Ayrıca Kur-an’da
Nasuh Tövbesi var.’’

D

ünyanın en yüksek dağları Everest ve
K2’ye tırmanan ilk Müslüman Türk, Türkiye’nin en yüksek oksijen desteksiz ve solo
tırmanışlarını gerçekleştiren “Kar Leoparı” unvanlı dağcı, 1999 depreminde yüzlerce insanın enkaz altından çıkartan
AKUT’un Başkanı, takım çalışması
ve liderlik dersleri veren bir öğretici, fotoğraf sanatçısı, belgesel yapımcısı ve yazar… Nasuh Mahruki,
işte böyle bir yaşam yolculuğunun
kahramanı… Tüm dünyanın “kar
leoparı” olarak adlandırdığı Mahruki’yi Türkiye ilk olarak dağlarda, ardından da AKUT ile darda
kalan insanların yardımına koşarken tanıdı. Nasuh Mahruki,
20 yaşındayken basit bir duvar
ilanının peşinden merakla ve
heyecanla giderek başlayan
bir başarı hikâyesini anlattı.

Nasuh Mahruki’yi birçok
kişi çok iyi tanıyor ama
okurlarımız için kendinizi bir kez daha kısaca
tanıtabilir misiniz?
İstanbul’da doğdum. İlk ve
orta öğrenimimi Şişli Terakki Lisesi’nde tamamladıktan sonra 1992
yılında Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden, 2004 yılında Milli
Güvenlik Akademisi’nden
mezun oldum. Üniversite
yıllarında hobi olarak başladığım dağcılık sporu ilerleyen
yıllarda profesyonel hayatım oldu. 20’li
yaşlarımın sonlarından itibaren dağcılık
kariyerim doğrultusunda ilerledim.

Dağcılığa başlamanız nasıl oldu?
Üniversitede öğrenci iken, okuldaki panolarda ‘dağcılık kulübü kuruluyor’ ilanlarını
gördüm ve ilgimi çekti. İlk toplantılarına
katıldım ve çok etkilendim. Akabinde, en alt
kademedeki teorik eğitimlerle başlayarak,
yürüyüş, kampçılık, kaya tırmanışı gibi ilgili
tüm eğitimleri tamamladım. Üniversiteyi
bitirdikten sonra yüksek irtifa dağcılığına
başladım. Rus dağcılarla buluşarak Kazakistan’a ve Kırgızistan’a geçtim. Ve devamı
geldi. Everest, Yedi Zirveler... Ayrıca Rusya
Dağcılık Federasyonu tarafından kar leoparı
unvanı aldım.

“HAYAT
KURTARMANIN
MUTLULUĞU
TARİF EDİLEMEZ”
Aynı zamanda AKUT’un yönetim kurulu
başkanı ve kurucularındansınız. 1999
depreminde önemli görevler üstlendiniz.
AKUT nasıl kuruldu? İşlevi nedir, kısaca
bilgi verir misiniz?
1994 yılında Bolkarlar’da kaybolan iki dağcı
için düzenlenen arama faaliyeti sırasında,
yöre insanlarının, jandarma kuvvetlerinin,
Dağcılık Federasyonu’ndan ve çeşitli bölgelerden gelen dağcıların ortaklaşa gösterdiği
tüm iyi niyetli gayretlere rağmen bir takım
aksilikler ve sorunlar yaşandı. Başarısızlıkla
sonuçlanan arama çalışması sonrasında,
aralarında benim de bulunduğum bir avuç
dağcı, gelecekte olabilecek bu tip kazalara
karşı hazırlıklı ve örgütlü olmak amacıyla
AKUT’u kurma kararı aldı. AKUT bu düşüncelerle 1996 yılında bir dernek olarak hayata
geçti. Türkiye’nin, deprem ve sel gibi doğal
afet risklerini de fark ettik. Bu konularda
bilinçlenince, arama kurtarma ekibimizi sa-
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dece dağ ile sınırlı tutmayarak doğal afetlerde de can kaybını azaltmak ve toplumu
bilinçlendirmek amacıyla AKUT’u faaliyete
geçirdik.

Birçok doğal afette görev aldınız. Hayat
kurtarmak nasıl bir duygu?
Hayat kurtarmak başka hiçbir şeyle kıyaslayamayacağınız bir duygu. Yaşama şansı
bitmiş bir insana yeni bir hayat armağan
etmek... Ayrıca sadece o insana armağan
etmekle kalmayıp onun tüm yakınlarına,
ailesine ve sevenlerine bu mutluluğu veriyorsunuz. Kişinin yakınlarının da büyük
bir travmadan kurtulmasını sağlıyorsunuz.
AKUT bu güne kadar 1500 kişinin hayatını
kurtarmış bir kuruluş. Bu da bizim yaşam
kalitemizi arttırıyor.
Sizin yazar ve fotoğrafçılık kimliğiniz
pek bilinmiyor galiba… Yazarlık ve fotoğrafçılık nasıl başladı?
İlk tırmanışım 7010 m’lik Khan Tengri dağına olmuştu. Daha 24 yaşındaydım ve ilk
kez böyle zorlu bir işe kalkışmıştım. Bu deneyimi yaşarken bir günlük tuttum. Kendim
için tuttuğum bu günlük “Bir Dağcını Güncesi” isimli ilk kitabımın içeriğini oluşturdu.
Ve yazmaktan çok keyif aldığımı fark ettim.
Ardından “Everest’te ilk Türk”, “Bir Hayalin
Peşinde”, “Asya Yolları”, “Himalayalar ve

Ötesi”, “Yeryüzü Güncesi”, “Vatan Lafla Değil Eylemle Sevilir” ve “Kendi Everest’inize
Tırmanın” adlı kitaplarım geldi.

80’in üzerinde ülkeyi gördüğünüzü biliyoruz. Sizi en çok etkileyen ülkeler
hangisi?
Her ülkenin kendine özgü, farklı güzellikleri var elbette. Ancak kültür olarak baktığımızda Hindistan çok farklıdır. Büyük bir
coğrafyada, çok farklı kültürlerin bir ahenk
içinde yaşaması beni etkilemiştir. Onun
dışında, Alaska’nın doğasını, dağlarını ve
florasını çok beğendim. Himalayalar gibi
yüksek dağlar zaten benim özel ilgi alanım
olmasından ötürü etkileyici idi. Bir de Avusturalya diyebilirim. Yüksek bir medeniyete
sahip olup aynı zamanda doğadan kopmamış bir ülke.

“EVREST’E ÇIKAN İLK
MÜSLÜMAN OLMAK
ONUR VERİCİ”
İsminizle ilgili pek çok spekülasyon
oldu. Ermeni veya Yahudi zannedildiniz.
İsminizin anlamı nedir?
Benim tam adım Ali Nasuh Mahruki’dir.
İsmimin hikayesi de şöyledir: Büyükbabamın büyükbabasının babası, Deniz Kuvvet-

leri Komutanı Kaptan-ı Derya Ali Paşa’dır.
Kaptan-ı Derya Ali Paşa Sakız Adası’nda çıkan Rum isyanını bastırdıktan sonra Yunan
bir denizci tarafından donanmasının ateşe verilmesiyle şehit olmuştur. Ailemizin
soyadı olan Mahruki, yani “yanarak ölen”,
“yanmış” anlamındaki Osmanlıca kelime
de bu olaydan ailemize şerefli bir miras
olarak kalmıştır. Nasuh ise Osmanlıca;
‘nasihat eden, öğüt veren’ demek, bir de saf
ve temiz demek. Ayrıca Kur-an’da Nasuh
Tövbesi var.

Everest’e çıkan ilk Müslüman söylemini
kullanmanızda bu spekülasyonların etkisi var mı?
Hayır, bunun bu söylemlerle ilgisi yok.
Çünkü, Everest’e çıkan ilk Türk olmanın
yanı sıra ilk Müslüman dağcı da benim. Bu
önemli bir şey çünkü ilk Türk dediğinizde
75 milyonluk bir nüfustan bahsederken, ilk
Müslüman dediğimizde 1.6 milyarlık bir insan havuzunu kast ediyoruz. Bu oranlamada bir ilk olmak onur verici. 1999 depreminden sonra maalesef ‘Bu Ermeni-Yahudi’
iddiaları gündeme geldi. 1999 depreminde
AKUT yaptığı çalışmalarla Türkiye’nin en
güvenilir kurumu seçildikten sonra, bir
anda AKUT’a ve bana karşı bir karalama
kampanyası başlatıldı. Gayrimüslim iddiaları da bu dönemde ortaya atıldı.
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“ZİRVEDE
HÜNGÜR HÜNGÜR
AĞLADIM”
Everest’in zirvesinde ne hissettiniz, nasıl bir duygu?
1995 yılındaki ilk tırmanışımda inanılmaz
duygular yaşadım. Zirvede hüngür hüngür
ağladım. 20 dakika boyunca dünyanın en
yüksek noktasında bir tek ben vardım. Yanımdaki video kameramla kendimi kaydettim. Yaşadığım duyguyu şöyle tarif edebilirim; ruhunuzun bedeninizden fışkıracağını
hissettiğiniz bir coşku. Bunun yanında tabi
ki özgüven, özsaygı ve başarmanın getirdiği büyük bir tatmin duygusu yaşıyorsunuz.
İkinci tırmanışımda ise bu kadar büyük bir
coşku olmadı tabii.
Türkiye’nin, daha önceki deprem felaketlerinden ders çıkartmaya başladığını
düşünüyor musunuz? Depreme ne kadar hazırlıklıyız?
Türkiye kurtarma ekibi sayısında bir ilerle-

me kaydetti. Afet yönetimi dediğimiz süreç risk yönetimi ve kriz yönetimi olarak
ikiye ayrılır. Önce risk yönetilir sonra kriz
yönetilir. Risk yönetimi afet olmadan önce
yönetilir, yani şu an bizim risk yönetimi
yapıyor olmamız lazım. Başlıca önlemler
binalarımızı afetlere karşı dayanıklı hale
getirmek, toplumu bu konuda bilinçlendirmek, ilgili kurumlar arası ilişkileri koordine etmek olmalıdır.

ma ekiplerinin sayısındaki artış geliyor.
Bunun öncülüğünü de AKUT yaptı. İstanbul’da Dünya Bankası kredileriyle okullar,
köprüler elden geçirilerek sağlamlaştırıldı. Ancak mevcut yapı stokları hala duruyor ve bu önlemler yeterli değil.

Bu konularda hazırlıklı olmalıyız ki; bir
afet yaşandığında olaya süratle müdahale edilsin. Kriz yönetimi dediğimi süreçte
ise, artık afet başımıza gelmiştir. Kalan
insanlar kurtarılmaya çalışılır. Son safha
ise müdahaleden sonra gelen iyileştirme
safhasıdır. Bu süreçte yaşam yeniden
normal koşullara döndürülmeye çalışılır.
Bu safhalardan en önemlisi tabiki önlemler ve hazırlık yapma sürecidir.

“YILDA BİR KEZ
SAĞLIK KONTROLÜNDEN
GEÇİYORUM”

Türkiye ne yazık ki 1999 depreminden
sonra fazla aşama kaydedemedi. Gelişme
gösterilen konuların başında ise kurtar-

Sizi ne korkutur?
Sakat kalmaktan ve insanlara haksızlık
etmekten korkarım. Korku kontrol edi-

lebilen bir duygudur. Ben de korkularımı
kontrol edebiliyorum.
Biraz da sağlık üzerine konuşalım…
Sağlığınıza yeterli önemi veriyor musunuz? Kontrollerinizi düzenli yaptırır
mısınız?
Aktif olarak spor yaptığım dönemlerde
çok sık kontrol yaptırmazdım. Artık yılda
bir kez kontrolden geçiyorum. Şu güne
kadar da hastalanıp yattığımı hatırlamıyorum. Grip olduğumda da ayakta atlatırım.

Çeşitli nedenlerle hastane ortamında
bulunmuş o ve havayı teneffüs etmişsinizdir. Hastaneler sizi nasıl etkiliyor?
Hastane ortamı çoğu insan gibi beni de
kötü etkiler. Ziyaret amacıyla gittiğimde
de Allah kimseyi buraya düşürmesin derim.
Nasuh Mahruki, bir doktor olsaydı
hangi alanda uzman olurdu ve nasıl bir
doktor olurdu?
Doktorluk çok kutsal bir meslek ve inanılmaz bir performans. Ben şöyle bir doktor
olurdum diyemiyorum. Benim yapabileceğim bir meslek değil galiba.
Nasuh Mahruki’nin ileriye dönük planları projeleri nelerdir?
Çalışmalarımın başında AKUT’u daha iyi
yerlere getirmek var tabi ki. Onun dışında
yelkenli tekneyle dünya seyahati yapmak
ve yeni kitaplar yazmak var. Bir de çocuk
sahibi olmayı düşünüyorum.
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V CDAN VE
NEF S NEFS
V

icdanım dedi ki
Gitme-yapma-eyleme
Nefsim dedi ki
Git-yap-erteleme
Vicdanımı mı dinlemeliyim yoksa nefsime mi uymalıyım?
Nefis ey uslanmaz, arsız,
Vicdanım; benim insani yanım…
Vicdan ve nefis hep savaş halindedir insan bedeninde...
Birinin isteğine diğeri karşıdır genellikle…
Nefsin istediği vicdana, vicdanın arzu ettiği nefse hep ağır gelir.
Hissetmesek de büyük bir ‘iktidar’ ve ‘vesayet’ kavgası yaşanır ruhumuzda; vicdan ve nefis arasında…
Birbirlerinden hiç hazzetmezler…
Biri ötekini yenip sonsuza kadar yönetmek-hükmetmek ister insanı.
Nefis; cezbedici teklifleriyle baştan çıkarır, bu yönüyle bir adım öndedir kavgada.
Ona ‘hayır’ demek gerçekten zordur.
İnsan bedeninin ‘gaz’ pedalı gibidir… Ayak hep o pedalda olsun ister.
Vicdan ise ‘fren’ pedalıdır ve aşırı hızın ‘ölüm’ getireceğini hatırlatmaktan başka bir koz yoktur elinde…
Nefis…
Doyumsuzdur
Arzuları hiç bitmez.
Her insan bedeninde mevcuttur.
Ve vesayeti hep elinde tutmak ister.
Bedenine girdiği insanı zat-ı rap altına almak için uğraşır durur...
Ve ister ki; insan istikametini kendisine göre belirlesin.
O ne isterse olsun.
Hiç bitmez arzuları.
Parayı, şöhreti ve şehveti pek sever…
Ve vicdan…
Otokontrolüdür nefsin.
Ona sahip olmak ve onu taşımak çok zor olduğu için her ‘beden’de’ her yürekte bulunmaz.
Ahlaki ve insani değerleri vardır.
O dünyevi değil uhrevidir.
‘Ben’i sevmez ‘biz’i sever!
Nefsin en büyük düşmanı-karşıtıdır.
Ve vicdan…
Duygusaldır, merhametlidir.
Ve güçlüyse her zaman yener nefsi...
Yenemezse…
Zaten çürümüştür onu taşıyan bedenin ruhu...

Yusuf Ziya ERARSLAN
Gazeteci - Yazar

GENEL BAŞKAN

KONCUK’A
‘BAYRAK’ CEZASI !
‘’Yüreğiniz yetiyorsa Erzurum’da Türk Bayrağını taşıyanlara değil, Diyarbakır meydanında paçavraları taşıyanlara biber gazı sıkın’’ diyen Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk’a önce hapis sonra verildi sonra hapis cezası para cezasına çevrildi!
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T

ürkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk geçen yıl Erzurum’da yapılan istişare toplantısında,
Erzurum’da Türk Bayrağı taşıyanlara
polisin biber gazı ile saldırmasını, “Bu
talimatı hangi kuş beyinli verdi, yüreğiniz yetiyorsa Erzurum’da Türk Bayrağını taşıyanlara değil, Diyarbakır meydanında paçavraları taşıyanlara biber
gazı sıkın.” demişti.
Açılan davada, Genel Başkan İsmail
Koncuk’a 354 gün hapis cezası verildi
ve ardından ceza 7000 TL para cezasına çevrildi. Genel Başkan İsmail Koncuk cezanın iptali için temyize gidecek.

KUŞ BEYİNLİ Mİ, KUŞ BEYİNSİZ Mİ?
Genel Başkan İsmail Koncuk karara
şu sözlerle tepki gösterdi: ‘’Ülkemizde
yargının geldiği yer burasıdır, Bayrak
taşımak yasak, bayrak taşıyanlara
biber gazı sıkmak serbest, bölücü paçavraları açmak takdir edilecek bir
davranış haline gelmiştir. Türk Bayrağı
taşıyanlara biber gazı sıkılmasını protesto etmek ise suç olmuştur. Sahi ‘kuş
beyinli’ demek mi hakaret, yoksa ‘kuş

beyinsiz’ demek mi hakaret? Bölücü
paçavraları taşıyanlara tahammül
gösterirken, ‘Türk Bayrağı taşıyanlara biber gazı sıkın’ diye polise talimat
verenlere ‘kuş beyinli’ demenin neresi
suç? ‘Kuş beyinsiz’ denilseydi hakaret
olabilirdi. Kuşlara da hakaret etmeyelim.’’

SEN BUNU HAKETTİN
İSMAİL KONCUK!
İsmail Koncuk’a verilen cezaya ise
tepkiler dinmeksizin devam ediyor.
Yüzlerce internet sitesinde cezaya ilişkin eleştirilerini sıralayan vatandaşlar
mahkeme kararına tepki gösterirken
Türk Eğitim-Sen Esenler İlçe Temsilcisi Yücel Önder’in bu karara ilişkin yazdığı yazı ise her şeyi anlatır nitelikteydi.
İŞTE O YAZI;
“Türk Eğitim-Sen ve Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk’
a geçen sene Erzurum’ da yaptığı bir
konuşma sebebiyle 354 gün hapis cezası verildi. Hapis cezası paraya çevrildi: İsmail Koncuk, 7000 TL ödeyecek.

