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ENFLASYON FARKI
ZAM DEĞİLDİR!
EK ZAM VE REFAH PAYI KAÇINILMAZDIR

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, 2021 yılı enflasyon rakamları
ve memur maaşlarına yapılan artışlara ilişkin, “Artık aylık enflasyonun çift haneli
rakamlara ulaştığı bu dönemde memurlara ve emeklilere 6 ay için %5 zam yapmak
hiçbir vicdana sığmaz. Ortaya çıkan enflasyon farkını bir lütufmuş yeni bir zammış
gibi göstermek doğru değildir” dedi.
ENFLASYON FARKI ‘SIFIR ZAM’ DEMEKTİR!
Ek zam ve refah payı talebini yineleyen Kahveci, şunları
söyledi: “2021 yılının enflasyon rakamı belli oldu. Buna
göre enflasyon yalnızca 1 ayda %13,58 arttı ve 2021 yılının tamamı için %36,08 oldu. Memurlarımıza geçen
yılın ikinci yarısı için verilen %3’lük zam da henüz almadıkları 2022 yılı ilk ve ikinci yarı yıl zamları da sadece
aralık ayında yaşanan enflasyon karşısında eridi, yok
oldu. Buna göre memur maaşları geçen altı ayda verilen %3 zam düşüldüğünde resmi olarak %22,46 eridi.
Böylece memur ve emeklilere ocak ayında %22,46
enflasyon farkı ortaya çıktı. Tekraren ifade ediyorum
ki, enflasyon farkı bir zam değildir. Yaşanan fiyat artışları karşısında sıkıntı yaşayan memur ve emeklinin,
kuşa dönen maaşlarına 6 ay önce yapılması gereken
zammın gecikmiş bir telafisidir. Enflasyon farkı sıfır
zam demektir.’’
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2022, BÜTÜN SORUNLARIN
SONA ERDİĞİ BİR YIL OLSUN

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, 2021 yılında kamu çalışanları açısından yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Türkistan ve Filistin başta olmak üzere dünyanın her yeni hezimetler yaşanmaması için önümüzdeki dönemköşesinde ezilen, katledilen, yok edilen mazlumların çığ- de Türkiye Kamu-Sen’in o masaya yetkili olarak oturması
gerektiği bir kez daha görülüyor. Buna karşın biz, her şart
lıkları eşliğinde yeni bir yıla giriyoruz.
altında kamu görevlilerimizin ve emeklilerin haklarını
Geçtiğimiz yıl memur maaşlarına, yılın her iki yarısı için korumaktan imtina edenlerin ipliğini pazara çıkarma ve
yüzde 3, toplam kümülatif yüzde 6,1 oranında zam ya- yanlışlar karşısında yetkilileri uyarma görevimizi 2022
pılması kararlaştırılmıştı. Buna bağlı olarak yılın ilk altı yılında da kararlılıkla yerine getirecek inşallah 2023 yıayı için %3 oranında artış yapıldı. Ancak Haziran 2021 lında yetkili olarak toplu sözleşme masasındaki yerimizi
itibarı ile gerçekleşen 6 aylık enflasyon %8,45 olunca almak için var gücümüzle mücadele edeceğiz.
memur maaşları zam oranının yaklaşık 2 katı kadar eridi. Geride bıraktığımız yılın hiç de iç açıcı geçmediğini ifade
Kasım ayı itibarı ile de yıllık enflasyon %21,3’e, 11 aylık etmiştik ancak Kuran-ı Kerim’de mealen “Sizin hayır bilenflasyon ise %19 seviyelerine ulaştı. Sadece yılın ikin- diklerinizde şer, şer bildiklerinizde hayır vardır” buyurulci yarısında 5 aylık enflasyon %10,46 oldu. Yılın son ayı maktadır. Umudumuz odur ki, 2022 yılında yaşadığımız
tamamlanmadan memur maaşları resmi olarak %7,46 bütün olumsuzluklar ülkemiz, milletimiz ve devletimiz
erimiş bulunuyor. Bu erime ocak ayında açıklanacak olan için hayırlı kararların başlangıçlarına vesile olsun.
aralık enflasyonu ile netleşecek ve bu ayda gerçekleşe- Bütün bu olumsuzluklar içinde bizlere düşen, insanlığı
cek enflasyon da halihazırdaki %7,41 erimenin üstüne yüceltecek değerlere sahip çıkıp; toplumları uçurumun
eklenecektir. Aynı dönemde 4 kişilik bir ailenin zorunlu eşiğine getiren adaletsiz uygulamaları dünyadan silmek
harcamalarındaki artış 1872,6 TL olurken memur maaşı için mücadele etmek, görevimizi layıkıyla, en güzel şeortalama olarak 785,42 TL arttı yani memur maaşı har- kilde yerine getirmek ve güzel günler için ümidimizi kaybetmemektir.
camalar karşısında 1087,18 TL eridi.
Unutulmamalıdır ki; gündüzün en yakın olduğu an, karanlığın en yoğun olduğu zamandır. Türkiye Kamu-Sen
camiası olarak küresel salgın belasının son bulduğu,
sevdiklerimize doyasıya sarılabildiğimiz, gelecek kaygısı
taşımadan, güvenli ve güvenceli işlerde çalışıp, sokaklarda, parklarda gönül rahatlığıyla gezebildiğimiz güzel
günlerin çok yakın olduğu düşüncesi içinde milletimizin
Özellikle döviz kurlarında yaşanan artış, özel sektörü ve yeni yılını kutluyor, 2022’nin hayırlara vesile olmasını dikamu maliyesini derinden etkiliyor. 2020 yılı sonunda liyoruz”
7,45 olan dolar kuru %77’lik artış göstererek 2021 yılı
aralık ayı sonunda 13,2 lira seviyesine yükseldi. Bu artışa
bağlı olarak akaryakıt fiyatları başta olmak üzere bütün
tüketim malzemelerine zam geldi, memur maaşları dolar kuru bazında %34,4 oranında eridi ve alım gücü 2020
yılı seviyesinin bile gerisine düştü.
Hal böyle olunca memur ve emeklilerimizin alım gücü
yıldan yıla azalıyor, aile bütçesindeki açık her gün biraz
daha büyüyor. Enflasyon farkı ödemesi ise alım gücünde
bir telafi içermiyor aksine geç kalmış bir mahsuplaşma
ile memur maaşlarına reel anlamda sıfır zam yapıldığının
tescili anlamı taşıyor.

“Kasım ayı itibarı ile de yıllık enflasyon %21,3’e, 11 aylık
enflasyon ise %19 seviyelerine ulaştı. Hal böyle olunca
memur ve emeklilerimizin alım gücü yıldan yıla azalıyor,
aile bütçesindeki açık her gün biraz daha büyüyor” diyen
Kahveci, “Umudumuz odur ki, 2022 yılında yaşadığımız
bütün olumsuzluklar ülkemiz, milletimiz ve devletimiz
için hayırlı kararların başlangıçlarına vesile olsun. Bütün
bu olumsuzluklar içinde bizlere düşen, insanlığı yüceltecek değerlere sahip çıkıp; toplumları uçurumun eşiğine
getiren adaletsiz uygulamaları dünyadan silmek için
mücadele etmek, görevimizi layıkıyla, en güzel şekilde
yerine getirmek ve güzel günler için ümidimizi kaybetmemektir” dedi.

girişimlerinin artarak devam ettiğine şahit olduk. 2021
yılında da bütün dünyayı kasıp kavurmaya devam eden
küresel salgın nedeniyle çok canlar kaybettik. Salgın,
yaşam ve çalışma tarzımızı değiştirdi; işsizlik yükseldi,
hayat pahalılığı arttı. Bir yanda yangınlar, sel felaketleri
diğer yanda kuraklık hayatımızı tehdit eder hale geldi.
İklim değişikliği ve küresel kirlilik dünyanın en önemli
gündem maddesi olmaya başladı. Bütün bu felaketler
yaşanırken sağlık çalışanlarımızın özverili mücadelesi,
tüm kamu görevlilerimizin fedakarlıkları ekonomik ve
özlük hakları bakımından yine karşılık bulmadı; sözleşmeli istihdamı bütün hızıyla sürdü, resmi enflasyonun
hali hazırda %20’leri aştığı bu dönemde 2021 yılı maaş
zammı %3+3’te kaldı.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci değerlendirmesinde şu satırlara yer verdi; “Ne yazık ki bu yıl da Hal böyle olunca kamu görevlileri adına yapılan adaletsiz
olumsuz gelişmelere sahne olan zorlu bir süreci geride uygulamalara yenilerinin eklendiği, salgın ve ekonomik
bıraktık. İç ve dış mihrakların ülkemizi zafiyete uğratma krizle ülkelerin sarsıldığı bir yılı geride bırakıyor; Doğu
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Geride bıraktığımız yılın ağustos ayında gerçekleştirilen
toplu sözleşme görüşmeleri yine kamu çalışanlarının
beklentilerini karşılamaktan uzak kalırken 2022 yılı için
öngörülen %5+7’lik maaş zammı henüz yıl başlamadan
etkisini kaybetti. Bütün bu gelişmeler, gerçekçi çözümler
üretilmediği takdirde ülkemizde paranın değer kaybetmesine rağmen ekonomik durgunluğun da sürdüğü bir
durumun yaşanması ihtimali olduğunu ortaya koyuyor.
Sözleşmeli istihdamının da alabildiğine arttığı bu dönemde, kamu çalışanlarının haklarının korunması ve
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GENEL BAŞKANIMIZ ÖNDER KAHVECİ