Davanın ayrıntıları 21 Şubat günü kamuoyuyla paylaşıldı. Sosyal medyada
geniş yankı buldu. Mesele basit gibi
görünüyordu ancak dava İsmail Koncuk’un aleyhinde sonuçlandı. Genel
başkan, Türk bayrağı açan gençlere
biber gazıyla müdahale edilmesini emreden polis yetkilisi hakkında birkaç
söz sarf etmişti. Türk diye bir milletin
yaşamadığı mükemmel demokratik
ülkemizde yargı erkinin de tam bağımsız olduğundan asla şüphe duymuyorum, şaka değil gerçek... Eskiler
ne demişse doğru söylemişler: Ateş
olmayan yerden duman çıkmaz! Hiç
kimse durduk yere ne dava açar ne de
böyle bir karara imza atar. Şimdi ayrıntılara bakalım:
Eee İsmail Koncuk, sen akil insanlığı
elinin tersiyle itersen,
Genel merkez kongresinde ’’Türk’üm,
müslümanım!’’ diye haykırırsan,
Nabi Avcı’ya ’’O koltukta bir dakika bile
oturma!’’ dersen,
Eş durumu mağdurlarının uslanmaz
sesi olursan,
Memuru masada satanların peşini bı-
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rakmazsan,
Millî ve manevî değerlere sahip çıkarsan,
Makarna dağıtarak sosyal devlet olunmuyor; dersen,
MEB’in her uygulamasını yargıya taşırsan,
Ücretli öğretmenlerin gerçek sayısını
açıklarsan,
Alan değişikliği skandalına müdahale
eder durursan,
Memura verilen zamcığı az bulursan,
İktidarın kendi devletini kurduğunu
söylersen,
TBMM önünde Andımız’ ı okursan,
Memurların % 97’sinin borçlu olduğunu açıklarsan,
Alo 147’nin kapatılmasını talep edersen,
Herkesin hükûmetten 10.500 dolarını
istemesini söylersen,
28 Aralık’ta Ankara’yı ’’Hırsıza değil
memura bütçe!’’ diye inletirsen,
Öğretmenler Günü anketi yapıp kirli
çamaşırları ortaya dökersen,
Bakanlığın şömine başında yönetilmeyeceğini iddia edersen,

Şerefli adam yalan söylemez, söyleyene ne denir; sorusunu sorarsan,
Öğrenim özrünü sürekli gündemde tutarsan,
MEB’ deki fişlemelerle ilgili suç duyurusunda bulunursan,
Dönem başında zillerin sorunlarla çalacağını iddia edersen,
Memur-Sen’ in kamuoyunu aldatmaya
çalıştığını söylersen,
Akademik personelin özlük/ekonomik
sorunlarını dillendirirsen,
MEB’ in uygulamalarına karşı sürekli
refleks gösterirsen,
Demokratikleşme paketini protesto
edersen,
İş güvencesi kırmızı çizgi olarak belirlersen,
’’Şivan Perver Değil Vatanperveriz!’’
eylemi yaparsan,
Yayınlanan her yönetmeliğe dava açarsan,
MEB’ e ’’Problem üreten bakanlık…’’
dersen,
Birtakım çevrelerin ahlak maskelerinin düştüğünü iddia edersen,
Ekonomimizi freni patlamış kamyona

benzetirsen,
MEB’ i, hükûmeti ve ’’birileri’’ni sürekli
yerden yere vurursan,
Kısacası ’’birileri’’nin tekerine sürekli çomak sokarsan kusura bakma da
İsmail Koncuk sana az bile ceza vermişler!
Bir sendikanın genel başkanı bir gün
Erzurum’da bir gün Edirne’de olursa,
iki dakika yerinde oturmazsa illâki başına bir iş gelir.
Bizim Teke havalisinde yerel bir atasözü vardır: Tek duran, teknesiyle; derler.
Yani: Düzgün durursan sana bir şey
olmaz! Biz Ankara’da yaşamıyoruz ancak duyduğuma göre Ankara’daki bağzı sendika başkanları da oturdukları
koltuklardan kalkmazlarmış. Onları
anlatmaya atasözünün teknesi yetmez,
gemicik lazım. Ancak gemiciği çoktan
aldılar. Gemi en makûlü… Ankara’ da
geminin ne işi var, derseniz. Melih Gökçek boğaz yapacak ya bol bol binersiniz. Milleti de bindirirsiniz. Siz zaten
alışkınsınız bindirmeye”

TÜRKİYE KAMU-SEN’E

K

uruluşumuzun 20. yılı etkinlikleri çerçevesinde temeli atılan ve o günden bugüne hızlı bir
biçimde inşaatı devam eden Türkiye Kamu-Sen
Genel Merkezi yeni hizmet binası faaliyete geçti.
Faaliyete geçen modern hizmet binamız içerisinde, toplantı salonları, eğitim salonları, misafirhane, kütüphane, internet odaları, Türkevi
ve sendikalarımızın hizmet alanları yer alıyor.
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, yeni hizmet binamızın inşaatında en ince
ayrıntıya kadar titizlikle çalışıldığını ifade ederek, Türkiye Kamu-Sen üyelerine yakışır bir
Genel Merkez için çaba sarf ettiklerini kaydetti.
“Kurumsallaşmanın temel kurallarından birisi
üyelerin bütün ihtiyaçlarına cevap verecek nitelik ve donanımda bir Genel Merkez binasına
sahip olmaktır” diyen Genel Başkan İsmail
Koncuk, Türkiye Kamu-Sen’e kalıcı bir eser
kazandırmaktan büyük mutluluk duyduklarını
ifade etti. Koncuk, “Yeni binamızın şimdiden
tüm Türkiye Kamu-Sen üyelerine ve kamu çalışanlarına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Yeni Hizmet binamızın resmi açılışı Konfederasyonumuzun Nisan ayı içerisinde düzenlenecek olan Genel Kurulu sırasında yapılacak.
Konfederasyonumuzun telefon numaraları
daha önceki Genel Merkezimizde kullanılan
numaralar olarak devam ederken, üyelerimiz
eski numaralarımızdan Genel Merkezimize
ulaşabileceklerdir.
Konfederasyonumuzun yeni adresi ise, (Erzurum Mah. Talatpaşa bulvarı No:160 Cebeci/
Çankaya/ Ankara) şeklinde değişmiştir.
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TÜRKİYE
KAMU-SEN’DEN
EMEKLİLİKTE YAŞA
TAKILANLARA
DESTEK

Çıkarılan sözde reformlarla emekliliği
hak ettiği halde kanunun geriye işletilmesi nedeniyle emekli olamayan
mağdurlar Ankara Güvenpark’ta bir
araya gelerek bir basın açıklaması
yaptı. Türkiye Kamu-Sen’in destek verdiği eyleme konfederasyonumuz adına
Türkiye Kamu-Sen Genel Sekreteri ve
Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder
Kahveci katıldı. Eyleme, emeklilikte
yaşa takılan mağdurların yanı sıra, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşlarının
temsilcileri Türkiye Kamu-Sen’den de
çok sayıda sendika yöneticisi katılarak
destek verdi.
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KAHVECİ:
HÜKÜMET BU İNSANLARIN
HAKKINI İADE ETMELİDİR
Kahveci yaptığı konuşmada, şunları söyledi: “Bu iktidarın uyguladığı politikalar
sonucunda onlarca vatandaşımız mağdur olmaya devam ediyor. Türkiye Kamu-Sen olarak geçmişten bugüne, mağdurlarımızın hep yanında olduk, bugün
de sizinle beraberiz. Bu mücadelenizde
sizlerin arkasında değil, sizin yanlarında
saf tutuyoruz. Haklı mücadelenizde sonuç alınana kadar Konfederasyonumuz
desteğini sizden esirgemeyecektir. Burada haykıran insanlar, analarının ak sütü
gibi helal olan emekliliklerini istiyorlar.
Bu konuda verdiğiniz hukuk mücadelesini
sizlerle birlikte bizler de vereceğiz. Kimse
kimseden imtiyazlı bir şeyler istemiyor.
Hakkı olanı istiyor. 2 yılda bir emeklilik
istemiyor. Bize diğer vatandaşlardan ayrı
bir uygulama yapın demiyor. Eğer sosyal
devletse bu ülke, hukuk devletiyse bir yasayla gasp edilen hak sahiplerine mutlaka iade edilmelidir. Özellikle özel sektör
çalışanları yaşı beklerken işsiz kalıyor.
Devlet de ‘sen daha gençsin’ diye emekli
etmiyor. Ne yapacak bu insanlar. Hükümetin bir an önce, aklını başını toplayıp
haklarını insanlara iade etmesi gerekiyor. Bu konunun çözümü için Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanı ile de görüşme
yapacağız. Konfederasyon olarak, bütün
gücümüzle ve yüreğimizle sizlerle beraberiz.” dedi.
Kahveci, emeklilikte yaşa takılanların,
erken emeklilik istemediğini, aksine hak
ettikleri emekliliklerinin iadesini talep ettiklerini söyledi.
ÖLMEDEN MEZARA ATTILAR BİZİ…
Eylemde konuşma yapan Emeklilikte
Yaşa Takılanlar Platformu sözcüsü Soner
Taşlıtepe, yaşadıkları mağduriyeti dile
getirerek, bu yanlıştan bir an önce dönülmesini talep etti.
Taşlıtepe şu şekilde konuşmasına devam
etti:
“1999 yılında çıkarılan bir kanunla, adeta
ölmeden mezara sokulmuş bir kitlenin
sözcüsü olarak burada bulunmaktayız.
Bu tarihte çıkarılan kanunla, emeklilikte
yaş sınırı getirilmiştir.

Biz, 1999 yılından önce çalışmaya
başlamış, kanunun öngördüğü şekilde primlerini tam olarak ödemiş ve
mevzuatın gereklerini yerine getirmiş
çalışanlar olarak; sosyal güvenlik kanununun tüm çalışanlara vaat ettiği
emeklilik hakkımızın iade edilmesini
istiyoruz.’’
Buna bağlı olarak 1978 yılından sonra
ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başlayan herkes mağdur edilmiş, çalışanların emekli olabilmeleri için belli bir
yaşa ulaşmaları zorunlu tutulmuştur. Bu
uygulama, bir gecede milyonlarca çalışanın emeklilik hayallerini yıllarca ileriye
ötelemiş, çalışan, primlerini ödeyen ve
emekliliğe hak kazanan kimselerin, yaş
gerekçesiyle emekliliklerinin önüne set
çekmiştir. Hâlbuki hukukun, adaletin ve
sosyal devletin en temel niteliklerinden
bir tanesi, kazanılmış hakların geri alınamayacağı, oyun oynanırken yeni kurallar
getirilemeyeceği üzerine kurulmuştur.
Bizler, çalışmaya başlarken mevzuat bizlerin hangi şartlarda emekli olacağını ortaya koymuştur. Sigorta kaydını yaptıran
herkes için bu durum aslında, sosyal güvenlik kurumu, devlet ve çalışan arasında
bir anlaşmanın maddelerini ortaya koy-

maktadır. Ancak günün birinde bir yetkili
çıkmış ve tek taraflı olarak bu anlaşmayı
iptal etmiş, emekli olmamızı neredeyse
imkânsız hale getirmiştir.”

‘BİZİ ERKEN EMEKLİ YAPIN’
DEMİYORUZ
Yaşanan hukuksuzluğun düzeltilmesi gerekirken, geçen zaman diliminde düzeltilmesi bir tarafa daha da kötüye gittiğine
işaret eden Taşlıtepe, yaş sınırı yüzünden
yaşanan mağduriyeti dile getirdi:
“Oyun başladıktan sonra kuralları değiştiren, geçmişe dönük bir uygulama
ile kazanılmış haklarımızı gasp eden anlayışın yaptığı yanlışlar üzerinden geçen
14 yıla rağmen düzeltilmemiştir. Aksine
yapılan hukuki yanlışlığın düzeltilmesi
isteğimiz ise kamuoyuna erken emeklilik talebi gibi gösterilmek suretiyle, milyonlarca vatandaşımızın sessiz çığlıkları
dahi susturulmak istenilmiştir. Oysa biz,
hiçbir zaman erken emeklilik gibi bir talepte bulunmuyoruz. İlk işe başladığımızda kanun bize, ‘25 yıl çalışır, primlerinizi
öderseniz emekli olacaksınız’ dedi. Biz
üzerimize düşeni yaptık primlerimizi ödedik, çalışma süremizi doldurduk, kanun
hükmünün uygulanmasını beklerken yeni
bir düzenleme ile kurallar değişti ve yaş
sınırı getirildi.
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MEMUR MAAŞI
2 AYDA
115,86 TL
ERİDİ
T

ürkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme
Merkezi’nin yaptığı 2014 Şubat ayına ait
asgari geçim endeksi sonuçları açıklandı.
Şubat ayı enflasyonunun %0,43 olarak
açıklanmasının ardından 2014 yılının ilk iki
ayında toplam enflasyon şimdiden %2,42’ye
ulaştı. Buna bağlı olarak dört kişilik ailenin
insan onuruna yaraşır bir biçimde yaşayabilmesi için gerekli olan en düşük miktarı
ifade eden “Asgari Geçim Haddi”, 3 bin 818
lira 19 kuruşa yükseldi.
Araştırmaya göre Şubat 2013’te 3 bin 540
lira 12 kuruş olan “Asgari Geçim Haddinin”
son bir yılda 278,07 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”, 1.894 lira 89 kuruş olarak
belirlendi.
Bir kişinin sosyal yaşam içerisinde hayatını
sürdürebilmesi için gerekli en düşük miktar olan“ Açlık Sınırı” ise Ocak ayına göre %
0,13 artarak 1.460 lira 43 kuruş oldu.
“Ailenin Aylık Ortalama Gıda Harcaması”
911,37 TL; “Kira Tutarı” ise 587,98 TL olarak
hesaplandı. Bir ailenin yalnızca gıda ve barınma harcamaları toplamı 2014 yılı Şubat
ayında 1.499,35 Lira olarak tahmin edildi.
Buna göre bir memur, Şubat ayında ortalama maaşının %69,44’ünü yalnızca gıda ve
barınma harcamalarına ayırmak zorunda
kaldı. Ortalama ücretle geçinen bir memur,
gıda ve kira için 1.499 TL ödedikten sonra
maaşından arta kalan 659,75 TL ile ailesinin
ulaşım, sağlık, eğitim, haberleşme, giyim
gibi diğer zorunlu ihtiyaçlarını karşılamaya
çalıştı.

Türkiye Kamu-Sen Araştırma
Geliştirme Merkezi araştırmasına göre, bir memur, Şubat
ayında ortalama maaşının
%69,44’ünü yalnızca gıda ve
barınma harcamalarına ayırmak zorunda kaldı.
VİCDANINIZ VARSA AZICIK SIZLAR…
Asgari Geçim Araştırması sonuçlarını
değerlendiren Türkiye Kamu-Sen Genel
Başkanı İsmail Koncuk: “Artan siyasi gerginlikler ve ekonomide yaşanan istikrarsız
durum karşısında Türk Lirası değer kaybetmeye devam etmekte ve en büyük sıkıntıyı yine vatandaş çekmektedir. Enflasyon
karşısında günden güne eriyen maaşlara
bir de Türk Lirasının değer kaybetmesi
eklenmiş, buna bağlı olarak ortaya çıkan
hayat pahalılığı nedeniyle vatandaşın sırtındaki yük daha da artmıştır.
Seçim meydanlarında İktidar tarafından
dillendirilen dünyanın 17. büyük ekonomisi
olduğumuz iddiaları, vatandaşın hayatına neden olumlu olarak yansımamaktadır? Zenginin malına mal katan ekonomi
politikaları ve yandaş kayırma girişimleri
vatandaşın sırtına zam olarak yüklenmektedir. İktidarın övündüğü büyüme yalnızca
belli bir kesimin çocukları için söz konusu olurken, dar ve sabit gelirli vatandaşın
alım gücünü azaltan etkiler yaratmaktan
öteye gitmemiştir. İğneden ipliğe zamların
yaşandığı ve günden güne ağırlaşan bir
ekonomik hayat söz konusudur. Ancak bu
ağır ekonomik şartları sırtlanmak zorunda
kalan memurlarımızın maaşlarında bir yıl
boyunca hiçbir artış olmayacaktır. 2014 yılı
için memura verilen 123 TL daha yılın ilk iki
ayında 115 Lira 86 kuruş erimiştir. Memurun elindeki 123 TL’den geriye cebinde harca harcaya bitiremeyeceği 7 TL 14 kuruşu
kalmıştır.
Toplu Sözleşme sürecinde hiç düşünmeden, hükümetin teklifinden bile daha düşük
olan 123 TL’lik zammın altına imza atanların eğer zerre kadar vicdanları varsa vicdan
azabından uykuları kaçmalıdır.” dedi.

50

Türkiye’de her yıl 165 bin kişi kansere

Prof. Dr. Şuayib YALÇIN

Prof. Dr. Tezer KUTLUK
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yakalanıyor, 80 bini hayatını kaybediyor
Son dört yılda dünya genelinde kanser sıklığı yüzde 11 artış gösterdi. Vaka sayısı yıllık 14
milyona ulaştı. Türkiye’de ise her yıl 165 bin kişi kansere yakalanıyor. 80 bin kişi kanserden hayatını kaybediyor.

B

irleşmiş Milletler Uluslararası Kanser
Ajansı (IARC) tarafından hazırlanan rapora göre kanser dünya genelinde her yıl 8,2
milyon insanın ölümüne neden oluyor. Türkiye Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu’nun
yaptığı dünya ve Türkiye’deki kanser istatistiklerine göre ise dünyada her yıl 30-69 yaş
grubunda 4 milyon kişi kanser nedeniyle beklenmedik bir şekilde ölüyor.
Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu,
Dünya Kanser Günü öncesi basın toplantısı
düzenledi.
Dünya Kanser Kontrol Örgütü Gelecek Dönem
Başkanı Prof. Dr. Tezer Kutluk, Türk Kanser
Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Başkanı
Prof. Dr. Şuayib Yalçın, Sağlık Bakanlığı Kanser Daire Başkanı Doç. Dr. Murat Gültekin katıldı. Birleşmis Milletler kanser ajansının yeni
raporuna göre kanser dünyada bir numaralı
ölüm nedeni olmuştur ve önümüzdeki yıllarda
bu patlama düzeyinde olacaktır.
Dünya Kanser Günü’nde Birleşmis Milletler
Uluslararası Kanser Ajansı tarafından (IARC)
hazırlanan raporun detayları:
-Kanser her yıl 8.2 milyon bireyin ölümüne
sebep olarak, tarihinde ilk kez diğer ölüm nedenlerini geçmiş ve tek başına bir numaralı
ölüm nedeni haline gelmiştir.
- Son 4 yılda dünya genelinde kanser sıklığı %
11 artış göstermiş ve yıllık 14 milyon yeni vakaya ulaşmıştır. Bu sayı yaklaşık İstanbul’un
nüfusuna eşittir.
- Önümüzdeki 20 yılda kanserin % 75 artışla
her yıl için 25 milyon yeni vakaya ulaşacağı
öngörülmektedir.

2025’DE ERKEN ÖLÜMLER
6 MİLYONA ÇIKABİLİR
Dünya Kanser Kontrol Örgütü Gelecek Dönem Başkanı Prof. Dr. Tezer Kutluk, dünyada
her yıl 30-69 yaş grubunda 4 milyon kişinin
kanserden nedeniyle beklenmedik şekilde
erken öldüğünü belirterek, ‘’2025 yılı itibariyle

bu erken ölümlerin 6 milyona çıkacağı düşünülürse, önlenebilir bu ölümlere karşı planlı,
kararlı, uygulanabilir stratejiler ortaya konulmalıdır“ dedi. Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Başkanı Prof. Dr. Şuayib
Yalçın, Dünya Kanser Raporu’nun verileriyle
paralel olarak Dünya Kanser Günü’nün 2014
yılı ana teması yanlış bilinenlerin ve gerçek
dışı efsanelerin maskesini düşürmeye yönelik
olarak “EFSANELERE İNANMAYIN” olarak
belirlendiğini söyledi. Prof. Dr. Şuayib Yalçın
‘’Güncel durum ve mevcut rakamlar, dünyanın bir kenara çekilerek kanser yükünün artışını seyretmesinin kötü sonuçlar doğuracağını göstermektedir’’ diye konuştu.

DÜNYA KANSER İSTATISTIKLERI
YAYINLANDI
Uluslararası Kanser Ajansı 2012 yılı için yeni
kanser tahminlerini yayınladı. Dünya üzerinde
kanser kayıtçılığın yapan toplam 184 ülke ve
28 kanser tipi için en yeni kanser tahminleri
GLOBOCAN 2012 sitesinde kullanıcıların hizmetine sunuldu. Yeni tahminlere göre Dünya’da yeni tanı alan kanserli hasta sayısı ve
kanserden kaynaklanan ölümler bir önceki
tahminlere göre arttı. GLOBOCAN 2012 verilerine göre 2012 yılında Dünya’da toplam 14,1
milyon yeni kanser vakası geldi ve 8,2 milyon
kansere bağlı ölüm oldu.
Dünya’da en çok tanı konulan kanserler akciğer (%13,0), meme (%11,9) ve kolon (%9,7)
iken kanserden ölümlerin ise en çok akciğer
(%19,4), karaciğer (%9,1) ve mideden (%8,8)
gerçekleştiği belirtildi. Bu şekilde kanser artış hızının devam etmesi durumunda, Dünya
nüfusunun artışına ve nüfustaki yaşlanmaya
bağlı olarak 2025 yılında toplam 19,3 milyon
yeni kanser vakası olacağı kaydedildi. Gerek
kanser vakalarının (%56,8) gerekse de kanserden kaynaklanan ölümlerin (%64,9) yarısından fazlasının az gelişmiş ülkelerde olduğu gösterildi..
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EVLİLİKTE

5S
KURALI…

S

ağlıklı toplumun temelini, sağlıklı
aile oluşturur. Sevgi, saygı temelleri
üzerine kurulmuş, değişen yaşam koşullarında esneklik gösterebilen, aile
içi rollerde tüm dengeleri oturmuş aile
yapısını; “sağlıklı aile” olarak tanımlayabiliriz.
Ailenin sağlıklı ve güçlü olabilmesi ise
karı-koca ilişkisinin iyi olmasına bağlıdır.
Günümüzde artan psikolojik sorunların temel nedenlerine baktığımızda, ait
olma, sevme, sevilme, değerli olduğunu
hissetme ihtiyaçları karşımıza çıkmak-

Sevgi,
Saygı,
Sadakat,
Sabır,
Sorumluluk,
tadır. Peki içsel olarak aidiyet duygusuna
bu kadar muhtaçken, bireyselleşme ve
bencillikler, aile birliklerinin bozulması,
boşanmalardaki hızlı artış sebepleri neler olabilir? Öncelikle evlilikten olan yanlış beklentiler, çatışma nedenleri ve evlilikte en sık görülen sorunları hatırlayıp,
daha sonra mutlu bir evlilik için olmazsa
olmazlara değinelim. Önce teşhis sonra
tedavi…

Evlilikten beklentiler neler?
Genel olarak; düzenli bir aile yaşantısı

Nazlı YÜZBAŞIOĞLU
Uzman Psikolojik Danışman
Aile ve Evlilik Danışmanı
Hipnoterapist

(korunma, rahat yaşama),hayatı paylaşmak, maddi/ekonomik rahatlık, çocuk
sahibi olmak gibi beklentilerle evlilik
birliği kurulur. Ancak farklı beklentilerle evliliğe başlayan kişiler, daha sonra
bu beklentileri karşılanmadığında hayal
kırıklığı yaşarlar. Bunlara örnek verecek
olursak; ileri yaş grubundaki insanlar,
kendisine bakacak birini arıyorlar, sadakat (benim olsun, bağımlı olsun) ve bağlanma duygusu isteyenler var. Kendini
farklı göstermesin olduğu gibi olsun ve
evlendikten sonra değişmesin ya da is-
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Genel olarak; düzenli bir aile
yaşantısı (korunma, rahat yaşama),hayatı paylaşmak, maddi/ekonomik rahatlık, çocuk
sahibi olmak gibi beklentilerle
evlilik birliği kurulur. Ancak
farklı beklentilerle evliliğe başlayan kişiler, daha sonra bu
beklentileri karşılanmadığında
hayal kırıklığı yaşarlar.
tenmeyen davranışları evlendikten sonra
hemen bıraksın diye bekleyenler, sevgisini göstersin, jestler, sürprizler yapsın
diye hayal eden romantikler var. Elbette
hayatı paylaşacağın insandan bazı şeyler
istemek, beklemek en doğal duygu durumudur. Ancak akılda tutulması gereken
en önemli nokta; “gerçekçi beklentiler ve
hedefler” belirleyebilmektir!

Evlilikte Çatışma Nedenleri:
• Gerçekçi olmayan beklentiler
• Ailedeki rol dağılımı
• Ekonomik sorunlar
• İletişimin yetersiz ya da hatalı olması
• Akrabalara ilişkin sorunlar
• Cinsel sorunlar
• Fikir ayrılıkları
• Din, mezhep, kültür, politik görüş farklılıkları
• Alkol, uyuşturucu kullanımı
• Psikolojik sorunlar, kıskançlık…
Evlilikte en sık görülen sorunlar:
• İletişim sorunları
• Cinsel sorunlar
• Akraba ilişkileri
• Sorun çözmede kullanılan hatalı yollar
• Çocukların bakımı ve yetiştirilmesindeki farklı bakış açıları
• Din, mezhep ya da kültür farkları
• Alkol, kumar ve şans oyunlarına düşkünlük
• Aldatma
• Aile içi şiddet (fiziksel, ekonomik ve psikolojik)
• Aşırı kıskançlık vb., başlıca sorunlar ve
de boşanma sebepleri arasındadır.

EVLİLİĞİN SAĞLIKLI
BİR ŞEKİLDE SÜRMESİ İÇİN;
• Öncelikle 5S formülünü her aile bireyi ezberlemeli ve yaşamına uygulamalıdır (Sevgi, Saygı, Sadakat, Sabır, Sorumluluk)
• Her evlilik kendine özeldir ve asla başka
evlilikler ile kıyaslanmamalıdır.
• Yaşanan her sıkıntıda “benim payım nedir?” sorusuna odaklanılmalı ve hatalı
bulunan davranışları değiştirmeye çalışılmalı, sorumluluk alınmalıdır. Değişim için
karşılık beklenmeden, “ben şunu değiştirdim, sen de şunu değiştir!” demeden,
sabırla, inançla kişi kendini değiştirmelidir.
• HAKLI olmak yerine, MUTLU olmak için
çaba gösterilmelidir.
Evliliği sürdürmek için bazı “
İLETİŞİM BECERİLERİ” vardır!
Bunlar:
• Hak verilmese de anlayarak DİNLEMEK,
• Düşünce ve duyguları SUÇLAMADAN
paylaşabilmek,
• Samimi ve dürüst olarak karşı tarafı
ADAM YERİNE KOYMAK,
• Empati yapabilmek
• Fikirlerine ve tercihlerine SAYGI duymaktır.
• Kadınlar ve erkekler birbirinden çok farklıdır. Karşılıklı olarak bu farkları bilerek,
saygı duymak iletişimi kolaylaştırır. Örneğin;
• Kadınlar genellikle kendi gereksinimlerini unutup, eşlerinin gereksinimlerine dalıp
giderler(SEN MERKEZCİ). Erkekler ise
kendi isteklerine dalıp “BEN MERKEZCİ”
olurlar.
• Kadınlar çok konuşur, erkekler az konuşur… Erkek, DÜŞÜNEREK KONUŞUR! Kadın, KONUŞARAK DÜŞÜNÜR!
• Bir kadın konuşurken konuyu ayrıntılarıyla genişletir, detaylara takılır ama erkek
bir an önce ana noktaya gelmesini ister, konuşmayı daraltır.
• Erkekler erotizmden, kadınlar romantizmden gelir…
• Kadınların ve erkeklerin stresle başa
çıkma yöntemleri de farklıdır! Erkekler;
kendilerini geri çekip sorunları yalnızca
ve sessizce düşünmeyi ve çözüm üretmeyi yeğlerler, bilgisayar oyunları oynarlar,
boş boş tv izlerler. Kadınlar ise; içgüdüsel
olarak kendilerini rahatsız eden şeyler
hakkında uzun uzun konuşmayı isterler.

Sorunlarını en az üç kişiyle paylaşarak,
ömürlerini uzatırlar!
• Kadınlar ve erkeklerin sevgi dilleri de
farklıdır. Kadınlar; nitelikli beraberlikleri,
fiziksel teması, şefkati, anlayışı, armağan
verilmesini ve saygıyı ararlar. Erkekler ise;
güven, onay, benimseme ve beğeni dolu
bir sevgiye gereksinim duyarlar. Erkeklere
hizmet edilmesi, sözlü iltifatlar yapılması
veya takdir sözleri onlara sevgiyi güçlü bir
şekilde iletmenin yoludur.
MUTLU EVLİLİĞİN SIRLARI
( MES 1O LİSTESİ )
1-Baş başa, el ele ve göz göze sohbet etmek
2-Birlikte vakit geçirmek, ortak ilgi alanları
keşfetmek
3-Tatlı dilli, güler yüzlü olmak
4-Birlikte yatmak (Cinsellik çift ilişkisinde
önemli rol oynar)
5-Armağan vermek (Küçük sürprizler, sevgi dolu bir söz)
6-Hizmet etmek (Eşin hastalığında yapılacak sıcak bir çorba, baş başa içilen bir
kahve )
7-Suçlamak yerine, istemek (Her koşulda
saygı göstermek)
8-Takdir etmek, övmek ve onaylamak
9-Aile büyüklerine saygı göstermek
10-Ahde vefa göstermek (SADAKAT)

Mutlu bir ilişki; şans değildir! SADECE: biraz çaba ve emek, biraz sevgi, saygı ve güven, biraz çiftin vermesi gereken “ödünler”
ve yapması gereken “fedakârlıklar”, biraz
duygusal istikrar ve destek, biraz sabır, özveri, uzlaşma ve anlaşma, biraz önemseme, biraz karşısındakinin verme ve alma
ihtiyacını tanıma, biraz finansal güvenlik ve
düzen ama çok fazla “NEZAKET” ve ‘SAYGI’ gerektirir! Mutlu ilişkiye bir tutam da
evliliği güçlendirecek yatırımlar yapmak,
kendini tanımaya ve kişiliği geliştirmeye
gayret etmek, önce “BEN” olmayı sonra
“BİZ” olmayı başarabilmek, evliliği daha
güzel, huzurlu, mutlu ve kuvvetli kılacaktır.
Sağlıklı bireylerden oluşmuş, sırtımızı her
zaman yaslayabileceğimiz güzel bir aile,
birlik ve beraberlik içerisinde yarınlara
umutla bakan sağlıklı, huzurlu, mutlu ve
güçlü bir toplum ve bu yolda gayret gösteren tüm insanlara “bir yastıkta ömür boyu”
mutluluklar dilerim.
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AHMET
KABAKLI
Türk edebiyatının yetiştirmiş olduğu ve edebiyat dünyasında büyük izler bırakan ‘Şeyhü’l Muharririn’ ünvanlı
Ahmet Kabaklı’yı vefatının 13. yıldönümünde saygı ve
rahmetle anıyoruz.

A

hmet Kabaklı, Türk Edebiyatı dergisi
etrafında toplanan gençlere sahip
çıkmış ve günümüzde edebiyat ve kültür
hayatımıza hizmet eden genç bir edebiyatçı, şair, yazar grubunun yetişmesine
de vesile olmuştur.
O, Türk fikir, sanat, edebiyat dünyası ve
meslek kuruluşları tarafından kararlı
ve uzun soluklu, doğru bildiklerini anlatmaktan ve yazmaktan çekinmeyen yönleriyle daima takdir edilmiş ve ödüllendirilmiştir. Aldığı sayısız plâket, şükran
belgeleri ve ödüllerden bazıları unlardır:
‘Bürokrasi ve biz’ adlı kitabıyla Millî Kültür Vakfı’ndan fikir ödülü, günümüzde 20.
baskıya ulaşan ‘temellerin duruşması’
adlı eseriyle Türkiye Yazarlar Birliği’nden, fikir ödülü; ‘Mevlânâ’ adlı eseriyle
Selçuk Üniversitesi ve Konya Turizm
Derneği’nden edebiyat ödülü, ‘Sohbetler’
kitaplarıyla Kayseri Yazarlar Birliği’nce
Erciyes Dergisi Edebiyat Ödülü; Ülkücü Gazeteciler Cemiyeti yılın gazetecisi
1978-1979 fıkra dalı başarı armağanı
ödülü almıştır. Kendisi için en anlamlı ödüllerden birisi de,14 Aralık 1996’da

Aydınlar Ocağı’nın önderliğinde,55 gönüllü
kuruluşun
katkıları
ve geniş bir davetli
topluluğunun katılımıyla
Atatürk
Kültür Merkezi’nde verilen ‘Şeyhül
Muharririn’ unvanı
olmuştur.
Kendisine verilen
bu paye ile ilgili
duygularını kabaklı,
‘sırtımıza giydirilen
şeref hırkası, sizden
ailemize, torunlarımıza, öğrencilerimize
sunulan paha biçilmez
bir armağandır’ diyerek ifade etmiştir.
Bu toplantıda Prof. Dr. Abdülkadir
Donuk’un teklifiyle ve dönemin Millî
Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mehmet Sağlam’ın söz vermesiyle Kabaklı’nın adı,
öğrenim gördüğü ve uzun yıllar hocalık
yaptığı Çapa Yüksek Öğretmen Oku-
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lu’nun bulunduğu binada hizmet veren
Anadolu Öğretmen Lisesi’ne verilmiştir.
Ancak daha sonra yaşamakta olan kişinin ismi müesseselere verilemeyeceği
bahanesi ile bu uygulamadan vazgeçilince bu durum Kabaklı’yı çok üzmüştür.
Çünkü aynı tarihlerde doğup büyüdüğü
ve gelişmesi için çok gayret sarf ettiği
Elazığ da Anadolu Öğretmen Lisesi’ne
kendisinin adı verilmiş olup, bu okul hâlen Kabaklı’nın ismiyle anılmaktadır.
Ayrıca Fırat Üniversitesi’nde bir amfiye
de onun adı verilmiştir. Her zaman, yaşayan Türkçe’nin koruyuculuğunu yapan
ve engin bilgi birikimiyle dilimizin gelişmesine hizmet eden Ahmet Kabaklı, 6
Kasım 1995 tarihinden itibaren Türk Dil
Kurumu asil üyeliği de yapmıştır. Sonuç
olarak Ahmet Kabaklı, 76 yıldan 77 yıla
uzanan ömrünün 55 yılını yazarlık ve öğretmenlik yaparak Türk insanına hizmetle geçirmiştir.
O milletine ve okuyucusuna karşı sorumluluğu hiç elden bırakmamış, hiç
bedbinliğe düşmemiş, okuyucularını de
bedbinliğe ve ümitsizliğe düşürmemiş-

tir. Hep öğrenen ve öğreten birisi olarak
yaşamıştır.
(Türk Edebiyat Dergisi)
Yukardaki yazı onu anlatan bir yazıdan
alıntı... Gerçekten denildiği kadar genç
yazar ve şairlere sahip çıkmaya çalışan,
bu vatan için koşturan, dile sahip çıkan
gerçek bir münevverdi... Çok bilgili, bir o
kadar mütevazi, son derece beyefendi ve
kibar, örnek teşkil eden bir insan... Zaten
yazdığı kitaplar bilgisini ve muharrirliğini gösteriyor... Ahmet Kabaklı daha çok
eleştirmen olarak ön plana çıktığı için
onun şair yönü çok bilinmez... 3 veya 4 şiiri bilinir ama bu bile onu şairler arasında
hatırı sayılır bir yere getirmiştir.