SGK GENEL KURULU’NA KATILDI

Genel Başkanımız Önder Kahveci, Türk Büro-Sen Genel Başkanı Osman Eksert
ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 6. Olağan Genel Kuruluna katıldı.

işleyişi sonra da sunduğu hizmetler bakımından kaliteyi,
etik değerleri, adaleti ve güveni yakalaması son derece önemlidir. Bugün 85 milyona ulaşan nüfusumuzun
tamamına kaliteli ve kesintisiz bir hizmet sunumu için
birçok faktör etkendir ancak hizmeti sağlayan insan,
yani çalışan unsuru, kaliteli hizmetin olmazsa olmazıdır.
Bu nedenle hizmette kalitenin yolu, hizmeti sunanların
mutluluğu ve yetkinliğiyle doğrudan ilgilidir.

lerden dolayı, çalışanların bir türlü gerçek anlamda tek
çatı altında toplanamadığını, çalışanların sorunlarının bir
türlü çözülemediğini, bir Kurum kültürünün tam olarak
sağlanamadığını vurgulamak isterim.
Özellikle Kurumun bağlı olduğu bakanlığın da yapısının
sürekli değişmesi, aile ve sosyal politikalara ilişkin hizmetlerin de zaman zaman bakanlık bünyesine alınıp
sonra yeniden ayrılması böylesine büyük bir teşkilat içinde personelin var olan sorunlarının derinleşme ve kronikleşme tehlikesine özellikle dikkat çekmek istiyorum. Elbette ki, 2020 yılından beri yaşadığımız küresel salgının
en büyük yükü sağlık ve sosyal güvenlik hizmetlerinde
görülmüş, çalışanlarımızın zaten yoğun olan iş yükü kat
be kat artmıştır. Bunun yanında; 2008 yılında yapılan
değişikliklere rağmen COVID-19 salgınının da etkisiyle
birlikte Kurumun sağlık harcamalarına yaptığı katkının
arttığını görüyoruz.

KAHVECİ: COVİD TEDAVİ VE AŞISININ ÜCRETSİZ
SUNULMASI SON DERECE ÖNEMLİDİR

Pandeminin geçtiğimiz iki yıldaki olumsuz etkilerini göz
ardı etsek dahi, Sosyal Güvenlik sistemindeki finansal
açığı kapatmak üzere kurgulanan reformun, vatandaştan alınan katkı payını artırmasına rağmen, sistemin
açıklarını kapatmayı başaramadığını; sosyal güvenlik
açığının daha da büyüdüğünü görüyoruz. Halbuki yapılan değişikliklerle vatandaştan alınan katkı payları artırıldı, yapılan ödemeler reel olarak düşürüldü. Emeklilik yaşı
yükseltildi; emekli aylığı bağlama oranları memurlar için
çalışılan yıl başına %3’ten kademeli olarak %2’ye çekildi.
Amacımız vatandaşlarımızın daha iyi, daha kaliteli, daha
erişilebilir ve daha cazip bir sağlık ve sosyal güvenlik sistemine ulaşması için var olan aksaklıkları ifade etmektir.
Bu noktada salgın döneminde yapılan fedakarlıkları görmezden gelemeyiz.

KAHVECİ: SGK’NIN KALİTE VE ADALETİ
SAĞLAMASI SON DERECE ÖNEMLİDİR

ki, tüm vatandaşlarımızın geleceğe güvenle bakması,
devlet tarafından korunup gözetilmesi ve güvence altına
Sosyal Güvenlik Kurumu Merkez binasında gerçekleşen alınması, devletimizin vatandaşına değer verdiğini gösGenel Kurulunda konuşan Genel Başkanımız Önder Kah- termektedir.
veci, katılımcıları selamlayarak başladığı konuşmasında,
SGK’nın sorunları ve sisteme dair talep ve beklentilerini Bu nedenle bu hayati hizmetleri topluma sunma göredile getirdi. Kahveci, “Öncelikli olarak belirtmek isterim vini üstlenen Sosyal Güvenlik Kurumunun da önce kendi
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Bilindiği gibi 2008 yılında Sosyal Güvenlik alanında büyük değişiklikler içeren bir reform gerçekleştirildi. Bundan
önce 2006 yılında ise SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur,
Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı altında birleşmişti. Ancak
bu süre zarfında saydığım kurumların üst yönetimlerinde ve yapılarında sürekli olarak gerçekleşen değişiklik-

COVID tedavisinin, ilaçlarının ve aşıların tüm vatandaşlarımız için ücretsiz olarak sunulmasını takdir etmezsek
haksızlık etmiş oluruz. Bu süreçte emeği geçen herkese
tüm vatandaşlarımız adına teşekkür ediyorum. Ama
başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere salgına karşı
canla başla mücadele eden kamu görevlilerimiz için teşekkürün ötesinde bir şeyler yapılmalıdır. Örneğin salgın
nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımız vazife
malulü sayılmalı ve kendilerine şehitlik statüsü verilmelidir.
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COVID-19 nedeniyle hayatını kaybeden çalışanlarımızın
vazife malulü sayılmaları için de COVID-19 mesleki hastalık veya iş kazası olarak tanımlanmalıdır. Sağlık çalışanlarımızın COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetmesi
durumunda yaptıkları işle illiyet bağı aranması doğru bir
uygulama değildir. Bu konuda SGK bir düzenleme yapmalıdır. Hali hazırda iş sağlığı ve güvenliği kanuna göre
bildirim yapılması da sorunu çözmemektedir. 5510 sayılı
Kanunda bununla ilgili bir düzenleme yapılmalıdır. Şehitlik için ise mutlaka COVID-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları için 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve
Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanması gerekmektedir. Salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarına salgın süresince fiili hizmet zammı uygulaması
da hayata geçirilmelidir.

KAHVECİ: YAŞANAN SORUNLARIN
BİR AN ÖNCE TEDBİRİ ALINMALIDIR

Türkiye’de memur emeklileri büyük bir haksızlığa uğruyor. Devlet memurlarının çalışırken aldıkları maaş ile
emeklilik maaşları arasında çok büyük farklılık var. Memurlara çalışırken döner sermaye, ek ödeme, ek ders ücreti gibi ödemeler yapılırken; bu tür ödemeler prime esas
kazançtan sayılmıyor ve emekliliklerinde de bu ödemeler
maaşlarına dâhil edilmiyor. Yapılan bu tür ödemelerin
emeklilik maaşlarına yansımaması, memurların çalışırken aldıkları maaş ile emekli maaşları arasında büyük
bir uçurumun oluşmasına sebebiyet veriyor. Bu nedenle,
devlete yıllarca hizmet etmiş memurların emekliliklerinde yoksulluk sınırının altında maaş almaları kaçınılmaz
son oluyor.
5510 sayılı Kanun, işçiler ile memurlar arasında sosyal
güvenlik ve emeklilik hakkı bakımından eşitlik getirmek
amacıyla çıkarılmış olsa da Kanun, memurların haklarını
budayarak işçilerle eşitledi ancak emeklilikte memurlar
aleyhine ortaya çıkan bu durumu düzeltmedi.1 Ekim

2008’den önce işe başlayan memurla, bu tarihten sonra
işe başlayan memurların emeklilik hakları aynı değil. Bu
durum, çalışırken brüt maaşları ve çalışma süreleri aynı
olan bir memur ile işçinin emekli olması durumunda,
memurların %15 ile %60 oranında daha az emekli maaşı
almasına yarı yarıya daha az emekli ikramiyesi almasına
yol açıyor. Bu adaletsizlik mutlaka düzeltilmelidir. Bunu
düzeltmenin yolu da memurlar açısından son derece
önemli olan ek gösterge uygulamasının, tüm memurları
kapsayacak ve aksaklıklar giderilecek şekilde bütüncül
bir yaklaşımla ele alınmasından ve emekli aylığı yansıtma oranlarının yükseltilmesinden geçmektedir. Ayrıca
kamu çalışanlarına yapılan bütün ödemelerin emekliliğe
sayılması, bu yöndeki aksaklıkları gidermede etkili olacak, SGK’nın prim gelirlerinin de artmasını sağlayacaktır.

yen ve sisteme katkıda bulunanlara her türlü kolaylığı sağlamalı, sistemin dışına kaçıp kayıt altındakilerin
haklarını gasp edenleri kayıt altına almak için tedbirler
geliştirilmelidir.

KAHVECİ: KURUM ÇALIŞANLARININ TALEPLERİNE KULAK VERİLMELİDİR

Bir sendikacı olarak Kurum çalışanları ile ilgili sorunları
göz ardı edemeyiz. 666 sayılı KHK’nın Kurum çalışanlarının haklarını geriye götürdüğünü görmekteyiz. Evet,
daha önce iş yükü yine bu kadar ağırdı, mesai mefhumu
tanımadan çalışanlarımız gece yarılarına kadar çalışırlardı ancak bunun karşılığını da maddi olarak almaktaydılar.
Ne yazık ki, 666 sayılı KHK nedeniyle ödemeleri kesintiye
uğradı. Üstüne bir de salgın nedeniyle artan iş yükü bindi
Elbette sosyal güvenlik sisteminin açık vermesini iste- ama Kurum çalışanlarının ücretlerinde bir gelişme olmameyiz. Ancak bunun yolu sistem içindeki vatandaşların dı. Biz eşit işe eşit ücret derken emeğin, fazla çalışmanın,
haklarını kısarak açığı kapatmak olmamalıdır. Prim öde- fedakarlığın karşılığının göz ardı edilmeden adaletin sağlanmasını istiyoruz.
Biz, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının
düzenli olarak yapılmasını, SGK çalışanlarının yarışarak,
hakkaniyet ölçülerinde atanmasını talep ediyoruz. Liyakat ilkesinden ödün verilmeden atama yapılmasını istiyoruz.
Kariyer bir meslek olarak yeteri sayıda Sosyal Güvenlik
Uzmanlığı kadrosu açılmasını istiyoruz. Kurumun işleyişinde çok önemli yeri olan Sosyal Güvenlik Uzmanlığı,
Sosyal Güvenlik Denetmen ve Denetmen Yardımcılığı,
İcra Memurluğu gibi kadro ihtiyacının en azından belli bir
bölümünün kurum içinden karşılanması, SGK’ya büyük
bir artı değer katacaktır. Dileğimiz önümüzdeki dönemde
aynı sorunların yaşanmaması yönündedir.
Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye’nin göz bebeğidir. Devlet-millet kaynaşması, vatandaşlardan toplanan vergilerin hizmet olarak yeniden vatandaşa dönmesi, gelir dağılımında adaletin sağlanması ve bu yolla sosyal devlet
ilkesinin hayata geçmesi için SGK hayati bir role sahiptir.
Bu dönemde yapılacak çalışmaların, sosyal tarafların
görüş ve önerilerine daha fazla yer vermesi ve sorunlara
kalıcı bir çözüm getirilmesini temenni ediyorum. Bu düşünceler ışığında Genel Kurulun tüm vatandaşlarımıza,
Devletimize, SGK’ya ve çalışanlarımıza hayırlı, uğurlu olması dileklerimle, hepinize saygılar sunuyorum.
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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI
ASGARİ ÜCRET KADAR OLSUN

Türk Emekli-Sen Genel Başkanı Osman Özdemir yaptığı açıklama ile “emekliye yeniden değerlendirme oranının üstünde asgari ücret gibi taban aylık
belirlenip, onun üstünde maaş verilmesini bekliyoruz” dedi.

TÜRKİYE KAMU-SEN HEYETİ OLARAK,
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP
TAYYİP ERDOĞAN’I ZİYARET ETTİK
Genel Başkanımız Önder Kahveci ve Türkiye
Kamu-Sen Yönetim Kurulu üyelerimiz Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ziyaret ettiler.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin’in de hazır bulunduğu görüşmede çalışma hayatında
yer alan sorunlar ile ek zam, refah payı, vergi düzenlemesi, sözleşmelilere kadro gibi bir çok konu gündeme
taşındı. Görüşme sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Genel Başkanımız Önder Kahveci; toplantıya
ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi.
Genel Başkan Kahveci;
“Türkiye Kamu-Sen Yönetim Kurulu olarak bugün Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret ettik. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Bilgin’in de
hazır bulunduğu görüşmede asgari ücrete kadar olan
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ücret gelirlerinden vergi kesintisi yapılmaması yolundaki
düzenlemeye ilişkin memnuniyetimizi dile getirdik. Bu
konuya ilişkin olarak yaşanabilecek aksaklıkların giderilmesini talep ettik.

Özdemir açıklamasında şunları söyledi:
“Yeniden değerlendirme oranı %36,2 olarak ilan edildi.
Bunu ülkemizin gerçek enflasyonunu en az %36,2 olarak
okuyacağız.
Zira hükümet kendi hizmetlerine %36,2 zam yapacak,
piyasa kim bilir yüzde kaç zam yapacak diye beklerken
piyasa patladı, %100’e varan zamlar yapılmaya başladı.
Allah sabit gelirli emekliye yardım etsin.
Kasım ayında açıklanan tüketici enflasyonu (TÜFE)
%21,31, üretici fiyatlarındaki artış (ÜFE) %54,6. Aradaki
yüksek fark, yurt içi üretici fiyat endeksinin aylardır ortaya koyduğu kur ve maliyet zamlarının resmi verilere yansımadığını gösteriyor. Kenar mahallelerde bile 2000.TL’nin altında kira kalmadı, ev kiraları
2000.-TL ‘nin
üzerinde. Tek kişinin yoksulluk sınırı 4,633,86 TL
Dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddi 9,642,16 TL
oldu.

Çalışanların %90’nı, 9,642,16 TL aylık alamıyor. Ne yapacak bu insanlar ailelerini nasıl geçindirecek, çocuklarının
diğer giderlerini nasıl karşılayacak?
Asgari ücret yılbaşından sonra bürüt 4250 TL olacak.
Herkes çok yüksek zam verildiğini söylüyor ama bürütü bile tek kişinin yoksulluk sınırını, karşılamıyor ki dört
kişilik bir ailenin asgari geçim haddini karşılasın. Nasıl
geçinecek çalışanlar. Emekliler yoksulluk sınırının altında
sürünmeye devam edecekler.
Bugünkü şartlarda çalışırken asgari ücretin üstünde,
yoksulluk sınırından maaş alsa bile, emekli olunca bunun %50’si kesilecek yaklaşık 2317 TL maaş alacak, maaşı asgari ücretin yarısı kadar olacak.
Gerçekler ortada, zamlar ortada, ihtiyaçlar ortada. Biz de
emekliye yeniden değerlendirme oranının üstünde asgari
ücret gibi taban aylık belirlenip, onun üstünde maaş verilmesini bekliyoruz.”

Yaşanan ekonomik gelişmelere paralel olarak kamu çalışanlarının zararlarını karşılamak üzere EK ZAM verilmesi
talebimizi görüştük, REFAH PAYI uygulamasının memurlarımızın alım gücünü yükselteceğini ifade ettik.
Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi konusundaki
beklentilerimizi Sayın Cumhurbaşkanına ilettik. Ayrıca kamu çalışanlarımızın acil çözüm bekleyen 3600 ek
göstergenin tüm kamu çalışanlarını kapsayacak ve beklentileri karşılayacak şekilde düzenlenmesi, yardımcı hizmetliler, bayram ikramiyesi, tüm ödemelerin emekliliğe
sayılması, mülakatın kaldırılması ve yönetici atamaları
gibi konuları içeren raporumuzu kendisine sunduk”
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ASGARİ ÜCRET İLE BİRLİKTE EK ZAM VE
REFAH PAYI KAÇINILMAZ OLMUŞTUR
Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren 2022 yılı Asgari ücret rakamı 4250 TL olarak belirlendi.

Yeni Asgari ücret rakamını değerlendiren Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, “Halihazırda AGİ
hariç en düşük dereceli bir memurun maaşı 3918,95 TL
iken, eğer herhangi bir iyileştirme olmazsa toplu sözleşmeye göre ocak ayında bu rakam %5 artış ve %10
enflasyon farkı eklendiğinde 4506,79 TL’ye çıkacak. Yani
kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan pek çok yardımcı hizmetler sınıfına dahil personelin maaşı ancak
asgari ücret düzeyinde kalmış olacak. Bu gelişmeye paralel olarak Hükümet derhal kamu çalışanlarını da geçim
acziyetinden kurtarmak için vakit geçirmeden ek zam ve
refah payı uygulamasını hayata geçirmek zorundadır”
dedi.
Genel Başkan Önder Kahveci;
“Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret açıklandı.
Buna göre 2022 yılında Türkiye’de en düşük ücret düzeyi
%50 artışla 4250 TL’ye çıktı. Bu rakam çalışanın evlilik
ve çocuk durumuna göre daha da yükselecek. Bütün
çalışanlara ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Halihazırda AGİ hariç en düşük dereceli bir memurun maaşı
3918,95 TL. Eğer herhangi bir iyileştirme olmazsa toplu sözleşmeye göre ocak ayında bu rakam %5 artış ve
%10 enflasyon farkı eklendiğinde 4506,79 TL’ye çıkacak.
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Yani kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan pek çok
yardımcı hizmetler sınıfına dahil personelin maaşı ancak
asgari ücret düzeyinde kalmış olacak.
Asgari ücretin artması elbette herkes gibi bizlerin de talebidir. Ancak yapılan ücret artışının genele yayılarak bütün ücretlerin yükseltilmesi gerekmektedir. Enflasyon ve
buna bağlı olarak alım gücündeki erime bütün çalışanlar
için söz konusudur. Nimette, külfette, paylaşımda adalet
ve hakkaniyet en önemli unsurdur. Açıklanan %50 oranı
gerçekte tüm çalışanlar için olması gereken zammı yansıtmaktadır. Ekonomik gelişmelere paralel olarak doğru
olan rakam budur. Yıllardan beri enflasyonun bile altında
zam alan ve alım gücü sürekli azalan kamu çalışanlarının
maaşı asgari ücret düzeyine kadar gerilemiş durumdadır.
Kamu çalışanlarının maaşlarındaki erimenin telafisi ve
alım gücünün artırılması için uzun zamandır talep ettiğimiz ek zam ve refah payı uygulamasının ülkemizde ücret
dengesinin korunması bakımından da önemli bir unsur
olacağı ortaya çıkmıştır. Bu gelişmeye paralel olarak Hükümet derhal kamu çalışanlarını da geçim acziyetinden
kurtarmak için vakit geçirmeden ek zam ve refah payı
uygulamasını hayata geçirmek zorundadır”

EK ZAM VE REFAH PAYI
VAZGEÇİLMEZ TALEBİMİZDİR
Türkiye Kamu-Sen, Ankara ve
tüm illerimizde “Ek zam ve refah
payı vazgeçilmezidir” diyerek
haklı talebini bir kez daha yüksek sesle dillendirdi.