ESERLERİ
Kültür Emperyalizmi, Müslüman Türkiye, Mabet ve Millet, Mehmet Akif, Yunus
Emre, Mevlana, Bizim Alkibiaadis, Ecurufya, Sohbetler 1-2, Temellerin Duruşması, Güneydoğu Yakından, Şiir İncelemeleri, Doğudan Doğuş, Türk Edebiyatı
1-3
İşte güzel bir şiiri:

YUNUS’UN GÜLLERİ
bütün düşüncem başk’ olup
hayâlde cânân yelende
can sohbeti kurulanda
yedi felekler aşk olup
münafıklar yorulanda...
hâl dilinden gül dalından
taksirimiz sorulanda
yedi zemin yarılanda.
sarmaşık kavak dalına
cânân diye sarılanda
yetmiş bin bahar reng olup
bir çiçeğe karılanda.
bir gönüle onbin yara
acıtmadan vurulanda
şol kâinat secd’ eyleyü
can çalab’a verilende
bu mesel içre hâlimiz
bir yüceden görülende.
denir erenler katında
açar gülleri yunus’un.
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YARGI
PAKETİNDEN
MEMURA
SÜRGÜN ÇIKTI

Görülmektedir ki daha
adil ve demokratik bir
yapı oluşturma amacı
taşıdığı iddia edilen bu
Kanun demokratikleşmeden çok AKP’yi koruma
altına alan, memurların
atama, tayin, görev yeri
ve görev değişikliği gibi
bahanelerle baskı ve
kontrol altında tutulabileceği bir yapı getirmek
amacıyla çıkarılmıştır.

57

T

erörle Mücadele Kanunu ve Ceza
Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun 6 Mart 2014 tarih, 28933 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak
yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu Kanun’la 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27 ve
28. maddelerinde değişiklik yapılarak
memurların görev yerlerinin değiştirilmesine ilişkin itirazlar yeniden düzenlenmiş, memurların görev yerlerine
yeniden dönmesi zorlaştırılmıştır.
Kanunun 17. maddesi ile İdari Yargılama
Usulü Kanunun 27. maddesinin 2 numaralı fıkrasının ikinci cümlesinden sonra
gelmek üzere kamu görevlileri hakkında tesis edilen atama, naklen atama,
görev ve unvan değişikliği, geçici veya
sürekli görevlendirmelere ilişkin idari
işlemlerin uygulanmakla etkisi tükenecek olan idari işlemlerden sayılmayacağına dair bir hüküm eklenmiştir.
Bilindiği gibi idare hukuku açısından
yürütmeyi durdurma kararları, uygulanmakla etkisi tükenecek kararlar için
verilmektedir. Kanuna eklenen bu hüküm ile memurlar hakkında uygulanan
atama, görev ve unvan değişiklikleri,
geçici veya sürekli görevlendirilme gibi
kararlar, uygulanmakla etkisi tükenecek işlemler kapsamının dışına çıkarılmış, bir memurun başka bir görev
yerine atanması veya geçici olarak görevlendirilmesi gibi hallerde yürütmeyi
durdurma kararı verilemeyeceği hüküm
altına alınmıştır. Çünkü İdare hukuku
açısından yürütmeyi durdurma kararları ancak uygulamakla etkisi tükenecek
olan idari işlemler hakkında verilebilmektedir.
Bu durumda mahkeme, devlet memuru
hakkında ilgili kamu idaresinin savunmalarını alıp, memurun atanması ile
ilgili uygulamayı detaylı şekilde inceledikten sonra, memurun göreve iadesi ya
da idarenin uygulamasının doğru olduğu yönünde karar verebilecektir. Bu da
yargı kararının gecikmesine, memurların uzun süre mağdur olmasına neden
olacaktır.
Bunun yanında yine kabul edilen Kanu-

nun 18. maddesi ile 2577 sayılı Kanunun
28 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasına “Kamu görevlileri hakkında tesis edilen atama, görevden alma, göreve son
verme, naklen veya vekâleten atama,
yer değiştirme, görev ve unvan değişikliği işlemleriyle ilgili olarak verilen iptal
ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin
mahkeme kararlarının gereği; dava konusu edilen kadronun boş olması hâlinde bu kadroya, boş olmaması hâlinde ise
aynı kurumda kazanılmış hak aylık derecesine uygun başka bir kadroya atanmak suretiyle yerine getirilir. Eski kadro
ile atandığı yeni kadro arasında mali
haklar bakımından bir fark bulunması
durumunda, bu fark 14/7/1965 tarihli ve
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun
91 inci maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen usul ve esaslar çerçevesinde
ödenir.” cümleleri eklenmiştir.
Bu değişiklikle idarenin, bir kamu görevlisini geçerli bir nedene dayanmaksızın görevinden alıp başka bir kadroya
atayabilmesi mümkün hale getirilmiştir.
Söz konusu maddelerdeki değişikliklerle idarenin görevden aldığı bir kamu görevlisi mahkeme kararıyla görevine iade
edilse bile aynı kadroya atanma ihtimali
kalmayacak, başka bir kadroya ataması
yapılacaktır.
Kamu yönetiminde bir hizmet yeri olarak tanımlanan kadro, kişiyi hizmetle
ilişkilendiren hukuksal bir araçtır. Mevcut kamu personel yönetimi ilkeleri uyarınca memurlar, kamu görevine bir kadro ile yaşam boyu bağlanırlar. Memur
kadrolarında personelin hizmet süresi,
unvanı, öğrenim durumu gibi unsurlar
dikkate alınarak sadece derece değişikliği yapılabilir. Dolu kadro değişikliğinde
kadronun unvan ve sınıfı değiştirilemez.
Gerçekleştirilen Kanun değişikliği ile
kamu görevlilerinin usulsüz bir biçimde
başka bir kadroya atanabilmelerinin önü
açılarak, Türk kamu personel rejimindeki kadro sistemi zaafa uğratılmakta,
kadro- memur bağlantısı yok edilmektedir. Bu durum memurluk güvencesinin de tahrip edildiğinin göstergesidir.
Bu Kanunun kamu kurum ve kuruluşlarındaki kadrolaşmanın yasal dayanağını tesis etmek için hazırlandığı açıktır.

Hatırlanacağı gibi Başbakan, 17 Aralık
Yolsuzluk Operasyonu sonrasında çıktığı yurt dışı gezisinden dönerken uçakta
gazetecilere verdiği demeçte, memurların iş güvencelerinin kaldırılması
gerektiğini, AKP’li bakanlar hakkında
soruşturma yürüten savcıları bir şirket
elemanı gibi kapının önüne koymak istediğini ancak memurlara iş güvencesi
getiren kanun hükümlerinin bu durumu
kısıtladığını ifade etmiştir. Bu Kanunla
memurların sürgün edilmesinin önü
açılmakta, tasfiyelerde yargı sürecinin
uzatılması, adaletin geciktirilmesi sağlanmakta; mahkeme süreci sonunda
yürütmenin durdurulması kararı çıkması halinde ise memurun eski kadrosuna
dönmesi engellenmektedir. Kısacası
Başbakan’ın ifade ettiği kadroya bağlı
memurluk güvencesi yok edilmektedir.
Görülmektedir ki daha adil ve demokratik bir yapı oluşturma amacı taşıdığı
iddia edilen bu Kanun demokratikleşmeden çok AKP’yi koruma altına alan,
memurların atama, tayin, görev yeri ve
görev değişikliği gibi bahanelerle baskı
ve kontrol altında tutulabileceği bir yapı
getirmek amacıyla çıkarılmıştır.
Bu değişiklik Devlet memuru anlayışının, hükümet memuruna dönüştürülmesi yolunda atılmış yeni bir adımdır.
Kamuya, özel sektör anlayışını yerleştirmeyi amaçlayan iktidarın bu maddeyle memurlarımızın haksız görevden
alınmalarına yargı yoluyla itiraz etmeleri ve yeniden görevlerine dönmeleri
zorlaştırılmaktadır.
Bilindiği gibi 17 Aralık’tan beri binlerce
savcı, hâkim, emniyet müdürü ve polisin
görev yerleri ve görevleri değiştirilmiştir. Bu değişiklikle idarenin işine gelmeyen bir işlemde bütün memurların aynı
şekilde sürgün edilme tehlikesi bulunmaktadır. Devlet memurlarının görevlerini tarafsız olarak ifa ederlerken sahip oldukları tek güvence kaynağı olan
‘Yargı’, geciktirilmek suretiyle, bir tehdit
unsuru olarak kullanılmaktadır. Gecikmiş adalet; adalet değildir. Böyle bir
uygulama, memurlarımızın üzerindeki
baskıyı artıracak, haksızlık, yolsuzluk,
hırsızlık karşısında sessiz kalmalarına
neden olacaktır.
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Kıbrıs’a
Ban Ki Moon
Planı
K

ıbrıs’ta müzakerelerin yeniden başlaması sonbahardan bu yana çeşitli
vesilelerle gündeme geliyordu. Müzakerelerin yeniden başlamasına dönük
çalışmalar resmi olarak 10 Eylül 2013’de
başlamış ancak hemen bir krize teslim
olmuştu. Müzakerelerin başlaması için
“ortak açıklama metni” bir anda Rum tarafının müzakere ön şartı halini almıştı.
Söz konusu metnin müzakerelerin zeminini oluşturması, burada Kıbrıs’ta federasyonu oluşturacak kurucu devletlerin
egemenliklerinin, yetkilerinin ve temsil
düzeylerinin sınırlarının çizilmesi bekleniyordu. Şubat 2013’de Rum Yönetimi
Başkanı seçilen Nikos Anastasiades,
Maraş’ın müzakereler öncesinde iadesini de gündeme getirdi. Anlaşmanın
unsurlarının müzakerelerin ön şartı haline getirilmesi, müzakerelerin bir türlü
başlayamaması anlamına geliyor.
Ortak metinde basına yansıdığı kadarıyla
tek egemenlik, tek uluslararası kimlik,
tek vatandaşlık kriterleri yer almakta;
iki toplumluluğun devam edeceği federatif bir yapıya vurgu yapılmakta ve iç
vatandaşlıkların korunmasından, kurucu
devletlere ait anayasada belirtilmeyen
artık yetkilerin tanınmasından, Avrupa
Birliği normlarının adanın tamamında
uygulanmasından
bahsedilmektedir.
Dile getirilen hususların Annan Planı’nda
yer almayan Mehmet Ali Talat- Hristofyas döneminde oluşturulmuş yeni kriterler olduğunu ifade etmek gerekir. Bu

anlamda Türk tarafının Annan Planı’na
göre daha geri pozisyonda durduğu söylenebilir.
Türk tarafının en büyük beklentisi ise
sürecin bir takvime bağlanması ve müzakerelerin mümkün olduğunda çabuk
başlamasıydı. Bu nedenle Türk
tarafı, müzakerelerin başlamasını geciktirdiğini düşünerek ortak
açıklama ve ön şartların müzakerelerin belkemiğini oluşturmaması gerektiğini savunuyor.
BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel
Danışmanı Alexander Downer, devreye girerek Kasım ayında liderler ve
onların özel temsilcileri ile mekik diplomasisine başladı ancak üç ayı aşkın
zamandır süren “ortak açıklama metni”
krizinin aşılmasını sağlayamadı.
Böylesi bir tabloda ilk dikkati çeken, müzakerelerin başlaması için ısrar eden
tarafın KKTC ve Türkiye olduğudur.
Beklenti müzakerelerin bir takvime
bağlanması; izlenmek istenen yöntem
de tarafların süreci belirli bir aşamaya
getirmesi sonrasında takvime bağlanmış uluslararası bir konferansa gidilmesidir. Temel hedef sürecin sonunda
anlaşmaya varılamaması durumunda
KKTC’nin kendi statüsü hakkında özgür
bırakılmasını sağlamaktır. Aslında 20082012 döneminde de müzakere sürecinin
takvime bağlanması için yoğun diplomasi yürütülmüş ancak başarı sağla-

Gözde Kılıç Yaşın
21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü
Balkan ve Kıbrıs Araştırmaları
Merkezi Başkanı

namamıştı. Türkiye’nin tüm çağrılarına
rağmen uluslararası konferans da toplanamamıştı. Öte
yandan Türkiye, Kıbrıs Rum
Yönetimi’nin AB Dönem Başkanlığı’nı devralacağı tarih

olan Temmuz
2012’ye dek bir anlaşmanın ortaya çıkmaması durumunda
B Planı’nı devreye sokacağını açıklamıştı. Şimdi ise benzer bir yolun yeniden
ama daha sağlam adımlarla yürünmek
istendiği belki söylenebilir. Ancak karşı
taraf Türkiye’nin pozisyonunu pek böyle değerlendirmiyor. Türkiye-AB ilişkilerinde yeni bir hareketlenme, katılım
sürecini canlandırma niyeti görülüyor
ve Ocak 2014’den itibaren de AB Dönem
Başkanlığı’nı Yunanistan devralıyor. Çok
kısa sürede 12 faslı açıp 10 faslı kapatabileceğine inanan Türkiye’nin önüne
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Kıbrıs’ın yeniden konulduğu açıktır. Bilhassa ABD’den ama aynı zamanda AB
ve özel olarak İngiltere’den gelen “Eroğlu’nu ikna edin” isteklerini geri çevirdiği
söylenen Türkiye Dışişleri Bakanı Ahmet
Davutoğlu’nun Aralık 2013’de önce Atina’yı ardından Kıbrıs’ı ziyaret etmesi aktif
tutumu sürdürme niyeti ile ilgili görünmektedir.

Ban Ki Moon Planı
Ban Ki Moon Planı söylemi, 28 Eylül 2013’deki Eroğlu-Ban Ki
Moon görüşmesi
öncesinde

Özdil
Nami tarafından yeni
planın ismi olabileceği şeklinde dile
getirilmiş ardından
Türkiye Başbakanı Tayip Erdoğan’ın 8 Kasım
2013’de İsveç
Başbakanı
Fredrik Reinfeldt ile düzenlediği
ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada “Annan Planı artık adeta rafa kaldırıldı, buzdolabına kondu. Şimdi artık bir
Ban Ki-Moon planı herhalde oluşacak.”
sözleriyle yeniden gündeme gelmiştir.
Erdoğan’ın sözlerinin “Kuzey Kıbrıs’a gerekli telkini yaparız” kısmı da 2002-2004
sürecinin tekrarlanacağı algısı oluşturmuştur.
Ban Ki Moon Planı’nın zeminini oluşturacağını kabul edebileceğimiz bir belge
ise yakın tarihte yayınlandı. Downer’ın
2008’de başlayan müzakerelerde uzlaşmaya varılmış konuları toparlayarak
hazırladığı 78 sayfalık BM taslak planı,
KKTC’de yayınlanan Havadis gazetesinde yer aldı. 2008-2012 döneminde,
“Avrupa Birliği”, “Ekonomi”, “Mülkiyet”
başlıklarında ve vatandaşlık konularında yakınlaşma sağlanmış; “Yönetim ve

Güç Paylaşımı” başlığında dönüşümlü
başkanlık ve bakanlık paylaşımlarında
anlaşmaya varılmıştı. Annan Planı’nda
11 olan merkezi devletin yetkileri 22’ye
çıkarılmıştı. Toprak ve Garantiler başlıklarında ise neredeyse hiçbir ilerleme
sağlanamamış, müzakereler tıkanmıştı.
Downer’in belgesinde, bu süreçte yakınlaşma sağlanan hususlar yer almaktadır. Bilhassa vurgulamak gerekir ki
bugün Anastasiades, geçmişteki bu yakınlaşmaları da reddetmektedir. Dört yıllık görüşme
sürecinin bir sonucu sayılabilecek bu yakınlaşma metninin
masada tutulmasını mecbur
kılan hiçbir ön anlaşma da zaten
bulunmamaktadır. Nitekim zamanında
Hristofyas da Talat’ın ortak basın açıklaması ile yakınlaşma sağlanan konuları
kamuoyuna açıklama teklifini reddetmişti. Daha o gün, kendi görüşmeleri
ile ortaya çıkan uzlaşı platformunu bütünlüklü bir anlaşmaya varılmadığı için
sahiplenmek ve kendini buna bağlamak
istemeyen Hristofyas’ın kendinden sonra seçilecek yeni Rum liderini de aynı ölçüde özgür kıldığı söylenebilir. Nitekim
Eroğlu, müzakereleri kaldığı yerden ve
aynı yapıcı yaklaşımla sürdürme sözü
vermiştir ancak Anastasiades’den böyle
bir söz alınabilmiş değildir. Bu nedenle
Downer’ın taslak planı olarak adlandırılan metnin, bir anlaşmanın zemini
olduğunu söylemek bunu Anastasiades
de kabul etmeden mümkün olmayacaktır. Ancak Türk tarafı için şimdiden
başlayabileceği en iyi nokta olma özelliğini korumaktadır. Nitekim Downer’in
Greentree Zirvesi’nde “Hristofyas’a reddedemeyeceği şeyler verin” dediğini hatırlatan Eroğlu da Anastasiades’in “Annan Planına hayır diyen yüzde 75’i ikna
etmem için demek ki daha fazla almam
gerekir” dediğine dikkat çekmektedir.

Bugün müzakereleri başlatacak ortak
açıklamanın yapılmasına taraflar uzak
gibi görünmektedir. Ancak bu aşamanın aşılması durumunda müzakerelerle
varılmak istenen planın büyük ölçüde
hazır olduğu da ortadadır. Muhtemeldir
ki Anastasiades, her bir madde için ayak

direyecektir. Ancak hatırlatmalı ki bu
yeni plan Annan Planı’ndaki Rum memnuniyetsizliğini giderme niyetiyle hazırlanmıştır. Çoğunluğu Talat –Hristofyas
döneminde hazırlanan yakınlaşmalar
belgesindeki maddelerin önemli bir
kısmının Hristofyas’ın işini Kilise, milliyetçi partiler ve Rum kamuoyu karşısında kolaylaştırma böylece Türk tarafının müzakerelerin sürükleyici gücü
olduğunu ispatlama niyetiyle yapılmıştır diyebiliriz. Ancak örneğin Talat’ın
Kıbrıs Cumhuriyeti’nde yönetimdeki
7’ye 3 olan paylaşımı, anlaşma sonrası kurulacak yeni federasyonda 6’ya 4
yapma önerisi prensipte kabul görmüş
olmasına rağmen Downer’ın yakınlaşmalar belgesinde yer bulmadığını da
eklemek gerekir. Bu nedenle de Rum
tarafının Annan Planı’nda yetersiz bulduğu kısımların 2008’den bu yana yavaş
yavaş değiştirildiğini; muhtemelen “Ban
Ki Moon Planı” olarak adlandırılacak
Downer metninin de bu zeminde hazırlandığını söyleyebiliriz. İşte Anastasiades, Annan’ın oluşturduğu plan üzerinde dört yıl boyunca müzakerelerle Rum
tarafının istekleri doğrultusunda ve salt
Türk tarafının “bir adım önde olma” niyetiyle müzakeresi yapılan bu maddeleri
bir kez daha müzakere edecektir.
Doğrusu geniş bir çevrede de
2002’deki havanın yeniden oluşturulduğu kanısı hasıl olmuş durumdadır.
Bir tarafta Türkiye ve KKTC’nin henüz
kabul görmemiş takvim ile uluslararası konferans önerisi ve Rumların
yeni referandumda bir kez daha “hayır” demesi ihtimali durumunda KKTC’nin yoluna yalnız devam edebilmesi
ihtimali diğer tarafta birkaç defa revize edilmiş muhtemel anlaşma metninin nazlı Anastasiades’ca bir kez daha
gözden geçirilmesi niyeti… Süreçte
koşulların eşit olmadığı açık. Rumlarla birlikte yaşama iradesini bir kez
göstermiş Türkler için yeni bir referandum yapılmasına gerek bulunmaması
ya da anlaşmaların parlamentolardan
geçirilmesi ile kabul edilmiş sayılacağı hükmünün eklenmesi ihtimalini de
yabana atmamak gerekir.

123 TL
ZAM
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Bordro Yaktırdı,
Takke Düştü, Kel Göründü

Memuru ve Emekliyi Toplu Sözleşme
ve bütçe görüşmelerinde unutanları
ve yok sayanları, Ayakkabı kutularında, çelik kasalarda milyon dolarları
saklayıp kamu çalışanlarına koskoca bir yıl için 123 TL yeter diyenleri,
memuru masada satıp kaçan ve
hakkımız olan 3 Milyar TL’yi peşkeş
çekenleri, hırsızları, arsızları, yolsuzları TBMM Dikmen kapısı ve tüm
illerimizde bordrolarımızı yakarak
protesto ettik.
2 YIL SÜRECEK ÇİLELİ GEÇİM
MÜCADELESİ BAŞLAMIŞTIR
oğun ilgi ve katılımın olduğu eylemimizde konuşan Türkiye Kamu-Sen
Genel Başkanı İsmail Koncuk, Toplu
Sözleşme sürecinde memura reva görülen 123 TL’lik artışın ardından 2014
yılı itibariyle memurların ve emeklilerin
çileli geçim mücadelesinin başladığını söyledi. Koncuk, “2,5 milyon kamu
görevlisi ve 1,8 milyon emeklinin 2 yıl
sürecek çileli geçim mücadelesi başlamıştır.

Y

Kamu görevlileri bugün, Ağustos ayındaki toplu satış sözleşmesinden beri
ifade ettiğimiz acı gerçekle yüz yüze kalmıştır. İktidar ve malum konfederasyon
iş birliği ile memurlar 123 TL, emekliler
ise 140 TL zamla bütün bir yıl boyunca
idare etmek zorunda kalacaklardır.
Geçtiğimiz yıl gıda fiyatları ortalama
%10,5; mutfak tüpü %10,7, su %9,4 zamlanmış, yoksulluk sınırı 179 TL artmışken; maaşlara 123 lira zam yapmak,
adeta memur ve emeklilerle alay etmek
demektir” dedi.

MASA BAŞI OYUNLARIYLA
MEMURLARIMIZ 2015 YILI SONUNA
KADAR DEVRE DIŞI BIRAKILMIŞTIR
Türkiye’de ekonomik istikrarın olduğunu söyleyen Hükümete sert çıkan Genel
Başkan İsmail Koncuk, kamu çalışanları
ve milletin enflasyon canavarına teslim
edildiğini belirtti. Koncuk, “Ekonomi iyi
yolda, istikrar sürüyor, enflasyon düşüyor masalı, çarşı pazardaki gerçek
fiyatlarla kâbusa dönüşmüştür. AKP
Hükümeti, hedef enflasyonu bilinçli olarak düşük göstererek memurlarımızı
düşük ücret artışına mahkûm ederken,
milletimizi zorunlu harcamalarında dahi
enflasyon canavarına teslim etmektedir.
İktidar 2013’te enflasyon hedefini %5,3
olarak belirlemiş ve maaşlara bu plana göre zam yapmıştır. 2013 yılında
gerçekleşen resmi enflasyon ise %7,4
olmuştur. Bu oran TÜİK’in enflasyon
sepetindeki, çoğunu halkın tüketmediği
454 çeşit ürünün ortalama artışını göstermektedir.
Milletimizin tüketmek zorunda olduğu
gıda, temizlik, sağlık, ulaşım, haberleşme, ısınma, kira gibi ürünlerdeki fiyat
artışları ise 2013’te gerçekleştiği ilan
edilen, resmi enflasyonun kat be kat
üzerindedir. Milletimizin en çok tükettiği
47 temel gıda ürünü baz alındığında fiyat
artışı yüzde 10,5’i; 17 temel sağlık hizmetinde ortalama yıllık fiyat artışı %69’u
bulmaktadır.
Memurlarımız patatese dahi muhtaç
bırakılmış, bir zamanlar fakirin yemeği
olan kuru fasulye, pilav lüks gıda maddesi haline gelmiştir.
Kırmızı etin yalnızca adı kalmıştır.
Sebze, meyve el yakmaktadır.
Elektriğe fatura oyunlarıyla gizli zam
yapılmış, ekmeğimiz bile %11,7 zamlanmıştır.

Buna rağmen memurlara 2014 yılı için
123 lira, 2015 için ise %3+3 zam yapılması öngörülmüş, memurun enflasyon
farkı dahi ellerinden alınmıştır.
2014 yılında çocuk parası, aile yardımı,
doğum, ölüm yardımları, ek ödemeler,
ek dersler, fazla mesai ücretleri ve tazminatlar artmamıştır.
Yapılan zam, memurun ele geçen maaşının tamamı için geçerlidir.
123 TL’lik artış en düşük maaşa %6,8;
ortalama maaşa da %5,1 zam demektir.
2014 ve 2015 enflasyon hedefleri bile
dikkate alındığında, bugün memurun
eline geçen zam 2014 yılı enflasyonunun altındadır. Gerçekler ortadayken,
malum pazarlamacı konfederasyonun
da eşlik ettiği masa başı oyunlarıyla
memurlarımız, 2015 yılı sonuna kadar
devreden çıkarılmıştır.
Satış sözleşmesine imza atıp, memurları ekonomik ateşin ortasına atan
malum konfederasyon ise bu durumda
dahi memurların haklarını korumayı
akıl edememekte, ağa babalarının yolsuzluk pisliklerini temizlemeye, onları
aklamaya çalışmaktadır. Memurlar
için bir gün dahi alanlara inmeyenler,
yüzsüzce, yolsuzluk operasyonları durmazsa, alanlara ineriz tehditleri savurmaktadırlar” dedi.

MEMURLARIMIZ 2014 YILI İLE
BİRLİKTE ACI GERÇEKLE
YÜZLEŞMİŞLERDİR
Türkiye Kamu-Sen’in Ağustos ayında
yapılan Toplu Sözleşmenin defolu olduğunu her yerde ifade ettiğini söyleyen
Genel Başkanımız İsmail Koncuk, “Artık takke düştü, kel göründü” dedi. Koncuk, “Bugün memurlarımız maaşlarını
aldılar ve acı gerçekle yüzleştiler.
Biz, Türkiye Kamu-Sen olarak Ağustos
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ayından beri, gerçekleri dile getirdik, imzalanan toplu sözleşmenin defolu olduğunu, memurların haklarının gasp edildiğini ifade ettik. Malum konfederasyon
ise 123 lirayı anlata anlata bitiremedi.
Bugün, memurlar maaşlarını aldılar.
Yani takke düştü, kel göründü. Akla kara
açığa çıktı. Türkiye Kamu-Sen dün de
meydanlardaydı; bugün de meydanlarda… Dün ne dediyse, bugün de aynısını
söylüyor. Memurların haklarını masa
başı oyunlarıyla budayan malum konfederasyon ve yetkililer, bugün neredeler?
Bugün, tatlı su demokratları ile hormonlu sendikalar, gerçekler karşısında saklanacak delik arıyorlar. Çocuk, enişte,
baldız, bacanak, kayınpeder demeden;
cümbür cemaat, maaile, ülkenin kaynaklarına üşüşülmüşken; ayakkabı kutuları,
çelik kasanın yerine geçmişken, memuru unutup, yolsuzluğa, hırsızlığa destek
verenler, bugün memurun karşısına ne
yüzle çıkacaklar?
Bir yılda ailenin zorunlu harcamaları 179
lira artmışken, 123 lira zamma “Evet”
diyenler, memurun karşısına ne yüzle
çıkacaklar?
Hizmetlileri yok sayanlar, 4/C’lileri görmeyenler, öğretmeni, akademisyeni,

sağlık çalışanını, maliyeciyi, adliye çalışanını unutanlar, Postacıya, ormancıya,
belediye çalışanına, diyanet çalışanına
kör bakanlar,Emeklileri, ek gösterge
sorunlarını, ek ödeme sorunlarını, fazla
mesaileri, döner sermayeleri bir kenara
bırakıp, 2 gün içinde memuru masada
satıp kaçanlar, bugün memurun karşısına ne yüzle çıkacaklar?
Aylardır, memurları pembe yalanlarla
aldatıp gününü gün edenler, toplu sözleşme ikramiyesini 45 liradan 60 liraya
çıkardık diyerek, bir yıl sonra yapılacak
artışları da sanki bugün yapılmış gibi
göstermeye çalışanlar, bugün memurun
karşısına ne yüzle çıkacaklar?
“Milli iradeye saygı” kisvesi altında, milletin kaynaklarını sömürenlere yardım
ve yataklık eden ama memurun iradesini
yerle bir edenler, bugün memurun karşısına ne yüzle çıkacaklar?
Birileri, ayakkabı kutularında milyonlarca doları götürürken, toplu sözleşme
masasında memurlara ayrılan payın 3
milyar lirasını lobilere peşkeş çekenler,
bugün memurun karşısına ne yüzle çıkacaklar?
Kış soğuğunun bastırdığı günlerde oduna, kömüre, doğalgaza gelen zamları

bile karşılamayan maaş artışına imza
atan, bir eli yağda, bir eli balda yandaşlar,
soğuktan donan memurun karşısına ne
yüzle çıkacaklar?” dedi.

ŞU SOĞUK GÜNLERDE EVİNDE
BATTANİYEYLE ISINMAYA
ÇALIŞANLARIN, SOĞUKTAN
DONAN BEBEKLERİN AHINI ALDINIZ
Genel Başkan İsmail Koncuk, “milyonlarca memurun, emeklinin, masumun
hakkını yiyenler, milletin kaynaklarını
göz göre göre eşine, dostuna peşkeş çekenler de kendi ateşlerini, milyonlarca
memurun bordrolarında göreceklerdir.”
dedi. Koncuk, “ Elbette, bu memur pazarlamacılarının hepsi bir deliğe gizlenecek
ve varlık sebepleri, biricik iktidarlarının
gitmemesi için, varıyla yoğuyla mücadele edecekler. Millete ait değerleri atıp,
satıp peşkeş çekenler, Arazileri, ormanları, madenleri yakıp, yıkıp yok edenler,
Milyonlarca vatandaşın hakkını çalıp, çırpıp iç edenler,
Çalışmadan zengin olma hevesiyle, memurların alın terini gasp edenler,
Mevki, makam ve siyasi çıkarları uğruna
kamu görevlilerini masada satanlar,
Şu soğuk günlerde evinde battaniyeyle
ısınmaya çalışanların, soğuktan donan
bebeklerin ahını almışlardır.
Şahsi menfaatleri için bütün dini değerleri ayaklar altına alan bu zevata, şu dizeleri hatırlatmak istiyorum:
“Karacoğlan der ki her sözüm haktır.
Yiğit olmayanın yalanı çoktur.
Cehennem yerinde hiç ateş yoktur,
Herkes ateşini burdan götürür.”
Bu dizelerde olduğu gibi, milyonlarca
memurun, emeklinin, masumun hakkını
yiyenler, milletin kaynaklarını göz göre
göre eşine, dostuna peşkeş çekenler de
kendi ateşlerini, milyonlarca memurun
bordrolarında göreceklerdir.
Memurun bordrosunun ateşi, hem bu
dünyada hem öteki dünyada hırsızı, arsızı, yalancıyı, rüşvetçiyi ve memur pazarlamacılarını saracaktır. Hepinize saygılar
sunuyorum” diyerek sözlerini noktaladı.
Genel Başkanımızın konuşmasının ardından eyleme katılan kamu çalışanları
bordrolarını yakarak 123 TL’lik zammı
protesto etti.
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CEP VE Wİ-Fİ
KULLANICILARINA
BİLİMADAMINDAN
HAYATİ UYARI
Süleyman Demirel Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Öğretim
Üyesi Doç.Dr. Selçuk Çömlekçi, cep telefonları, Wi-Fi teknolojilerinin insan sağlığı
üzerinde yaratabileceği hasarlar hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu.
Çömlekçi’nin açıklamaları şöyle:
KABLOSUZ İNTERNETTEN
ÇOK KORKUYORUZ
Kablosuz internet (Wi-Fi) için 2450 MHZ
seçilmiş. Bu çok kötü bir frekans. Mikrodalgalar da aynı frekans kullanılıyor. Bu
risk devamlı etrafımızda var. Biz bundan
çok korkuyoruz.
TÜRKİYE’DE NEDEN BAZ
İSTASYONLARI YÜKSEK GÜÇTE
ÇALIŞTIRILIYOR
Baz istasyonları yakın çevresine 10 volt/
metre enerji yayıyor. Avrupa bu oranın 1
volt/metre’ye düşürülmesi istiyor. Rusya’da bu oran 0.1 (!) Türkiye’de neden baz
istasyonları çok yüksek güçlerle çalıştırılıyor. Lütfen bu konuda daha bilinçli
olalım. Bazı baz istasyonlarında yaptığımız ölçümlerde kaçaklar tespit ettik.
3 G’Lİ TELEFONLAR
DAHA FAZLA ZARAR VEREBİLİR
3 G’li telefonlar daha fazla enerji harcıyor. Bu cihazlar insan sağlığına daha çok
zarar verebilir.
DNA KIRIĞI YARATIR
Elektromanyetik alan DNA üzerine ne
yapıyor? Hava radarı 500 kilovat gücündedir. Elektromanyetik silah gibi. Bunun

için her hangi bir DNA kırığının olmaması
mümkün değil.

GELECEKTE APARTMANLARA
VERİCİLER YERLEŞTİRİLECEK
İleri baz istasyonlarının yerine her
binanın içerisine mikro vericiler yerleştirilecek. O zaman cep telefonlarımız
arama veya arama
kabul etme sırasında daha az
enerji harcayacak.
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Ancak GSM operatörü firmalar, bu yeni
teknolojiye geçmek istemiyor.

KALP PİLLİ HASTALAR RİSKTE
Çevremiz manyetik alanlarla çevrili. Kalp pili taşıyan hastalar
için bu açıdan sınır değer 2 volt/metredir. Denizli’de

yaptığımız ölçümlerde 3 volt/metre’ye kadar ölçüm yaptık. Kalp pilini üreten firmalar, 3 volt/metre’nin üzerine garanti vermiyor. İnsan sağlığı açısından çok riskli.