Başkent Ankara ve ülkemizin her köşesinde kamu görevlilerinin de yoğun ilgi ve katılım gösterdiği eylemimizde,
ek zam, refah payı, 3600 ek gösterge, sözleşmelilere
kadro, yardımcı hizmetliler, vergi dilimleri gibi bir çok konuyu alanlara taşıdık. Genel Başkanımız Önder Kahveci,
sendikalarımızın Genel Başkanları, Genel Merkez Yöneticilerimiz, Şube başkanlarımız ve çok sayıda kamu görevlisinin katıldığı Ankara Ulus meydanındaki coşku dolu
eylemimizde de hep bir ağızdan taleplerimizi sıraladık.

KAHVECİ: MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI
ACİLEN GÖZDEN GEÇİRİLMELİ

Eylemimizde konuşan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanımız Önder Kahveci, yaşanan ekonomik gelişmelere
dikkat çekerek, “Hükümet, ivedilikle memur ve emekli
maaş zamlarını gözden geçirmek zorundadır. Enflasyon,
büyüme, refah payı, harcamalar ve geçmiş dönemde yaşanan kayıpların telafisi gibi etkenler mutlaka değerlendirilmelidir” dedi.
Genel Başkan Önder Kahveci;
“Son dönemde yaşanan ekonomik gelişmeler, memur
ve emeklilerimizi ekonomik sıkıntıya sokmuştur. Geçen
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nilenmesinden söz ediyor.
Biz, o zaman da söyledik. “Bu artış ekonomik gerçeklerle bağdaşmıyor. Seyyanen zam içermeyen, refah payı
getirmeyen bir zam, en iyi ihtimalle sıfır zamdır. Gelin
bu metne imza atmayın.” diye çağrıda bulunduk. O
zaman, memurun idam fermanını imzalayanlar, şimdi
çıkmış timsah gözyaşı döküyorlar. Bakın yalnızca 1 yıl
içinde memurun zorunlu giderlere karşı alım gücü aylık
tam 1.087 lira eridi. Bu erime memurun alacak hanesinde dururken, %35-40’lara dayanan gerçek enflasyon
karşısında memura ve emekli, %5+7 zam ile 2022 yılını
tamamlayamaz.
Aylık enflasyon rakamları resmi olarak bile %3-4’lere
dayanmışken, verilecek %5 artış bir aylık enflasyonu bile
karşılamıyor. Zaten ocak ayında alınacak %5 zam, mart
ayı itibarı ile vergi dilimindeki artışa gidecek. Yani bu
şartlar altında 2022’de memura gerçek anlamda hiç zam
yapılmayacak, maaşlar mum gibi erimeye devam edecektir. Hal böyle olunca memur ve emeklilerimizin alım
gücü yıldan yıla azalmakta, aile bütçesindeki açık her
gün biraz daha büyümektedir. Enflasyon farkı da alım
gücünde bir telafi içermiyor; aksine geç kalmış bir mahsuplaşma ile memur maaşlarına reel anlamda sıfır zam
yapıldığının tescili olmaktan öteye gitmiyor. Ama her ne
hikmetse kamuoyunda sanki memurların bir eli yağda
bir baldaymış gibi afaki maaş rakamları dolaşmaktadır.

sene bu günlerde 1 dolar 7,90 TL idi bugün 14,60 lira;
artış %81.Geçen sene bugünlerde çeyrek altın 724 lira
idi bugün 1320 lira; artış %82. Geçen sene bugünlerde 4
kişilik ailenin aylık zorunlu harcaması 7.770 lira idi bugün
9642 lira; artış %24. Bir sene içinde ortalama memur
maaşı 567 dolardan 357 dolara geriledi. Erime %37 Geçen sene memur maaşıyla 6,2 çeyrek altın alınabilirken
bugün ancak 3,9 çeyrek altın alınabiliyor. Erime %37.

den baksak maaşlar kuşa dönmüş durumda. Son 10
yıldır memur maaşları enflasyonun bile altında kalıyor
ve sürekli eriyor. Bu durum küresel salgınla birlikte sürdürülemez bir hal aldı. Memurlarımız ve emeklilerimiz,
yoksulluk sınırının altında, en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz durumdadır.

Toplu sözleşme görüşmeleri de etkisiz sendikalar ve malum konfederasyon yüzünden yaralara çare üretmekten
Enflasyon resmi rakamlara göre bile %21,31 ama memur uzak kalmaktadır. Daha 3 ay öce, önümüzdeki yıl için
maaşına yapılan zam enflasyon farkı da dahil %16,4. %5+7 gibi komik bir rakama davul zurnayla imza atanErime %5 Neresinden tutsak elimizde kalıyor; neresin- lar, bugün yüzleri bile kızarmadan toplu sözleşmenin ye-
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gün gibi aşikardı.
Daha 3 ay sonrasını bile görmekten aciz olanlar yetkili
olunca, bu hezimet de kaçınılmaz oluyor. Bugüne kadar
kamu görevlilerinin yaşadığı sorunların temelinde maaş
artışlarının hedeflenen enflasyona göre belirlenmesi gelmektedir. Hayallere göre zam verip gerçekleri görmezden
gelmenin bedelini kamu görevlilerimiz ödememelidir.
Hükümet, ivedilikle memur ve emekli maaş zamlarını
gözden geçirmek zorundadır. Enflasyon, büyüme, refah
payı, harcamalar ve geçmiş dönemde yaşanan kayıpların telafisi gibi etkenler mutlaka değerlendirilmelidir.
%5+7’nin artık hedef enflasyonla da alakası kalmamış-

3 AY SONRASINI GÖREMEYENLER YETKİLİ
SENDİKA OLUNCA HEZİMET DE KAÇINILMAZ
OLUYOR

Halbuki kamuoyundaki rakamlarla memurlarımızın eline
geçen rakamlar arasında dağlar kadar fark vardır. Doları,
Avroyu, altını artık takip edemiyoruz. Raflardaki ürün fiyatları sürekli artıyor. Durum böyleyken memurlarımız
göstermelik zamlardan bıkmış durumdadır. Maaş artışı,
alım gücünü yükseltmiyorsa, buna zam denemez. Verdiğiniz zam, enflasyonun altındaysa buna zam denemez.
Biz alım gücünü yükseltecek, ekonomideki büyümeden
çalışana pay verecek gerçek bir zam istiyoruz. Herkes
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tır. Bu nedenle 2022 için bütün maaş artışlarının gözden
geçirilmesi gerekmektedir.
-Gerçek enflasyon rakamlarının dikkate alındığı, harcamalardaki artışı karşılayacak kabul edilebilir bir oransal
artış;
-Geçmiş dönemlerde yaşanan kayıpların telafisi için ek
zam;
-Reel gelir artışı sağlanabilmesi için maaşlara refah payı
eklenmesi şart olmuştur.

vergide adaletin sağlanmasını bekliyor. Memurlarımız
3600 ek gösterge bekliyor.
Emekli yüzünün gülmesini bekliyor. Yardımcı hizmetliler
genel idari hizmetler sınıfına geçmeyi bekliyor. Yoksulluk
sınırının üzerinde bir maaş talep ediyor. Sözleşmeliler
kadro bekliyor ama enflasyon beklemiyor. Meseleleri halının altına süpürünce sorunlar çözülmüş olmuyor. Suya
yazılan vaatlerle karın doymuyor. Cep delik, cepken delik,
boş tencere kaynamıyor. Toplu sözleşmenin nasıl bir facia olduğunu şimdi herkes yaşayarak anladı. Biz o gün
toplu sözleşmeyi kabul etmedik; bu günlerin geleceği
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Biz, hakkımız olmayan hiçbir konuyu ve meblağı talep Ek zam ile zararları karşılayın. Refah payı ile gerçek anlamda zam yapın, alım gücümüzü yükseltin. Biz, reel
etmiyoruz.
kayıplarımızın karşılanmasını ve ekonomik büyümeden
bir çalışan olarak hak ettiğimiz payı istiyoruz. Biz, başta
Hakkımızdan aşağısına da rıza gösterecek değiliz.
kamu çalışanları olmak üzere tüm Türk milletinin daha
güzel bir Türkiye’de, yaşanabilir bir ücretle, refah içinde
EK ZAM İLE ZARARLARI KARŞILAYIN, REFAH
yaşamasını istiyoruz. Ek zam da refah payı da kamu çaPAYI İLE ALIM GÜCÜMÜZÜ YÜKSELTİN
lışanlarının analarının ak sütü kadar helal; hakkıdır.
Yıllardan beri “Hakkınız ödenmez” diyerek alkışlanıyoruz; şimdi ise hakkımızın ödenmesini istiyoruz. Biz artık Milyonlarca kamu çalışanı, emekli ve aile bireyleri, zaten
sırtımızın sıvazlanmasını değil, cüzdanımıza insanca ya- imzalandığı anda dahi ekonomik geçerliliği olmayan topşamaya yetecek kadar para konulmasını istiyoruz. Sayın lu sözleşmenin revize edilmesini beklemektedir. İğneden
Bakanın “Memurlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz” ipliğe her şeye zamlar yağmur gibi yağarken 25 milyon
sözünün gerçekleşmesini bekliyoruz. Ağustos ayında vatandaşımız, maaşına gerçek bir zam beklemektedir.
imzalanan toplu sözleşmenin daha başlamadan geçer- Ekonomik olarak zor günler geçiren milyonların umutlasiz kaldığı gün gibi aşikardır. Sayın Bakan da Hükümet rını boşa çıkarmaya hiç kimse cüret etmesin ve derhal
yetkilileri de bu gerçeği kabul etmiştir. Öyleyse gelin çok ek zam ve refah payı uygulamasını hayata geçirsin diyor,
geç olmadan memurun ve emeklinin bütçesindeki bu hepinize saygılar sunuyorum.
yangını ek zam ve refah payı uygulaması ile söndürün.

ÜLKE GENELİNDE DÜZENLEDİĞİMİZ
EYLEMLERLE, EK ZAM VE REFAH
PAYI VAZGEÇİLMEZİMİZDİR DEDİK
Kamu çalışanlarının hak ettikleri ücrete
kavuşması için mücadele ediyoruz.

gündeme taşıdık. Haklarımızı alıncaya dek mücadelemizi sürdüreceğiz. Ankara ve tüm illerimizde bizlere destek
veren tüm katılımcılara ve teşkilatımıza teşekkür ediyoruz.

Türkiye Kamu-Sen bir kez daha kamu çalışanlarının gür
sesi oldu. Ankara başta olmak üzere tüm illerimizde Türkiye Kamu-Sen varsa, çare de var.
meydanlara inerek ek zam, refah payı, 3600 ek gösterge, Varolsun Teşkilatımız, Var olsun Türkiye Kamu-Sen !
vergi dilimleri ve sözleşmelilere kadro gibi taleplerimizi
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KAYSERİ İSTİŞARE TOPLANTISINDA
TEŞKİLATIMIZ BİR ARAYA GELDİ
Türkiye Kamu-Sen Kayseri İstişare Toplantısında konuşan Genel Başkanımız
Önder Kahveci, “Mutlaka ek zam ve refah payı uygulamasına ihtiyaç var;
yoksa biz 2022 yılını 5+7 ile tamamlayamayız” dedi.
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KENDİ ATTIĞI İMZAYI İNKAR EDEN YETKİLİ
KONFEDERASYON ÇALIŞANIN HAKKINI NASIL
KORUYACAK?

İstişare toplantısının açılışında konuşan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, artan döviz fiyatları, enflasyonun yükselmesi, temel ihtiyaç maddelerindeki artışlar nedeniyle her geçen gün alım gücünün
düştüğünü belirtti.
Türkiye Kamu-Sen’in 2002 yılından 2009’a kadar tek
yetkili konfederasyon olarak toplu görüşmeleri yürüttüğünü ve 7 yılda çalışanlara kazandırdığımız değerlerin ortada olduğunu belirten Kahveci, “Ama o günden bu yana
yetkili olan konfederasyonun ve bağlı yetkili sendikaların
ortaya koyduğu tavır da ortada. Daha toplu sözleşmeye
attığı imza yürürlüğe girmeden kendi imzasını inkar eden

bir yetkili konfederasyonla karşı karşıyayız. Bunlar nasıl
hak arayacaklar” diye konuştu.

GERÇEKLEŞEN ENFLASYON %18 İKEN BİLE
%12’LERE İMZA ATANLAR EKONOMİK ŞARTLAR DEĞİŞTİ MAZERETİNE SIĞINIYOR

Gelinen noktada Türkiye Kamu-Sen’in taleplerinin ne
kadar haklı olduğunun ortaya çıktığını anlatan Kahveci,
şunları kaydetti:
“Dün toplu sözleşmeye imza atanlar, bugün bizim söylediklerimizin yanına geldi. Türkiye Kamu-Sen adam gibi
sendikacılık yapıyor. Şimdi ısrarla söylüyoruz. Ekonomik
gelişmeler çerçevesinde artan döviz fiyatları, enflasyonun yükselmesi, temel ihtiyaç maddelerindeki artışlar
nedeniyle her geçen gün kamu çalışanlarının ve emekli-
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lerin alım gücü düşmektedir. Bu alım gücünü telafi edebilmek için mutlaka ek zamma ihtiyaç var, mutlaka refah
payı uygulamasına ihtiyaç var. Yoksa biz 2022 yılını 5+7
ile tamamlayamayız. Şu an itibarıyla TÜİK’in açıklamış
olduğu enflasyon rakamı yüzde 21, Merkez Bankası’nın
yıl sonu enflasyon beklentisi 23,5. Dolayısıyla gelecek yıl
için tahmini tutmayan enflasyon üzerinden çalışanlara
ücret artışı vermek ve bunu da yetkili bir konfederasyonun kabul etmesinin izahı mümkün değil. Şimdi çıkmış
diyor ki ekonomik şartlar değişti. 3 ay önce bunu nasıl

göremediniz, niye öngörmediniz. Siz toplu sözleşmeyi
imzaladığınızda gerçekleşen enflasyon yüzde 18’di. Sen
yüzde 12’ye imza attın.”

15 ARALIK’TA 81 İLDE
EYLEM ORTAYA KOYACAĞIZ

Kahveci, mutlaka gerçekleşen enflasyon üzerinden ücret artışı verilmesi gerektiğini her kesime söylediklerini
aktardı. Yetkili sendikanın toplu görüşme masasındaki
tavrını eleştiren Kahveci, şöyle devam etti:

“Keşke siz de o masada bizim kadar dirayet gösterseydiniz, belki şu anda biz refah payını da almıştık, seyyanen zammı da almıştık. O yüzden Türkiye
Kamu-Sen’in yetkili olmaktan başka yolu yok. O
masaya oturacağız. Önümüze ne kadar engel koyarlarsa koysunlar, o yetkiyi söke söke alacağız. Bu
taleplerimizle ilgili 15 Aralık’ta 81 ilde eylem ortaya
koyacağız. Taleplerimizi kamuoyu ile paylaşacağız.
Yetkili sendikanın yeniden ücret artımı yapılacağı
yönündeki açıklamalarının da bir dayanağı olduğunu düşünmüyoruz ama biz mücadelemizi sürdüreceğiz. 3600 ek göstergenin bir an önce hayata
geçirilmesi lazım. 3600 ek göstergenin önümüzdeki
aylarda yürürlüğe girmesi için bir başlangıç yapılacak. Ama şuna dikkat etmek lazım, mutlaka tüm
çalışanları kapması lazım. Burada çalışma barışını
bozacak, birtakım meslek gruplarını dışarda bırakacak bir çalışma son derece sıkıntılı bir sürece sokar,
hem kamuyu hem de sendikaları. Sözleşmeli çalışmanın kamuya, kamudaki verimliliğe ya da çalışanlara hiçbir katkısı yok. Anketlerde, alan araştırmalarında görüyoruz. Ailesinden uzak, eğitim mazereti
dikkate alınmayan, iş güvencesi olmayan, geleceğe
endişeyle bakılan bir istihdam politikası verimliliği
artıramaz.”
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KASIM AYI KPDK TOPLANTISI

GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) Kasım ayı
toplantısı Çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

yalnızca 734 lira artmıştır. Yani memur maaşı bir yılda
harcamalar karşısında ortalama aylık 1.013 lira ermiştir.
Ekim ayı itibarı ile de yıllık enflasyon %19,89’a, 10 aylık
enflasyon ise %15,74’e ulaşmıştır. Yılın ikinci yarısı itibarı ile önümüzde daha 2 ay bulunmaktayken memur
maaşları resmi olarak %3,7 erimiş bulunmaktadır. Bu
VEDAT BİLGİN: TOPLANTIMIZ HAYIRLI OLSUN erime her geçen ay gerçekleşecek enflasyon oranında
Çevrimiçi toplantının açılışında konuşan Çalışma ve artacaktır. Dönem sonunda verilen enflasyon farkının
Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin, kamu görevlilerinin sorunlarını konuşmak ve çözme noktasında
önemli bir işlevi olan Kamu Personeli Danışma Kurulu
toplantısının hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ile birlikte, Toplu sözleşmeden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Türk Enerji-Sen Genel Başkanı Mustafa Tümer ve teknik
heyetimizin de hazır bulunduğu toplantının gündeminde
çalışma hayatına dair sorunlar bir kez daha ele alındı.

KAHVECİ: YAŞANAN ERİMENİN TELAFİSİ İÇİN
EK ZAM VERİLMELİ

KPDK toplantısının açılışında konuşan Genel Başkanımız Önder Kahveci, yaşanan ekonomik sıkıntılar, kamu
görevlilerine yansımaları, ek zam talebimiz ve Memur
Paketimizde yer alan başlıkları bir kez daha gündeme
taşıdı. Kahveci, “Hepimizin bildiği ve yaşayarak gördüğü
üzere bütün dünya ile birlikte ülkemizde de yüksek enflasyona bağlı ekonomik olumsuzluklar hayatın her alanında kendisini hissettirmekte, artan döviz kuruna bağlı
olarak alım gücü her geçen gün azalmaktadır. Sadece
2021 yılı içinde ortalama memur maaşı 570,4 dolardan
498,8 dolara düşmüş, ortalama memur maaşı 71,6 dolar
erimiştir.
Aynı şekilde son 11 ayda memurlarımızın alım gücü aylık yaklaşık 1 çeyrek altın azalmıştır. Kasım ayları dikkate
alındığında 4 kişilik ailenin gıda, kira, ısınma, ulaşım, giyim, temizlik, eğitim gibi vaz geçemeyeceği zorunlu harcamaları bir yılda 1.747 lira zamlanırken ortalama memur
maaşı enflasyon farkı ödemeleri de dahil olmak üzere
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memur maaşlarını erimekten kurtaramadığı, sadece sıfır zam anlamına geldiği görülüyor. Yıllardır işçiye, asgari
ücretliye verilen zamlar memur maaş zamlarının üzerinde seyrediyor. Hal böyle olunca en düşük memur maaşı
önümüzdeki sene neredeyse asgari ücrete denk gelecek.
Bu erimenin durdurulması, mağduriyetin giderilmesi ve
alım gücünün yükseltilmesi zorunludur.
Bütün ekonomik gerçekler de dikkate alındığında 2022
yılı için toplu sözleşmede karar altına alınan %5+7 zammın ne kadar yetersiz olduğu bir kere daha görülüyor.
Memurlarımıza enflasyonun üstünde maaş artışı sağlayacak olan refah payı ısrarımızda da ne kadar haklı olduğumuz ortaya çıkıyor. Bu nedenle biz erimenin telafisi
için aylık 1000 TL ek zam; enflasyon farkı oluşması halinde de enflasyon farkına ilaveten ayrıca %3 refah payı
verilmesi konusunda ısrarcıyız.