KABLO DEĞİL
BLUETOOTH DAHA SAĞLIKLI
Sağlık açısından kablolu bluetooth kullanmayı öneriyorum. Aslında en güzeli uzaktan hoparlör açıkken konuşmak. Kablolu
kulaklık kullanmak tehlikeli. Çünkü kablo
da enerjiyi iletiyor. Enerji iletimi ya
radyasyonla ya da kablo üzerinden oluyor.

ESKİDEN GÖRÜLMEYEN
ORTA KULAK TÜMÖRLERİ ARTTI
ÇAPA Tıp Fakültesi’nde kulak burun boğaz hocaları, “Eskiden görmediğimiz
orta kulakta tümör yapılarıyla çok karşılaşmaya başladık” diyor.
OTOBÜS VE TRENDE 5 KİŞİ AYNI
ANDA CEPLE KONUŞURSA NE OLUR?
Uluslararası Kanser Örgütü elektro
manyetik alanları kanser yapmaya müsait riskler altına aldı. Sigara gibi elektromanyetik alanlardan da korkacağız.
Otobüste kimsenin sigara içmesine izin
verilmiyor. Ancak bir otobüste 5 kişi ceple
konuşuyor. Çocuklar böyle bir durumda
çok yoğun bir manyetik alana maruz kalıyor. Trenlerde 5 kişi aynı anda konuşursa
trenlerin gövdelerinin metal olması sebebiyle manyetik alana maruziyet oranı
da artacaktır.
ÇOCUKLARA
CEP TELEFONU VERMEYİN
Dünya Sağlık Örgütü 16 yaşın altındaki
çocuklara oyun için bile vermeyin diyor.
Verecekseniz bile ‘uçak’ moduna alıp verin. Cepler çocuklarda baş ağrısı, öfke,
yorgunluk yapıyor. Çocukların 1 metre
yakınında cep telefonu ile görüşmeyin.
Laptop ve Ipad’de Wi-Fi özelliği var. Bu
cihazları masa üzerinde çalışın. (medyasaglik.com)
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Kafkasya’da esir düştüğü ‘Nargün’ adasından kaçabilen tek esir…
Günlerce yürüyerek geldiği İstanbul’dan trenle Kurtuluş Savaşı’na katılan bir vatansever…
Tek başına, üstelik kendi sınırlı imkanlarıyla bir değil, birkaç uçak yapan bir deha…
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T

ürkiye ilk yerli üretim otomobille
1961’de tanıştı. Ne yazık ki günlerce
insan üstü bir çaba ile ‘’Devrim’’ isimli
otomobili üreten mühendisler yorgunluktan, deposuna benzin koymayı unutunca
parlayan yıldız birkaç gün sonra söndü.
‘’Devrim’’ otomobili, Türk mühendisliğinin
olağan üstü bir başarısı olarak tarihe not
düşüldü. Kolay unutan toplumsal hafızamız, nasıl ki dünyanın ilk arabalı vapurunu
üreten Osmanlı mühendisliğini unuttuysa,
Devrim’i de tozlu raflara gömdü. Tolga Örnek sayesinde tekrar hatırladığımız Devrim ile 1961’e geri döndük.

BİR GÖKYÜZÜ SEVDALISI
VECİHİ HÜRKUŞ...
1871 yılında Hüseyin Haki Efendi’nin buluşu dünyanın arabalı vapuru Suhulet
boğazda boy gösterecekti. İngiltere’de
üretilen Suhulet, 1960’lı yıllara kadar görev yapacak, sonra gazi olarak emekliye
ayrılacaktı… Suhulet’i Osmanlı ile Devrim
otomobilini de dönemin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel’in ‘Garp kafasıyla araba
yaptık ama şark kafasıyla benzin koymayı
unuttuk’ sözleriyle tarih sayfalarına gömdük.
Türk mühendisliği ve sanayisinin her iki
önemli basamağında da gerek yerli gerekse İngiliz mühendis ekipler günlerce,
aylarca, yıllarca emek harcadılar. Her iki
ekip de azimliydi ve ekonomik anlamda
destekleniyorlardı. Ama bir olay daha var
ki, toplumsal hafızamız bunu unutmakla

cidden ayıp etti… Tek başına 29 yaşında
bir adam kalkıp 1924’te uçak yapmaya soyundu. Kendi parası ve emeğiyle hem de…
Üstelik 1925’te bu uçakla uçtuğunda, ödül
yerine maaş kesintisi ve ev hapsi aldı!

ESİR KAMPINDAN KAÇTI
TEKRAR SAVAŞA GİTTİ
Vecihi Hürkuş, çılgınlık mı, deha mı, kahramanlık mı? Üstelik tek başına, üstelik
kendi sınırlı imkanlarıyla bir değil, birkaç
uçak yaptı. İlk uçuş okulunu açtı ve ilk hava
yolları teşkilatını da kurdu. 3 ay içerisinde
bir marangoz dükkanı kiralayarak inşa
ettiği Vecihi K- XIV uçağıyla İstanbul’dan
Ankara’ya uçtuğu halde, uçağına el konulmuş, uçabilirlik sertifikası istediği yetkililerden ‘Tayyarenin gerekli vasıflarını
tetkik edecek kimse bulunmadığından…’
cevabını alıp yılmamış; Uçağını söküp
trenle Çekoslovakya’ya gitmiştir. Buradan
aldığı sertifikayla yurda döndüğünde bile
bir kahraman edasına bürünmemiştir.
Vecihi Hürkuş. Balkanlar’da, Kafkasya’da,
Kurtuluş Savaşında’dır. Kafkasya’da esir
düştüğü ‘Nargün’ adasından kaçabilen
tek esirdir. Günlerce yürüyerek, geldiği
İstanbul’dan trenle Kurtuluş Savaşı’na katılmasına günlüklerinde yer vermemesini
“Önemli olan benim Kurtuluş Savaşı’na
katılmamdır.” diye açıklayacak kadar vatansever ve mütevazıdır.
İlk Türk kadın pilot Bedriye Gökmen’i yetiştirecek kadar yenilikçi, yetiştirdiği öğrencilerden para almayarak, kurduğu sivil
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havacılık okulunun zor durumda kalmasını göze alacak kadar da yardımseverdir aynı zamanda...
Kurduğu hava yolları şirketi zor durumda bırakılıp, uçakları yurt dışına kaçırıldığında bile kırılmayıp, son yıllarında
elinde kalan tek uçağıyla madencilik
sektöründe ciddi başarılara imza atmış,
bir kahramandır o. Aramızdan ayrıldığı
1961 yılında katıldığı savaşlarda gösterdiği başarılardan dolayı aldığı gazilik
maaşına ise haciz konmuştu!
Bugün tozlu raflarda, ortaçağımıza
hatta ilk çağımıza kadar uzanabilirken,
Vecihi Hürkuş’un olağan üstü başarılı
hayatını görmezden gelmek, her şeyden
önce kendimize haksızlık değil midir?
Fakat bir avuç gönüllü Hürkuş adını yaşatmak ve adına bir müze kurmak için
bir süredir çaba harcıyor. Bu bir avuç
gönüllü içerisinde Hürkuş’un kızı Gönül
Hürkuş’ta yer alıyor. Onlar, İstanbul’a
yapılacak 3. Havalimanına ne isim verileceği tartışmalarına kafa yormuyor.
Bunun için bir kampanya bile başlattılar

KİMDİR
- 16 yaşındayken eniştesi Kurmay Albay
Kemal Bey’in yanında 1912’de Balkan Harbi’ne katıldı.
-1914 yılında İstanbul – Kahire seferinde,
Nuri, Sadık ve Fethi Bey’lerin şehit olmalarından çok etkilenerek pilot olmaya karar
verdi.
- 1. Dünya Savaşında, Bağdat cephesine
“Uçak Makinisti” olarak katıldı.
- Uçak kazasında yaralanarak İstanbul’a
döndü. Bu kaza Vecihi Hürkuş’un pilot olma
isteğini körükledi ve Yeşilköy’deki Tayyare
okuluna gitti.
- 1917 senesinde Kafkas cephesine atandı.
- Kafkas cephesinde bir uçak düşürerek
Türkiye’nin uçak düşüren ilk pilotu oldu.
- Yine aynı cephede bir hava çatışmasında
yaralanarak Rus’lara esir düştü.
- O zamanların başkenti İstanbul’a dönerek, 1920’de Kurtuluş Savaşı’na katıldı.
- Bir çok başarıya ve ilke imza atan Hürkuş;
Kurtuluş Savaşı’nın ilk ve son uçuşunu gerçekleştirdi.
- 3 takdirname alarak “Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası”na layık görülmüştür.
- İlk Türk uçağı olan “Vecihi K-6” modelini
üretir.
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Mobil
Tehditlerden
Korunmanın
T

üm dünyada yaşanan veri patlaması ve mobil cihazların hem bireyler
hem de kurumlar için hayati önem
kazanmasıyla birlikte ‘mobil güvenlik’
şirketlerin önemli gündem maddeleri
arasına girdi.
Mobil teknolojinin hızla gelişmesi tüm
dünyada hızla artan veri trafiğinin mobil cihazlara kaymasına yol açmış bulunuyor. Zararlı yazılım üreticiler ise
bu nedenle gözlerini mobil cihazlara
dikiyor. Mobil cihazların performansı
ve kullanım yaygınlığının artmasıyla
birlikte mobil tehditler de artış gösteriyor. Bilişim uzmanları, bu artışla
ilgili şunları söylüyor: “2011 yılı mobil
güvenlik açıklarının yüzde 93 arttığı, 67
adet yeni mobil tehdit ailesi ve binlerce
tehdit varyasyonunun keşfedilmesiyle
mobil tehditlerin gerçek anlamda ön
plana çıkmaya başladığı ilk yıl oldu.
Özellikle Android kullanıcılarına yönelik tehditlerin bir yılda 10 kat artması
dikkat çekti. Android dünyasında yaygınlaşan tehditlerin yanında geçtiğimiz günlerde Apple Store’da tespit
edilen ilk iPhone truva atıyla beraber
Pandora’nın kutusu tamamıyla açıldı.
65 milyondan fazla mobil abone, 31
milyondan fazla 3G abonesi bulunan
Türkiye’de de bireyler ve kurumların
mobil tehditlere karşı dikkatli olması
gerekiyor.”

MOBİL TEHDİTLERİN EVRİMİ
İlk mobil tehditler kullanıcıların akıllı
telefonlarına ya da telefon özelliği taşıyan cihazlarına bulaştıkları zaman
bu cihazlardan özel numaralara kısa
mesaj atılmasına ya da arama yapılmasına ve bu arama ya da mesajların
telefon faturalarına yansımasına yol
açtılar.
Söz konusu tehditler kısa mesaj başına elli dolara varan ve kullanıcı ya
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da operatör tarafından tespit edilene
kadar binlerce dolarlık zarar yaratabiliyordu. Son kullanıcıların bu cihazlar
üzerinden bankacılık işlemleri ve alışveriş yapmasını takiben de kullanıcı
bilgilerinin çalınması ve bu cihazlar
üzerindeki yer bilgileri takip edilerek
casusluk yapılmasını sağlayan tehditlerin ilk örnekleri görülmeye başlandı.
Son olarak mobil cihazların iş dünyasında yoğun olarak kullanılması ile
birlikte mobil tehditlerin daha da çeşitlenip yaygınlaşacağı ve bu cihazların
kurumlara yönelik siber tehditlerdeki
temel saldırı araçlarından birisi olacağı düşünülüyor.

PEKİ NE YAPMALI?
Bilişim uzmanları, mobil tehditlerden
korunmanın reçetesini açıklıyor.
1-Tanınmayan kişilerden gelen mesajları açmayın
Kullanıcıların tanınmayan kişilerden
gelen mesajları açmamaları gerekiyor. Açılan mesajlar akıllı cihaza zararlı yazılım bulaştırabiliyor.
2- Şüpheli web sayfalarını ziyaret etmeyin
Güvenlik sertifikası bulunmayan web
siteleri içerebilecekleri zararlı yazılımlarla kullanıcıların kişisel bilgilerine ulaşabiliyor.
3- Bireyler mobil güvenlik yazılımı
kullanmalı, kurumlar güvenlik politikası oluşturmalı
Bireysel kullanıcıların bir mobil güvenlik yazılımı kullanmaya başlamalarının yanında kurumların da mobil cihazları ve mobil uygulamaları yönetip,
güvenliklerini sağlamak için politikalarını oluşturması ve gerekli teknoloji
yatırımlarını planlaması gerekiyor.
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2013 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları

NÜFUSUN
% 18.5’İ
İSTANBUL’DA
YAŞIYOR!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
araştırmasına göre İstanbul’un
resmi nüfusu 14 milyonu aşarken,
Bayburt 75 bin kişi ile en az nüfusa
sahip il oldu.
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TÜRKİYE NÜFUSU 31 ARALIK
2013 TARİHİ İTİBARIYLA
76.667.864 KİŞİ OLDU
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) araştırmasına göre Türkiye’de ikamet eden
nüfus 2013 yılında, bir önceki yıla göre
1.040.480 kişi arttı. Erkek nüfusun oranı
%50,2 (38 473.360 kişi), kadın nüfusun
oranı ise %49,8 (38.194.504 kişi) olarak
gerçekleşti.
Türkiye’nin yıllık nüfus artış hızı, 2013
yılında ‰13,7 olarak gerçekleşti. Yıllık
nüfus artış hızı 2012 yılında ‰12 iken,
2013 yılında ‰13,7’ye yükseldi.

İL VE İLÇE MERKEZLERİNDE
YAŞAYANLARIN ORANI %91,3
OLDU
İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2012 yılında %77,3 iken, 14
ilde büyükşehir belediyesi kurulması ve
büyükşehir statüsündeki 30 ilde, belde
ve köylerin ilçe belediyelerine mahalle
olarak katılmasının önemli etkisiyle bu
oran 2013 yılında %91,3 olarak gerçekleşti.
İSTANBUL’DA İKAMET EDEN
NÜFUS BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE
%2,2 ARTIŞ GÖSTERDİ
Türkiye nüfusunun %18,5’inin ikamet
ettiği İstanbul, 14.160. 467 kişi ile en çok
nüfusa sahip olan il oldu.
Bunu sırasıyla takip eden iller; %6,6
ile (5.045.083 kişi) Ankara, %5,3 ile
(4.061.074 kişi) İzmir, %3,6 ile (2.740.970
kişi) Bursa ve %2,8 ile (2.158.265 kişi)
Antalya’dır. Bayburt ili ise 75.620 kişi ile
en az nüfusa sahip il oldu.

TÜRKİYE NÜFUSUNUN
ORTANCA YAŞI YÜKSELDİ
Ülkemizde 2012 yılında 30,1 olan ortanca yaş, 2013 yılında önceki yıla göre artış
göstererek 30,4 oldu. Ortanca yaş erkeklerde 29,8 iken, kadınlarda 31 olarak
gerçekleşti. Ortanca yaşın en yüksek olduğu iller sırasıyla Sinop (38,2), Balıkesir (37,7) ve Edirne (37,6) iken, en düşük
olduğu iller ise sırasıyla Şırnak (18,7),
Şanlıurfa (19) ve Ağrı (19,7)’dır.
ÇALIŞMA ÇAĞINDAKİ NÜFUS
BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE %1,6 ARTTI
Ülkemizde 15-64 yaş grubunda bulunan (çalışma çağındaki) nüfusun oranı
2012 yılına (%67,6) göre 0,1 puan artarak %67,7 (51 926 356 kişi) olarak gerçekleşti. Çocuk yaş grubundaki (0-14)
nüfusun oranı ise %24,6’ya (18 849 814
kişi) gerilerken, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı da %7,7’ye (5 891 694
kişi) yükseldi.
TÜRKİYE’DE KİLOMETREKAREYE
DÜŞEN KİŞİ SAYISI ARTTI
Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen
“bir kilometrekareye düşen kişi sayısı”,
Türkiye genelinde 2012 yılına göre 2
kişi artarak 100 kişi oldu. İstanbul, kilometrekareye düşen 2725 kişi ile nüfus
yoğunluğunun en yüksek olduğu ilimiz
oldu. Bunu sırasıyla; 464 kişi ile Kocaeli,
338 kişi ile İzmir, 270 kişi ile Gaziantep ve
263 kişi ile Bursa illeri takip etti. Nüfus
yoğunluğu en az olan il ise kilometrekareye düşen 11 kişi ile Tunceli oldu. Yüzölçümü bakımından ilk sırada yer alan
Konya’nın nüfus yoğunluğu 53, en küçük
yüzölçümüne sahip Yalova’nın nüfus yoğunluğu ise 260 olarak gerçekleşti.