toplu sözleşmeye hüküm konuldu. Biz, bağlayıcı olması
ve somut bir sonuç doğurması gereken toplu sözleşme
hükümlerinin, bağlayıcı olmayan, sonucu da belli olmayan muğlak ifadelerle doldurulmasına karşıyız. Yine de
yıllardır memurlarımızın ve emeklilerimizin kanayan yarası haline gelmiş olan ek gösterge sorununun en kısa
zamanda herkesi mutlu edecek şekilde sonuçlandırılacağına dair umutluyuz.
Bu çerçevede yapılacak düzenlemelerde öğretmen, din
görevlisi, hemşire ve polisler yanında müdürler, müdür
yardımcıları, şefler, merkez taşra ayrımına tabi tutulanlarla, kurum içi yükselme sınavıyla gelen uzmanlar, idareci konumundaki kamu görevlileri, denetmenler, avukatlar, ek gösterge uygulamasından hiç faydalanamayan
teknisyen yardımcısı, şoför gibi Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil olan personel unutulmamalıdır.

3600 EK GÖSTERGE TÜM KAMU
GÖREVLİLERİNİ KAPSAMALI

Ayrıca idareciler ve üniversite genel sekreterleri ve yardımcıları açısından da var olan ek gösterge adaletsizHepimizin malumu olduğu üzere toplu sözleşmede liği mutlaka düzeltilmelidir. Benzer durumların birçok
3600 ek gösterge konusunda çalışma yapılacağına dair unvanda olduğu da bilinen gerçekler arasındadır. Yani
amir durumunda olan birçok personelin ek göstergesi
emrinde çalışan personelin ek göstergesinden daha düşük haldedir. Uzmanlıklarda, taşra ve merkez uzmanları
arasında ek gösterge bakımından farklılıklar yaşanmakta, uzman kadrosunda bulunan kamu görevlileri kariyer
uzmanlar ve diğer uzmanlar olarak farklı kategorilerde
değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Aynı zamanda ek
gösterge uygulamasının belirli bir standardı da bulunmamakta farklı hizmet sınıflarında farklı ek gösterge
çizelgesi uygulanmakta, kadroları Yardımcı Hizmetler
Sınıfında bulunan personel ek gösterge uygulamasından
faydalanamamaktadır.
İdareci, şef, taşra uzmanı, uzman, denetmen, avukat,
memur, mübaşir, şoför, yardımcı hizmetli gibi bütün
kamu görevlilerinin ek göstergeleri yeniden düzenlenmelidir. Ek gösterge belli bir standarda bağlanmalı,
yardımcı hizmetler sınıfına da ek gösterge verilmelidir.
Bütün kamu görevlileri eğitim durumları İtibarıyla yükselebilecekleri en üst derecelere kadar gidebilmelidir. Ek
göstergesi 3600’ün altında olanlar açısından var olan
adaletsizlik giderilmeli, düşük emekli maaşı alanların
maaşları ayrıca yükseltilmelidir. Aksi halde, yalnızca belli
meslek grupları için yapılacak bir düzenlemenin sorunu
çözmekten ziyade yeni sorunların nedeni olacağını özellikle belirtmek isterim.
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GÜVENCESİZ İSTİHDAM MODELLERİ
TAMAMEN KALDIRILMALIDIR

mızın canını yakmaktadır. İktidarlar kamu harcamalarına
kaynak oluşturacak gelirlerin başında gelen vergiyi, tahsilin en kolay olduğu kesimden yani kayıt altında çalışan kesimden almakta ve kaynak ihtiyacını gidermeye
çalışmaktadır. Bu durum ülkemizde öylesine çarpık bir
hal almıştır ki, toplam gelir vergisi tahsilatının yaklaşık
%50’si GSYİH’nın yalnızca %7’sini alabilen çalışan kesim
tarafından ödenmektedir.

Kamuda yaşanan sorunların temelinde kamu personel
rejimindeki aksaklıklar ve çok başlı yapı gelmektedir. Kamuda kadrolu, 4/B sözleşmeli, idari hizmet sözleşmeli,
5393 sayılı Kanun, 4924 sayılı Kanun gibi farklı mevzuat
hükümlerine göre çalışan, özlük hakları bakımından farklı
ama yaptığı iş aynı olan personel istihdam edilmektedir.
Sözleşmeli personel, başta iş güvencesi olmak üzere, tayin, kurum değişikliği ve görevde yükselme gibi en temel Kamu çalışanlarımız yıl içinde ödedikleri vergi oranı
%15’ten %27’ye yükseldiği için ocak ayında aldıkları mahaklardan mahrum bir şekilde görev yapmaktadır.
aşı, aralık ayında alamamaktadır. Yani maaşlar yıl içinde
2011 ve 2013 yıllarında sözleşmeli personel kadroya geçi- artmak yerine azalmaktadır. Son dönemde birçok esime
rilmişti ancak bu statüde istihdama son verilmediği için vergi indirimi ve istisnalar getirildi. Benzer bir düzenlesayıları yine yüzbinlere ulaştı, ailelerinden ayrı yaşayan menin de bu konuda en fazla mağduriyeti yaşayan kesözleşmeli personelin hali bir insanlık dramına dönüştü. sim olan kamu çalışanları için yapılması gerekiyordu. Adil
Ayrıca Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet bir gelir dağılımı sağlamak, sosyal devlet ilkesini benimİşleri Başkanlığı’nda sözleşmeli personel arasında 3+1 semiş olan ülkemiz için bir zorunluluktur. Bu nedenle geyıla tabi sözleşmeli personel bulunmaktadır. 2016 yı- lir dağılımının daha adaletli bir şekilde gerçekleşmesinin
lında getirilen bu sistemle kamuda süresiz sözleşmeli ana unsuru olan vergi politikalarının biz çalışanlar lehine
istihdamı ve 3+1 yıl süreli sözleşmeli istihdamı gibi bir düzenlenmesini istemek her Türkiye Cumhuriyeti vatanayrımcılık daha ortaya çıkmıştır. Bu durum Anayasanın daşının anayasal hakkıdır. Dolayısıyla bizler bu anayasal
kanun önünde eşitlik ilkesine de aykırı bir yapı oluştur- hakkımızı kullanarak yıllardır üzerimizde ağır bir yük olan
gelir vergisi sorununun bir an önce çözülmesini istiyomaktadır.
ruz. Bu nedenle kamu çalışanlarının gelir vergisi oranının
Kaldı ki, yapılan uygulamanın Anayasamızın temel il- %15’e sabitlenmesi talebimizi bir kere daha yineliyoruz.
kelerine aykırı olduğu yolundaki gerekçelerle sözleşmeli personelin açtığı davalar mahkemelerde olumlu GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ
sonuçlanmakta, sözleşmeli personel mahkeme kararı SINAVLARI DÜZENLİ YAPILMALI, MÜLAKAT
ile kadroya atanma hakkı elde etmektedir. İdarenin de
bu gerçekleri göz ardı etmeden yargı kararlarına işlerlik KÖKTEN KALDIRILMALDIR
kazandırması ve sözleşmeli çalışanlarımızı dava açmak Kamuda mülakata dayalı atama ve görevde yükselme
zorunda kalmaksızın bir an evvel kadrolu ve güvenceli uygulamasından bir an önce vazgeçilmeli, görevde yükstatüye kavuşturması gerekmektedir. Toplu sözleşme- selmelerde yazılı sınav ve tecrübe dikkate alınmalıdır.
deki muğlak ifadelerden bir tanesi de bu husustadır. Aynı zamanda vekaletle görevlendirme yerine asaleten
Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi konusunda görevlendirme yöntemi tercih edilmeli, idarecilik görevçalışma yapılacağı ifade edilmiştir. Türkiye Kamu-Sen leri asaleten gerçekleştirilmelidir. Görevde Yükselme ve
olarak kamuda iş güvencesini zayıflatan, her türlü istis- Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik’te limara açık bir yapı arz eden 4/B’li, 4/C’den 4/B’ye ge- yakat ilkesini zedeleyen maddeler iptal edilmeli, bu çerçen sözleşmeli, geçici, vekil, idari hizmet sözleşmeli gibi çevede özellikle görevde yükselme sınavlarından muaf
adlar altında güvencesiz istihdam modelinin bir an önce tutulacak görevleri genişleten, görevde yükselme sınakaldırılmasını istiyoruz. Ayrıca Üniversiteli işçilerin statü vına katılabilmek için belirli bir süre çalışmış olma şartını
kaldıran, bütün kademelerde unvan değişikliklerine sözdeğişikliği talebi bir an önce hayata geçirilmelidir.
lü sınav şartı getiren hükümler kaldırılmalıdır. Kamu kadrolarına yapılan atamalarda mülakat uygulamasının güKAMU ÇALIŞANLARININ GELİR VERGİSİ
venlik gerekçesiyle yapıldığı ifade edilmektedir. Devletin
ORANI %15’E SABİTLENMELİ
güvenliğinin adaylarla yapılacak sınırlı süreli bir görüşme
Vergi konusu, ülkemizde herhalde en fazla çalışanları- ile sağlanması mümkün değildir. Dolayısıyla kamuya ya-
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zılı sınava dayalı bir atama ve terfi sistemi getirilmeli, memur maaşını oluşturan bütün kalemler ile ek ödeme,
kamu personeli için güvenlik soruşturması yapılarak bu ek ders, döner sermaye ve diğer ödemeler de emekli kesorun çözülmelidir.
seneğine dâhil edilmelidir. Yapılacak değişiklikle memurların emekli ikramiyesi için öngörülen ödeme kalemleriBununla birlikte kurumlarda görevde yükselme ve unvan ne ek ödeme, ek ders, döner sermaye gibi bütün ödeme
değişikliği sınavları düzenli olarak açılmalıdır. 30 Mart unsurları da eklenmelidir.
2021 tarihinde gerçekleştirilen Kamu Personeli Danışma
Kurulu Toplantısında bu konuya ilişkin olarak alınan karar BAYRAM İKRAMİYESİ
uygulanmalı ve milyonlarca kamu görevlisinin beklentisi KONUSUNDA MÜJDE BEKLİYORUZ
gerçekleştirilmelidir.
Kamuda memurlar dışında tüm personele ve emeklilere
bayram ikramiyesi ödenmektedir. Bu haktan faydalanaYARDIMCI HİZMETLİLERİN
mayan tek kesim memurlardır. Bu durum büyük bir adaletsizlik yaratmaktadır. Her ne ad altında olursa olsun
SESİ ARTIK DUYULMALIDIR
Kamuda Yardımcı Hizmetler Sınıfına tabi personel olarak kamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsü dışında çagörev yapan memurlar 657 sayılı Kanun hükümlerine lışan tüm memur, sözleşmeli ve geçici, vekil gibi persogöre çalıştırıldıkları halde aynı kanun hükümlerine göre nele Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde bayram
çalışan diğer memurlara nispetle büyük bir ayrımcılığa ikramiyesi verilmelidir.
maruz bırakılmaktadır. Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan personel ek gösterge hakkından faydalana- COVID-19 NEDENİYLE HAYATINI
mamaktadır. Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil personelin
eğitim seviyesi ne olursa olsun üst derecelerde bu sınıf KAYBEDENLER ŞEHİT SAYILMALIDIR
için açılmış kadro bulunmamakta, 657 sayılı Kanunun 67. Bütün dünya küresel COVID-19 salgını ile mücadele etmaddesi de kadro durumuna bağlı olarak derece yüksel- mektedir. Bugüne kadar milyonlarca insan virüse maruz
mesi yapılmasını öngördüğünden, öğrenim durumlarıyla kalmış, yüz binlercesi de hayatını kaybetmiştir. Virüse
eş değer derecelere yükselmeleri mümkün olamamak- maruz kaldıktan sonra sağlığına kavuşanların bir süre
tadır. Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil personel, Devlet sonra yeniden virüs kaptığı görülmektedir. DolayısıyMemurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına la insan vücudu şu ana kadar virüse kalıcı bir bağışıklık
İlişkin Yönetmelik hükümlerinin dışında tutulmakta, bu geliştirememiştir. Bununla birlikte virüsün insan vücunedenle yer değiştirme konusunda da büyük belirsizlikler dunda bıraktığı olumsuz etkiler de henüz tam olarak
ve sorunlar yaşanmakta, aileler parçalanmakta, yardımcı belirlenmiş değildir.
hizmetliler üvey evlat muamelesi görmektedir.
Olağanüstü durumlarda ülke güvenliği ve salgınla mücaBütün bu etkenler göz önünde bulundurulduğunda Yar- dele hiç kuskusuz ki hayati bir önem kazanmaktadır. Yadımcı Hizmetler Sınıfında yer alan personelin gerek mali şamakta olduğumuz salgında da her türlü olumsuz şarta
haklarının gerekse özlük haklarının eşitlik ilkesi çerçeve- rağmen vatandaşlarımızın kamu hizmetlerinden eksiksiz
sinde düzenlenmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu- ve kesintisiz bir biçimde yararlanması, ülkemizin salgınla
nunla birlikte Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil persone- mücadelesinin en önemli unsuru haline gelmiştir.
lin büyük çoğunluğu idari hizmetlerde, masa başı işlerde
görevlendirilmektedir. Fiiliyatta zaten mevcut olan bu Şüphe yoktur ki, salgınla mücadeleden en fazla etkilenen
durumun yasal bir zemine taşınması, çalışma hayatında kesim sağlık çalışanları başta olmak üzere kamu hizkarşı karşıya kalınan bu hukuki ayrımcılığın giderilmesi metlerini sağlayan kamu çalışanları olmuştur. Bu esnada
amacıyla Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil olan perso- 500 dolayında sağlık çalışanımız hayatını kaybetmiştir.
nelin bir defaya mahsus olarak Genel İdare Hizmetleri Diğer meslek gruplarından mesleklerini icra ederken virüse maruz kalan, çalışma gücünü ya da hayatını kaybeden
Sınıfına geçirilmesi gerekmektedir.
kamu çalışanlarının sayısı ise bilinmemektedir.

BÜTÜN EK ÖDEMELER EMEKLİLİĞE SAYILMALI

Devlet memurlarının emeklilik hakları ve emekli maaş- Bütün otoriteler bundan sonra benzer salgınların kürelarının belirlendiği mevzuatta gerekli değişiklik yapılarak sel ölçekte yayılma ihtimalinin daha da kuvvetlendiğini
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ifade etmektedir. Dolayısıyla ülkemizde kamu görevlilerinin ve yakınlarının salgın hastalıklar karşısında hukuki
güvence altına alınması bir zorunluluk haline gelmiştir.
Sağlık çalışanlarımızın COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetmesi durumunda yaptıkları işle illiyet bağı aranması
doğru bir uygulama değildir.
Bu nedenle COVID-19 nedeniyle hayatını kaybeden çalışanlarımızın vazife malulü sayılmaları için COVID-19
mesleki hastalık veya iş kazası olarak tanımlanmalıdır.
Bu konuda SGK bir düzenleme yapmalıdır. Hali hazırda
iş sağlığı ve güvenliği kanuna göre bildirim yapılması da
sorunu çözmemektedir. 5510 sayılı Kanunda bununla ilgili bir düzenleme yapılmalıdır.
Şehitlik için ise mutlaka covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları için 2330 sayılı Nakdi Tazminat
ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanması gerekmektedir.

olmaktadır. Kanunun eksikliği yapılan toplu sözleşme
görüşmelerinde bir kere daha ortaya çıkmıştır.
Bu nedenle bir komisyon oluşturulmalı ve başta toplu
sözleşme kapsamı ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na
itiraz hakkı olmak üzere uluslararası sözleşmelerle çelişen ve demokratikleşmenin önünde engel teşkil eden
hususlar düzeltilerek, kamuda çağdaş bir sendikal örgütlenmeyi sağlayacak düzenlemeler yapılmalıdır. Bu
kapsamda sosyal diyalog mekanizmalarını güçlendirecek tedbirler hayata geçirilmeli, 2009 yılından beri
toplanmayan ve Anayasal bir kurum olan Ekonomik ve
Sosyal Konsey’e işlerlik kazandırılmalıdır. Kamu çalışanlarına grev ve siyaset hakkı getirilmelidir. Toplu sözleşmenin kapsamı genişletilmelidir. Genel toplu sözleşme
ile hizmet kolu toplu sözleşmeleri birbirinden mutlaka
ayrılmalı, farklı kapsamlarda, farklı zaman ve zeminde
gerçekleştirilmelidir.

Toplu sözleşmeyi bağıtlama ve Hakem Kurulu’na başvuru hakkı adil ve çoğunlukçu bir şekilde yeniden düzenlen4688 SAYILI KANUN YENİDEN
melidir. Hakem Kurulu’nun yapısı değiştirilmelidir. SenREVİZE EDİLMELİDİR
dikalara üye olma ve istifa işlemleri e-devlet üzerinden
4688 sayılı Kanunun birçok maddesinden dolayı hem gerçekleştirilebilmelidir” dedi.
kamu sendikacılığı hem de sendika yöneticileri mağdur

TÜRKİYE-AB KARMA
İSTİŞARE KOMİTESİ
TOPLANTISI İZMİR’DE YAPILDI
Türkiye- AB Karma İstişare
Komitesi’nin 40. Toplantısı
İzmir’de başladı.