TRAFİK KAZALARININ
TÜRKİYE’YE FATURASI

4 MİLYAR

DOLAR
Yurt genelinde
maddi hasarlı trafik kazalarının faturası
Türkiye’nin cebini yakıyor.
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013 yılında yurt genelinde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazalarında 843
bin 537 kaza tespit tutanağı düzenlenirken
en çok tutanak düzenlenen illerin başında
İstanbul, Ankara ve İzmir geliyor, listenin
sonunda Hakkari, Tunceli ve Ardahan bulunuyor.
Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin açıkladığı rakamlara göre, Türkiye’de 2012 yılında 962 bin 749 kaza tespit tutanağı düzenlenirken bu rakam 2013 yılında 843 bin 537
oldu. 2014 yılının Ocak ayında maddi hasarlı
trafik kazalarında düzenlenen tutanak sayısı 53 bin 197 olarak açıklandı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Yaşar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Aktüerya
Bilimleri Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Banu
Özgürel, meydana gelen maddi hasarlı trafik kazalarının maliyetinin çok yüksek olduğunu belirterek şunları söyledi:
“Ülkemizde her yıl yaklaşık 1 milyon maddi
hasarlı trafik kazası meydana geliyor. Bu
kazaların ülkemize maliyeti ortalama 4
milyar dolar seviyelerinde. Kazalara harcadığımız para ile her yıl tam teşekküllü 40
hastane yapılabilir ya da binlerce gencimiz
daha iyi eğitim olanaklarından faydalandırılabilir.“

YAPTIRIMLARIN
DAHA CAYDIRICI OLMASI…
Yaşar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölüm Başkanı Yrd.
Doç.Dr. Banu Özgürel de, zorunlu trafik sigortası prim gelirleri ile kaza harcamaları
arasında da büyük bir fark bulunduğunu
belirterek önlemlerin artırılması gerekliliğinin altını çizdi. Her yıl trafik kazalarına
ortalama 4 milyar dolar harcadığımızı anlatan Özgürel, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ancak, zorunlu trafik sigortasından elde
edilen gelir yaklaşık 4 milyar Türk Lirası.
Gelir ve gider arasında çok büyük bir uçurum var. Harcamaların düşürülmesi ve bu
uçurumun kapatılabilmesi için acil önlem
alınması gerekiyor. Son dönemde yapılan
yeni düzenlemelerle sigorta primleri yükseltildi, bu elbette bir çözüm olabilir ancak
sürücülerin öncelikle bilinçlendirilmesi ve
denetimlerin artırılarak kazaların azaltılmaya çalışılması gerekiyor. Ayrıca rakamlar incelendiğinde dikkat çeken başka bir
konu sigortasızlık. Verilere göre, zorunlu
trafik sigortasını yaptırmayan sürücülerin
oranı bazı illerde yüzde 40’a kadar çıkıyor.
Bu durum prim gelirlerinin düşmesine
neden oluyor. Bu nedenle denetleme mekanizmasının daha sıkı çalışması ve yaptırımların daha caydırıcı olması zorunluluk
olarak karşımıza çıkıyor.”

Türkiye’de meydana gelen maddi hasarlı
trafik kazalarına ait istatistikler şöyle:
Yıllara göre kaza tespit tutanağı sayıları
YIL:
SAYI
2009
753.825
2010
816.553
2011
938.789
2012
962.749
2013
843.537
2014 (Ocak) 53.197
2013 yılında en çok kaza tespit tutanağı
düzenlenen iller

İL:
İstanbul
Ankara
İzmir
Bursa
Antalya

SAYI
292.078
92.955
65.273
40.842
29.218

2013 yılında en az kaza tespit tutanağı
düzenlenen iller

İL:
Bayburt
Kilis
Hakkari
Tunceli
Ardahan

SAYI
316
263
228
225
218
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Zori BALAYAN
BİR KATİLİN
İĞRENÇ HATIRALARI…
ori Balayan, Ermeni doktor, yazar, gazeteci ve eski siyasetçi. Büyük Ermenistan
idealinin asıl idealistlerinden biri olan Zori
Balayan’ın Hocalı soykırımına bizzat iştirak ettiğine dair deliller mevcuttur. APA’nın
malumatına göre; hala Interpol tarafından
tüm dünyada aranan Zori Balayan,1996’da
çıkardığı “Ruhumuzun canlanması” adlı
kitabında Hocalı soykırımına hak kazandırmış ve bu şehirde Azerbaycanlılara karşı
soykırım yapıldığını gururla itiraf etmiştir.
Ve kitabının bir bölümünde şöyle yazıyor:

Z

‘’Biz Haçatur’la ele geçirdiğimiz bir eve girdiğimizde, askerlerimiz 13 yaşında bir Türk
çocuğunu pencereye çivilemişlerdi. Türk
çocuğu çok ses çıkarmasın diye Haçatur
çocuğun annesinin kesilmiş göğsünü onun
ağzına soktu. Daha sonra ben bu 13 yaşındaki Türk çocuğuna, onların atalarının bizim çocuklarımıza yaptıklarını yaptım. Başından, ensesinden ve karnından derisini
soydum. Sonra saat tuttum ve Türk çocuğu
yedi dakika sonra kan kaybından hayatını
kaybetti. İlk mesleğim doktorluk olduğu
için merhametliydim, bu yüzdende çocuğa

yaptığım eziyetten dolayı mutluluk duymadım. Ama ruhum halkımın bir kısmının bile
öcünü aldığı için gururluydu. Haçatur daha
sonra, ölmüş Türk çocuğunun cesedini
parça parça doğradı ve bu Türk’le aynı kökten olan köpeklere attı. Akşama kadar aynı
şeyi 3 Türk çocuğuna daha yaptık. Ben bir
Ermeni vatansever olarak kendi vazifemi
yerine getirdim. Haçatur da çok terlemişti
ama ben onun gözlerinde ve diğer askerlerimizin gözlerinde intikam ve hümanizmin mücadelesini gördüm. Ertesi günü
biz kiliseye giderek, 1915’te ölenlerimiz ve
ruhumuzun dün gördüğü çirkeften temizlenmesi için dua ettik. Ancak biz Hocalı’yı,
vatanımızın bir parçasını işgal eden 30 bin
kişilik çirkeften temizlemeyi başardık.’’
Hocalı’da Ermenilerin Azerbaycanlılara
karşı hayata geçirdiği soykırımı detaylarıyla kendi kitabında sıralayan Zori Balayan,
her Ermeni’nin bu hareketten gurur duyması gerektiğini söylüyor.

BİZ ERMENİLERİ AYAKTA TUTAN
TEK ŞEY TÜRK DÜŞMANLIĞIDIR.
Şunun da belirtelim ki; Hocalı’da Ermenilerin soykırım gerçekleştirdiklerini, insanlığa karşı cinayet işlediklerini tastikleyen

bu fikirler, Zori Balayan’ın 1996’da çıkarmış
olduğu “Ruhumuzun canlanması” adlı kitabın 260-262.inci sayfalarında yer almaktadır. Ermeni annenin, Alman babanın kızı
Dayana’nın tarihe ışık tutacak “Biz Ermenileri ayakta tutan tek şey Türk düşmanlığıdır. Başarılarımızı da, birliğimizi de buna
borçluyuz” sözü kulaklarımı hep çınlatıyor.

PROF. ALLAHVERDİEV:
O KATİL HESAP VERSİN
Azerbaycan Üniversite Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mübariz Allahverdiev:
‘’Haber alır almaz ogün Bakü’den Hocalı’ya gittim. Mescide girdim, içerisi ölülerdel doluydu. O cesetleri görünce dehşete
kapıldım. Başlarının dersi soyulmuştu.
Beyinleri parça parça edilmişti. Gözleri çıkarılmıştı. Kadınların göğüsleri kesilmişti.
Hamile kadınların karınları süngülerle delik deşik edilmişti ve onları bebekleri süngülere katılarak öldürülmüştü. Zori Balayan yakalanıp adalete teslim edilmelidir.
Mahkemeye o küçük çocuğa neden böyle
acımasızca davrandığını açıklasın. Eğer
o toprak iddiasındaysa; o çocuğun günahı
neydi ki onu böyle deney yapıp derisini yüzüp işkence yapa yapa öldürdü?
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Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk:

HOCALI’YI UNUTMADIK,
UNUTTURMAYACAĞIZ

Koncuk: ‘’Türkiye ve Azerbaycan’ın bir
can olduğunu bir kez daha ilan ediyoruz. Bunun içindir ki, Azerbaycan
bizim komşu ülkemiz değil, 400 milyon Türk’ün yaşadığı coğrafyada göz
bebeğimizdir.’’

E

li kanlı Ermeni güçlerince 26 Şubat 1992
yılında Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ
bölgesinde ki Hocalı kasabasında yaşayan
soydaşlarımıza karşı yapılan vahşet ve katliamın 21. yıldönümü münasebetiyle Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk
bir açıklama yaptı. Koncuk açıklamasında
şunları kaydetti:
“Bundan 21 yıl önce çağdaş, eşitlikçi, demokrat ve insan haklarına saygılı geçinen
ülkelerin kahreden bir sessizliğe büründüğü bir gece, Ermeniler Azerbaycan’ın
Karabağ bölgesini işgal etti. 26 Şubat 1992
günü, insanlık tarihinin en kara günlerinden biri yaşandı. Yalnızca bir gün içinde
tümü savunmasız 63 çocuk, 106 kadın, 70
yaşlı olmak üzere 613 kişi katledildi. Ayrıca,
487 kişi ağır yaralandı ve 1275 kişi ise rehin
alındı. Ermeniler yakaladıkları herkese işkence yaptı.
Ermenistan’ın Karabağ’ı işgali ile yaşanan
dram, Hocalı ile sınırlı değildir. İşgallerde
toplam 20 bin Azeri Türk’ü şehit edilmiş, 49
bin kişi yaralanmış; işgal, Azerbaycan’ı 60
milyar dolarlık ekonomik zarara uğratmıştır. Bugün Azerbaycan topraklarının beşte
biri Ermeni işgali altında inim inim inlemekte, 1 milyon 200 bin Azerbaycan Türkü
asırlardır yaşadıkları Karabağ’dan uzakta,
adeta sürgün hayatı yaşamaktadır.

Canımız, kanımız, öz kardeşimiz olan bir
milyon 200 bin Azerbaycan Türkünün topraklarından sürülüp zorunlu göçe tabi tutulduğunu, kendi öz vatanlarından kaçkın
olduklarını unutamayız. Bu can kardeşlerimizin çırpınışını hangi göz görmez? Hangi
gönül hissetmez? Tren vagonlarının içinde
insanlık dışı bir yaşamın bedelini, dünyaya
gelmemiş ana karnındaki bebekler öderken, ömrünün son deminde vatan toprağının kokusunu bir kere daha duysaydım diye
dua eden aksakallılarımızı, ninelerimizi,
çektiği çileden genç yaşta kocamış genç
insanlarımızı bilmediğimizi mi, unuttuğumuzu mu sanıyorlar! Ermenilerce, bedenlerine haç dağlanmış insanlar, esaretleri,
baharları kışa dönmüş genç kızlarımızın
acıları yüreğimizde dururken, bazı ülkelerin bütün bu yapılanları görmezden gelip,
bizlere insanlık dersi vermeye kalkması ne
kadar da acıdır.

AZERBAYCAN VE TÜRKİYE TOPRAKLARI
BİZİM NAMUSUMUZDUR.
Sınırlarımızı açmak için fırsat kollayan ve
Ermenilerin dostluğunu kazanmak amacıyla olmadık dayatmalara boyun eğenlerin; Hocalı katliamını asla hatırından çıkarmaması, ahlaki ve milli tutarlılık gereği
olacaktır. Biz, Türk milleti adına bir kez
daha haykırıyoruz: Türkiye’deki ve Azerbaycan’daki herkes biliyor ve bilmelidir ki,
Azerbaycan ve Türkiye toprakları bizim namusumuzdur.
Türkiye ve Azerbaycan’ın bir can olduğunu
bir kez daha ilan ediyoruz. Bunun içindir
ki, Azerbaycan bizim komşu ülkemiz değil,
400 milyon Türk’ün yaşadığı coğrafyada
göz bebeğimizdir. Çünkü burada zalim Er-

menistan’a karşı Türklük adına, vatan ve
millet aşkına bir mücadele vardır. Bilinmelidir ki, bizim için Ankara, Adana, Kars, Ardahan nasıl vatan toprağıysa; Karabağ’da
vatanımızın toprağıdır; Türkün öz yurdudur.
Türkiye Kamu-Sen olarak Karabağ yeniden
vatan topraklarına katılmadıkça gönlümüzün hoş olmayacağının bilinmesini istiyoruz. Ermenistan işgal ettiği Azerbaycan
topraklarından derhal çekilmeli, dünden bu
güne işlediği insanlık dışı vahşetin hesabını
insanlık karşısında vermelidir.
Hocalı Katliamında katledilen bebeklerin
ve silahsız insanların suçları neydi? Hocalı’daki katliamın, tüm dünyanın gözü
önünde işlenen toplu bir cinayet olmasına
rağmen; tüm sözde medeni ülkelerce göz
yumularak sessiz sedasız kabullenilmesi
hazin bir durumdur. Bu nedenle artık medeniyim diyen ülkeler harekete geçmeli ve
yanan yüreklere su serpmelidir.
Ermenistan işgal ettiği Azerbaycan topraklarını derhal terk etmeli, Birleşmiş
Milletlerin aldığı kararlara uygun şekilde
davranmalı ve Hocalı Katliamının hesabını
vermelidir. İnsanlık ve vicdanlar ancak bu
şekilde huzur bulacaktır. Bugün kendilerini mazlum millet olarak dünya kamuoyuna
pazarlayan zalimler ve bu duruma çanak
tutanlar iyi bilsinler ki zulüm, ancak zalimlerin harcıdır ve Türk milleti, bu zalimlerden mutlaka ama mutlaka hesap soracaktır.
Gerek Hocalı katliamında gerekse Karabağ
işgali sırasında şehit edilenler başta olmak
üzere, dünyanın her köşesinde zulme uğrayan ve gelmiş geçmiş tüm aziz şehitlerimizin ruhları önünde minnet ve saygıyla
eğiliyorum. Ruhları şad olsun.”
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D

ağlık Karabağ hâlen Ermenistan işgali
altındadır. Savaş süresince 20.000 kişi
ölmüş, 50.000 kişi yaralanmış, bir milyon
kişi de yurtlarından göç etmek durumunda
kalmıştır.
Karabağ, Azerbaycan’daki Kür ve Aras
nehirleriyle Ermenistan sınırları içerisindebulunan Gökçe Gölü arasında, batıda
Ermenistan sınırına güneyde İran sınırına-

yaklaşan bölgedir. 18.000 km2 yüz ölçümlü
Karabağ’ın 4.392 km2lik bölümünü oluşturan Dağlık Karabağ ise kuzeyden güneye
120 km, doğudan batıya 35-60 km uzunlukta dağ ve ovalardan oluşan bir bölgedir.
Karabağ’ı Ağdam, Terter, Yevlah, Füzuli,
Beylegan, Kubatlı, Cebrail, Mingeçevir, Ağcabedi, Hocavend, Şuşa, Hankendi, Laçın,
Kelbecer, Hanlar, Gorus, Akdere, Berde,
Zengezur ve Hadrut rayonları oluşturur-

ken Dağlık Karabağ Şuşa, Akdere, Hadrut,
Hocavend ve Askeran rayonlarından oluşmaktadır.
Hukuken Azerbaycan toprağı olan Dağlık
Karabağ, Ermenistan işgali altındadır.
Dağlık Karabağ Savaşı sırasında 26 Şubat
1992’de- Rus destekli Ermeni
güçleri tarafından işlenen bir katliama maruz kalan Hocalı kasabası da Dağlık Karabağ’da bulunmaktadır.
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TANIKLARIN
DİLİNDEN
HOCALI
KATLİAMI
İ

HH İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi
‘’22. Yıldönümünde Hocalı Katilamı’’ isimli
araştırmasında Hocalı katliamı tanıklarının tüyler ürperten açıklamalarına da yer
verildi. İşte o tanıkların yürekleri parçalayan sözleri…

(Amerikalı gazeteci Thomas Goltz)
“Gördüklerimiz karşısında Reuters muhabiri Elif Kaban ve eşim Hicran, donup kaldılar. Fotoğrafçı arkadaşım öyle etkilenmişti
ki fotoğraf çekmesini sağlamak için onu
objelerin üzerine doğru itmem gerekiyordu. Cesetler, mezarlar, evet hepsi mide
gerektiriyordu. Ama olanları anlatmak,
dünyaya duyurmak zorundaydık. Hayatta
kalanları bularak hemen orada anlattıklarını kaydettik. Bazı cesetleri tanımaya çalıştım ama yüzlerinden vurulanlar, tanınmayacak hâlde olanlar vardı. Bazılarının
ise kafa derileri yüzülmüştü.”
(Fransız gazeteci Jean-Yves Junet)
“Bu gördüklerim gerçek olamaz, bunlar
ya beynimin bana oynadığı bir oyun ya da
Azeriler çok iyi mizansen hazırlamışlar.
Öyle ya, hangi insanoğlu soğukkanlı bir
şekilde elleri bile titremeden diri diri yalnızca kemikleri kalana kadar bir insanın

kafa derisini yüzebilirdi? Ya da nasıl bir insan hamile bir kadının karnını kasatura ile
yarıp doğmamış çocuğu oradan alıp sonra
da çocuğu süngüleyebilirdi? Pek çok savaş
öyküsü dinledim, faşistlerin zulmünü işittim, ama Hocalı’daki gibi bir vahşete hiçbir
yerde rastlamadım.”

(Ermeni gazeteci/ Daud Kheyriyan,
For the Sake of Cross)
“Gaflan denen ve ölülerin yakılmasıyla görevli Ermeni grup, 2 Mart günü Hocalı’nın
1 kilometre batısına 100 Azeri cesedini
getirip yığdı. Son kamyonda 10 yaşlarında
bir kız çocuğu gördüm. Başından ve elinden yaralıydı. Yüzü morarmıştı. Yaralarına,
soğuğa ve açlığa rağmen hâlâ yaşıyordu.
Çok zor nefes alıyordu. Gözlerini ölüm korkusu sarmıştı. O sırada Tigranyan isimli
bir Ermeni asker onu tuttuğu gibi oradaki
cesetlerin üstüne fırlattı. Sonra tüm cesetleri yaktılar. O sırada sanki yanmakta olan
ölü bedenler arasında bir çığlık işittim.
Yapabileceğim bir şey yoktu. Ben Şuşa’ya
döndüm, onlarsa haçın hatırı için savaşa
devam ettiler.”
(The Economist)
“...Helikopterden bakıldığında bazı Aze-

ri mültecilerin kaçmak istedikleri, ancak
tüm çabalarına rağmen yakalanarak öldürüldükleri açıkça görülebiliyor. Kasaba
Ermenilerce 25 Şubat’ta ele geçirilmişti.
Bir hafta sonra erkek, kadın ve çocukların
cesetleri Dağlık Karabağ’ın karlı yamaçlarına saçılmış bir vaziyetteydi. Şurası açık
ki, birçoğu keskin nişancılar tarafından
öldürülmüştü. Hayatta kalanlardan bir tanesi Ermenilerin yerde yatanları dahi nasıl
öldürdüğünü anlattı. İki adamın derileri
yüzülmüş, bir kadının ise parmakları kesilmiş...”

(Yuri Romanov, Ben Savaşı Çekiyorum)
“Karın eridiği dağ yamacının gölgesinde,
sararmış otların üzerinde insan cesetleri
vardı. Büyük bir alan kadın, yaşlı ve çocuk
cesetleriyle doluydu. Ölü bedenler arasındaki ninesine sarılmış küçük kız cesedi,
insanı yakan bir manzaraydı. Beyaz saçlı,
başı açık ninenin yanına küçük kız uzanmıştı. Nedense onların ayaklarını dikenli
tellerle bağlamışlardı. Ninenin elleri de
bağlıydı. Her ikisinin kafasında kurşun yarası vardı. Yaklaşık dört yaşlarındaki kız
çocuğu hayatının son anında ellerini ölmüş
ninesine uzatmıştı. Bu sahneden o kadar
etkilendim ki, kamerayı bile unuttum…”
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HIRSIZLIĞIN,
ADALETSİZLİĞİN
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KIRIM’DA SORUN
SICAK ÇATIŞMAYA
DÖNMEMELİDİR
Çevremizde ve ülkemizde yaşanan gerginlikler dikkate alındığında, bölgede
yaşanacak bir sıcak çatışmanın bölge ülkeleri ve tüm dünya için geri dönülemez yaralar açacağı aşikârdır.

T

ürkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk’un Kırım’da yaşanan
olaylara ilişkin yaptığı basın açıklamasıdır.
Rusya tarafından Kırım özelinde, Ukrayna’ya yönelik olarak gerçekleştirilen
operasyon, bölgemizdeki gerginliği bir
kat daha artırmış; Batı ile Rusya’nın siyasi çatışmalarının bir yansıması sonucu
Ukrayna’ya bağlı Kırım özerk bölgesi bir
anlamda Rus işgali altına girmiştir.
Kırım, binlerce yıllık bir Türk yurdu olmasının yanı sıra yaklaşık 300 yıl Osmanlı
idaresinde kalmış ve 350 binin üzerinde
Kırım Türkü’nün yaşadığı bir bölge olarak Türkiye ve Türk milleti için tarihi, kültürel ve stratejik bir öneme sahiptir.
Kırım Türkleri, en son Rus işgalinin yaşandığı 18 Mayıs 1944 tarihinde, Stalin’in
emriyle gerçekleştirilen sürgünün ve nüfuslarının yaklaşık %46’sına denk gelen
225 bin Kırım Türkünün katlinin acısını ve
derin izlerini hala yaşamaktadırlar.
Bugün de Rus işgalinin yeni bir kıyıma
yol açma, yeni bir Kosova yaratma ve
kanlı bir iç çatışmaya dönüşme ihtimali
bulunmaktadır. En acil durum olarak da
Kırım’ın yaklaşık %12’lik kesimini oluşturan Kırım Türkleri ile %28’ini oluşturan
Ukraynalılar, Beyaz Ruslar ve diğer azın-

lıkların can ve mal güvenliğinin tehlikeye
girmesi söz konusudur.
Türkiye Kamu-Sen olarak Ukrayna’nın
mevcut toprak yapısının muhafaza edilmesi, Kırım yarımadasında yaşayan tüm
unsurların insan hakları ve demokrasi
çerçevesinde barış içinde yaşayacağı bir
ortamın yeniden tesis edilmesi en büyük
arzumuzdur.
Kırım’ın, dolayısıyla Ukrayna’nın bir kaosa sürüklenmemesi, kanlı çatışmalar
yoluyla yeni insanlık trajedilerinin ortaya
çıkmaması için uluslar arası çevreler
her türlü girişimde bulunmalıdır. Çevremizde ve ülkemizde yaşanan gerginlikler
dikkate alındığında, bölgede yaşanacak
bir sıcak çatışmanın bölge ülkeleri ve
tüm dünya için geri dönülemez yaralar
açacağı aşikârdır.
Geçmişte yaşanan acılar, tüm insanlığa
gelecekte yaşanması muhtemel facialara engel olacak tecrübeleri kazandırmış
olmalıdır. Bu bakımdan başta tarihi ve
kültürel bağlarımız nedeniyle Türk Dışişleri olmak üzere Birleşmiş Milletler,
Avrupa Birliği ve NATO’nun, tarafları
uzlaştırıcı bir yol izlemeye zorlaması ve
sorunların bir çatışmaya dönüşmeden
barışçı yollardan çözümü için her türlü
tedbiri alması bugün için insani bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır.
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GULCA
KATLİAMI
PROTESTO
EDİLDİ

Çin’in 17 yıl önce Doğu Türkistan’ın
Gulca şehrinde yaptığı katliam protesto edildi.
Ankara Kuğulu parkta toplanan kalabalık Çin Büyükelçiliğine doğru yürürken, Ankaralı birçok vatandaşta
protestoya alkışlarla destek verdi.
Yürüyüşün ardından Çin Büyükelçiliğine ulaşan kalabalık burada çeşitli
sloganlar atarak Çin’in Doğu Türkistan’da yıllardır uyguladığı şiddeti
protesto etti.
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TÜMTÜRK:
GULCA’DA BİNLERCE DOĞU
TÜRKİSTAN’LI HAYATINI KAYBETTİ
üyükelçilik önünde bir basın açıklaması yapan Doğu Türkistan Kültür
ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı ve
Dünya Uygur Kurultayı Başkan Yardımcısı Seyit TÜMTÜRK, 17 yıl önce yaka paça
evlerinden alınan ve şehit edilen Doğu
Türkistan’lı kadınların unutulmadığını
söyledi. Tümtürk, “Bu gün burada 17 yıl
önce Doğu Türkistan’ın Gulca şehrinde
Kadir Gecesini Kuran-ı Kerim okurken ve
ibadetle geçirirken Çin güvenlik güçlerince yaka paça tutuklanan ve şehit edilen
Doğu Türkistanlı kadınlarımızın unutulmadığını ve unutulmayacağını göstermek
için toplandık.
5 Şubat 1997 gecesi ve sonrasında ki günlerde Gulca sokakları hak arayan ve Çin

B

zulmüne direnen Uygur Türkleri ile dolup
taşmıştır. Çin devleti ise yine acımazsızca
sadece hak arayan savunmasız Uygur
Türklerine ağır silahlarla ve on binlerce
askerle müdahale etmekte bir sakınca
görmemiş bunun neticesinde Şubat 1997
senesinde binlerce Doğu Türkistanlı hayatını kaybetmiştir.
Çin devleti bu acımasız operasyonunu
aylarca devam ettirerek yine yüz binlerce
Doğu Türkistanlıyı tutuklamış, hatta sözde halk mahkemelerinde yüzlerce insanımızı idam etmiştir. Dünya ve Türk kamuoyunun ancak günler sonra haberi olduğu
olaylar sadece birkaç eylem ve kınama ile
geçiştirilmek durumunda kalmıştır. Çetin kış şartları ve Çin devletinin acımasız
yüzü ile karşı karşıya kalan Uygurlar 17 yıl
önce bu gün yaşamın sıcaklığı ve ölümün
soğukluğunu belleklerinde, ruhlarında ve

bedenlerinin her bir zerresinde yaşamış
ve yaşama devam etmektedir.
5 Temmuz 2009’da hepimizin şahit olduğu şiddet ve zulüm neyse 17 yıl önce
5 Şubat 1997’de yaşananlar da aynıdır.
1949 yılında ki Çin işgali ile başlayan zulüm dolu yıllar, günler geçtikçe ağırlığını
ve dayanılmazlığını Doğu Türkistanlıların sinesine aksettirmiştir. Gulca, Baren,
Hoten ve Urumçi’de Uygur halkının şahlanışı, Çin zulmüne karşı onurlu duruşu
ve özgürlüğe doğru attığı adım ne ilk ne
de son olacaktır. Gulca nasıl ki bir şanlı
direnişin adıysa, Gulca bir o kadar acının,
gözyaşının ve insan canının hiçe sayıldığı
kanlı bir katliamdır. Çin devleti süper güç
olma hevesi ile çıktığı yolda mazlum Doğu
Türkistanlıların feryadı ve kanlarını elinden silemez ve biz bunun silinip gitmesine
izin vermeyeceğiz.
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TÜMTÜRK: HAKSIZLIKLA, ZULÜMLE
VE ACILARLA HAYATLARINI
KAYBEDEN SOYDAŞLARIMIZI BİR
KEZ DAHA RAHMET İLE ANIYORUZ
Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Seyit Tümtürk, “Sinelerimizde yanıp tutuşan hürriyet ateşiyle,
bağımsız Doğu Türkistan hedefine artık
daha kararlı ve bir o kadar azimle yürüyeceğiz” dedi. Tümtürk, “Bu gün burada
sadece Gulca konuşulmayacak, Gulca sadece bir mihenk taşı, bir başlangıç noktası bu gün burada 2013 yılının Nisan ayında
Kaşgar’ın Maralbaşı ilçesinde başlayan
ve tüm yıl boyunca, Turfan’da, Hoten’de,
Yarkent’te ve Aksu’da yaşanan olaylarda
hayatlarını kaybeden 200’e yakın Uygur
Türk’ünü de konuşacağız.
Zalim Çin devletinin terörist olarak göstermeye çalıştığı soydaşlarımızı unutmadık, unutturmayacağız. Zalim Çin devleti
elinden geldiğince yaptıklarını örtbas
etme gayretinde olsun biz niye de ömrümüzü adadığımız davamızdan ve Çin’in
ikiyüzlülüğünü gün yüzüne çıkartmaktan
vazgeçmeyeceğiz. Sinelerimizde yanıp
tutuşan hürriyet ateşiyle, bağımsız Doğu
Türkistan hedefine artık daha kararlı ve
bir o kadar azimle yürüyeceğiz. 2013 yı-

lında haksızlıkla, zulümle ve acılarla hayatlarını kaybeden soydaşlarımızı bir kez
daha rahmet ile anıyoruz.
Bugün Gulca için toplanan bu kutlu insanlar topluluğu geçtiğimiz günlerde Pekin’de evinde tutuklanan ve şuan da haber
alamadığımız Pekin Milletler Üniversitesi

öğretim üyesi İlham Tohti ve annesi içinde
toplanmıştır. Pekin’in Uygurlar’a uyguladığı şiddeti sürekli olarak dile getiren bu
aydın insanımız uzun yıllardır Pekin’de
görev yapmasına rağmen Çin’in baskıcı
ve sindirici politikasını hep hissetmiştir.
Sürekli olarak polis takibinde olan, hatta
sağlık hizmetlerinden yararlanması bile
zaman, zaman engellenen İlham Tohti 15
Ocak’ta Pekin’de ki evinde annesi ile gözaltına alınmış ve o tarihten beri kendisinden haber alınamamaktadır.
Bugün burada İlham Tohti ile birlikte Gayret Niyaz, Dilşat Ferhat, Gülmire Emin,
Mehbube Abliz, Nur Muhammed Yasin,
Ablikim Abdurahim ve daha nice siyasi
tutuklu Uygur içinde bir aradayız. Urumçi
olayları ve sonrasında tutuklanan binlerce Uygur’dan bu gün haber hala haber
alınamamaktadır. Başta Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığına, Türk hükümetine, dünya devletlerine, insan hakları kuruluşlarına ve özellikle de Türk ve İslam
alemine bu haksızlık karşında mazlum
Uygurların yanında olmaya ve yükselen
bu feryada kulak vermeye çağırıyoruz.
Bu gün burada bizleri yalnız bırakmayan
17 yıl önce yaşadığımız acıyı paylaşanlara
ve siz değerli basın mensuplarına teşek-
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kürü bir borç biliriz. Gulca’da, Baren’de,
Hoten’de, Urumçi’de aziz vatan Doğu
Türkistan’nın dört bir yanında hayatlarını
kaybeden aziz şehitlerimizi bir kez daha
rahmet ve minnet ile yad ediyoruz. Şunu
açık yüreklilikle ifade ediyoruz ki davamız
bağımsız Doğu Türkistan’a erişinceye
kadar, son nefer ve son nefes kalana dek
devam edecektir” dedi.

Türkistan ve dünyadaki Türk soydaşlarımızın yanında olduğunu söyledi. vurgu
yaptı. Koncuk, “Doğu Türkistan acısı bugünde hala yüreğimizde devam ediyor.
Bundan 17 yıl önce Gulca’da katledilen
bütün soydaşlarımızı rahmetle anıyorum.
Dünyanın gündeminde yok ama Türkiye
ve Türk dünyasının gündeminde Doğu
Türkistan olmalıdır.

KONCUK:
HÜKÜMET DOĞU TÜRKİSTAN’DA
YAŞANAN ZULME SEYİRCİ
KALMAMALIDIR
Eylemde bir konuşma yapan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk ise,
Türkiye Kamu-Sen’in her zaman Doğu

Bu zulüm neden Türk dünyasının gündeminde yok sorgulamasını hepimizin yapması gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti de Doğu Türkistan’da yaşanan
drama seyirci kalmamalıdır. Ekonomik işbirliği gibi kaygılarla soydaşlarımızı unutmak kabul edilemez.

Bugün gelişen dünyada maalesef Türk
milleti hala ezilen ve hor görülen bir konumda. O’nun için tüm insanlık Doğu Türkistan’da ve Türk dünyasında yaşanan bu
zulme, katliamlara, insanlık dışı uygulamalara seyirci kalmamalıdır. Biz Türkiye
Kamu-Sen olarak ve Türk milleti olarak
her zaman Doğu Türkistan’lı kardeşlerimizin yanında olacağımızı bir kez daha
ifade ediyor, başta Gulca katliamında olmak üzere dünyanın her yerinde haince
katledilen tüm Türk soydaşlarımıza yüce
Allah’tan rahmet diliyorum” diyerek sözlerini noktaladı.
Basın açıklamasının ardından Çin Büyükelçiliği önüne siyah çelenk bırakıldı.

KÜ

KÜLTÜR-SANAT-MİZAH
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Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk:
"Andımızın kaldırılması girişimlerini iyi okumak, doğru okumak
lazımdır. Burada, bu milletin adıyla bir hesaplaşma var. Bunu görmek gerekir. Şu gerçeği unutmayalım: Bir millet kendi adına sahip
çıkamıyorsa, bu coğrafyada yaşama hakkını kaybetmiş demektir.’’

17 Aralık hatırası...

Yolsuzluk...

Haksızlık...
Baskı...
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tarihten bir sayfa ...............................................

Batı Cephesi Kurmay Başkan Albay Asım Bey’in
(Org.GÜNDÜZ) hatıratından:
“... O gün (10 Eylül 1921), Dua Tepe’de düşmanın iniltisini sevinç gözyaşları ile kutluyorduk...
Mürettep Kolordumuzun Kurmay Başkanı Hayrullah
Bey (Tümg. FİŞEK), bir akşam yemeği hazırlamıştı.
Ortada cılız tavuk ile dört beş dilim siyah ekmekten başka birşey yoktu...
Dünden beri ağzımıza en ufak bir lokma girmemişti.
Mustafa Kemal Paşa, İsmet Paşa, Ben, Kazım Bey (Org.
ÖZALP) sofraya bağdaş kurduk.
Hayrullah Bey (FİŞEK), Tevfik Bey (BIYIKOĞLU), Salih
Bey (BOZOK) biraz uzaktaydılar.
ATATÜRK, Kolordu Komutanı Kazım Bey’e dönerek:
-”Erlere, yiyecek ne verebildiniz?*” dedi.
Kazım Bey şaşırdı, durakladı, Kurmay Başkanı’na dönerek;
-”Hayrullah Bey, erlere ne verebildik?’’ *diye sordu.
-”Efendim, dün sabah tedarik ettiğimiz buğdayı, kavurup
yedirmek için birliklere dağıtmıştık.”
Mustafa Kemal Paşa biraz durakladıktan sonra ayağa
kalktı ve tavuğa el sürmeden çadırına doğru uzaklaştı...
Biz de dağıldık.
O akşam hepimiz aç yattık!”
Askerleri yiyemiyor diye o cılız tavuk bile boğazından
geçmemişti Atamızın...’’
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 azeteci-yazar Mehmet Altan, Başbakan
G
Erdoğan’ın Fatih Saraç’la konuşmalarının
ortayaçıkmasındanikihaftasonra‘‘AloFatih’’adlıbirkitapyazdı.Kitaptaşubaşlıklara
yerveriliyor:“Türkiye‘demedyayıkimyönetiyor? Sabah ve ATV’nin gerçek sahibi kim?
Havuzmedyası’niçinsürekliyalanhaberyapıpyolsuzluksoruşturmalarınınüzeriniörtmeye çalışıyor? Neyi gizlemeye çalışıyorlar?
Havuz medyası’na hangi banka tarafından
ucuz kredi sağlandı? Hükümet hangi kanal
ve gazetelere kendi bekçilerini yerleştirdi?
Hükümete yakın gazetelerin yazar ve yayın
yönetmenlerinin aldıkları yüksek maaşları
kimfinanseediyor?Yasaldinlemelerleortayaçıkanmedya-işdünyası-siyasetüçgeninde
hangiisimlervar?

sağlığınız
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Toplumsal duyarlılık....
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