Toplantı belirlenen gündem çerçevesinde, Eş başkanlar
Rıfat Hisarcıklıoğlu ve Peter Clever’in açılış konuşmaları sonrası Avrupa Komşuluk Politikaları ve Genişleme
Müzakereleri Genel Direktör Yardımcısı Maciej Popowski,
Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komite Dış İlişkiler Bölüm
Toplantıya Türkiye adına Ekonomik ve Sosyal Konsey’in Başkanı Dimitri Dimitriadis ve T.C. Dış İşleri Bakan YarSivil kanadı olan 8 sivil toplum kuruluşu yanında, müte- dımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakçı’nın konuşmaları ile devam etti.
kabil AB Kanadı sivil toplum temsilcileri katılıyor.
Konfederasyonumuz adına Genel Başkan Önder Kahveci
ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve
Türk Tarım Orman-Sen Genel Başkanı Ahmet Demirci’nin
katıldığı toplantı 2 gün sürecek olup, genel gündeminde;
- Türkiye- AB Müzakerelerinin yeniden başlatılması,
- Afet Yönetimi,
-Yeşil Ekonomi,
-Gümrük Birliği Protokolünün yeniden ele alınması yer
alıyor.
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KAHVECİ: AFETLERLE MÜCADELE KÜRESEL
BİR SORUN HALİNE GELMİŞTİR

Toplantıda söz alan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanımız
Önder Kahveci, “Doğal afetlerle mücadelenin yalnızca
ülkelerin yerel sorunu olmaktan çıktığını ve küresel bir
sorun haline geldiğini de kabul etmeliyiz” dedi. Kahveci,
“Sanayi devrimi ile birlikte artan sera gazlarının atmosfere kontrolsüz bir biçimde salınımı sonucunda dünyanın
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zakereleri bir süredir akamete uğramıştır. Bu kapsamda
başta Sosyal Politika ve İstihdam başlıklı 19. Fasıl olmak
üzere AB üyelik müzakerelerinin tekrar başlatılması için
çalışma yapılmalıdır.
Bütün bu değerlendirmeler ışığında küresel iklim değişikliğine paralel olarak artan afetlerle mücadele noktasında AB üye ve aday ülkeleri kapsayan bir Ortak
Mücadele Planı için herhangi bir çalışma yapılmakta
mıdır? Ülkemizin en büyük sorunlarından biri olan ve
yakın gelecekte tüm dünyanın sorunu haline gelecek
olan göçle ilgili AB bünyesinde bir çalışma yapılmakta
mıdır? COVID-19 başta olmak üzere yaşanan ekonomik
olumsuzluklardan çalışanları korumak adına AB bünyesinde ortak bir fon kurulması gündeme alınmış mıdır?”
şeklinde değerlendirmelerde bulundu.
ısısı hızla artmaya başlamıştır. Bu durum insan etkisiyle iklimlerin değişmesine yol açmakta, bu da seller, su
baskınları, orman yangınları, kutup buzullarının erimesi
ile deniz seviyesinin yükselmesi, kuraklık ve düzensiz
yağışlara neden olmaktadır. Atmosferdeki karbondioksit
oranındaki artış, hayvan ve bitki çeşitliliğini azaltırken
insan sağlığını da tehdit eder boyuta ulaşmıştır.

bir noktaya gelecek ve bu saatten sonra alınacak tedbirler de bir işe yaramayacaktır. Dolayısıyla vakit geçirmeksizin üretim sistemlerimizi, tüketim alışkanlıklarımızı ve
teknolojimizi dünyaya zarar vermeyecek şekilde dönüştürmek zorundayız. Bu çerçevede doğal afetlerle mücadelenin yalnızca ülkelerin yerel sorunu olmaktan çıktığını
ve küresel bir sorun haline geldiğini de kabul etmeliyiz.

Özellikle düzensiz yağışlar ve kuraklık, önlem alınmadığı
takdirde dünya üzerinde insan yaşamının tehlike altında
olduğunu ortaya koymaktadır. Yalnızca bu yaz Türkiye’de
yaklaşık 200 bin hektar ormanın yandığı hesap edildiğinde tehlikenin boyutları daha net görülecektir. Sanayileşmenin getirdiği enerji ihtiyacı ve bu enerjinin fosil yakıtlardan elde edilmesi bir anlamda insanlığı uçurumun
eşiğine getirmiş durumdadır. Eğer bir şeyler yapılmazsa
çok kısa bir süre sonra dünya gezegeni geri dönülemez

İçinde bulunduğumuz süreçte iklim değişikliği paralelinde doğal afetlerde gözle görünür bir artış yaşanmaktadır.
Bilhassa su sıkıntısı çekilen bölgelerden diğer bölgelere
doğru büyük bir göç akınının yaşanacağı ve yakın gelecekte toplumların en büyük sorunlarının başında bu göç
olgusunun geleceği açıktır. Ne yazık ki ülkemiz küresel
iklim değişikliği etkilerinden bağımsız biçimde de yaşanan siyasal istikrarsızlıklar ve çatışmalar nedeniyle Orta
ve Uzak Doğu kökenli göçmenlerin akınına uğramakta-
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dır. Ülkemizde mevcut durumda 10 milyonun üzerinde Türkiye- AB Karma İstişare Komitesi’nin 40. Toplantısı
göçmen barınmaktadır. İklim değişikliğine bağlı göçlerin 23 Kasım Salı günü ortak deklarasyonun ya da toplantı
başlamasıyla bu rakam çok daha artacaktır. Bu noktada tutanağının kabulü ve gelecek KİĶ toplantı konularının
Avrupa Birliğinin ortak bir göç politikası oluşturması ve belirlenmesi ile sona erdi.
Türkiye gibi geçiş ülkesi konumundaki ülkelerin sorunlarına çözüm üretmesi zorunludur. Bütün bu potansiyel ve
mevcut sorunlara ek olarak dünya 2 yıldır bir de COVID-19
salgını ile mücadele etmektedir. Türkiye gerek krizle ilgili
zamanında alınan tedbirler gerekse oluşturduğu başarılı
sağlık sistemi sayesinde şu ana kadar salgının etkilerini nispeten daha hafif hissetti. Ancak salgının dünya
ekonomileri üzerinde son derece ağır tahribatlar oluşturduğu, başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm kamu
görevlilerinin ekonomik olarak olumsuz etkilendiği de bir
gerçektir. Özellikle dünya genelinde artan enflasyonun,
çalışanların reel gelirlerini düşürdüğü, alım gücünü azalttığı görülmektedir. Türkiye ile AB arasındaki üyelik mü-
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ARAMIZDAN AYRILIŞININ
83. YILINDA HİÇ EKSİLMEYEN
SEVGİMİZLE VE RAHMETLE ANIYORUZ

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, ülkemizin kurucusu, büyük önderimiz Gazi
Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım’a ilişkin bir mesaj yayınladı.

ve güven dikkate alındığında Mustafa Kemal Atatürk’ün
günümüz sorunlarına yıllar öncesinden çözümler sunduğunu ve bu çözümleri yaşantısında bizzat tatbik ettiğini
görmekteyiz.

lik fikrî altyapısının anlaşılması ve milli politikaların uygulanmasıyla mümkün olacaktır. Bu nedenle gençlerimize Atatürk’ü, büyük mücadelesini, eserlerini ve fikirlerini
doğru bir biçimde anlatmak ve öğretmek zorundayız.

Atatürk’ü; dönemin İngiltere Başbakanı Lloyd George
“Yüzyıllar nadir olarak dâhi yetiştirir. Şu talihsizliğimize
bakın ki 20. yüzyılın dâhisi Türklere nasip oldu ve kader
onu bizim karşımıza çıkardı.” sözleriyle, Afgan Kralı Emanullah Han ise “O büyük insan yalnız Türkiye için değil,
bütün doğu milletleri için de en büyük önderdi.” diyerek
tarif etmiştir. Atatürk, gerçekten de emperyalizme karşı
mücadelenin, özgürlük ve bağımsızlığın ilham kaynağı,
tüm mazlum milletlerin umudu idi.

“Tek umudum gençliktedir.” diyerek gençlere olan inancını her fırsatta dile getiren Ulu Önder’in büyük ülküsünün
hayat bulması, Türk milletinin muasır medeniyetler seviyesine yükselmesi ve bu topraklarda ilelebet varlığını
sürdürebilmesi en büyük idealimizdir.

“En büyük eseri” Cumhuriyeti, “Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat
Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır” vasiyeti ile sonsuza dek yaşatmak
üzere gelecek nesillere miras bırakmıştır.
Bizler, bu emaneti kanımız, canımız pahasına korumak ve ilerletmek mecburiyetindeyiz. Devletimizin varlığı, milletimizin
birliği ve bütünlüğü “Türkiye Cumhuriyeti’ni
kuran Türkiye halkına Türk denir” ifadesinde
anlamını bulan, Atatürk’ün milliyetçi-

Türk milleti, tarihin ender yetiştirdiği böylesine büyük
bir şahsiyete sahip olmakla ne denli gurur duysa azdır.
Atatürk fikirleriyle, ilkeleriyle ve yaşam biçimiyle hayatımızın her alanında örnek alınacak ve saygı duyulacak
bir değerdir.
Vefatının üzerinden 83 yıl geçmiş olmasına rağmen hiç eskimeyen ilkeleri ile yolumuzu aydınlatan ışık, eğitimin, bilimin ve
çağdaşlığın yolunu açan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet ve özlemle anıyor,
her geçen yıl yokluğunu daha fazla hissediyoruz. Yolu yolumuz, ilkeleri ilkemizdir.
Ruhu şad, mekânı cennet olsun”

Savaşlarda elde ettiği zaferleri, kurduğu hür, bağımsız
ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti ile taçlandıran, düşman
işgali altında inim inim inleyen, paramparça olmuş bir
avuç halkı, inanç ve azimle yeniden ayağa kaldırıp, bütün
ayrılıkları bir kenara koyup, ortak kültür ve değerler etrafında birleştirerek bu vatanı yeniden Türk yurdu yapan
büyük devlet adamına ne kadar minnet duysak azdır.
Emperyalist güçler tarafından paramparça pay edilmiş,
başkenti dahi işgal altında olan Osmanlıdan, vatandaşları cehalet, yoksulluk ve hastalıklarla pençeleşen bir döGenel Başkan Önder Kahveci mesajında şu satırlara yer nemden bugünlere gelmiş olmamız, O’nun ne denli büyük bir askeri ve siyasi deha olduğunu ortaya koymaya
verdi;
“Kurtuluş Savaşımızın başkomutanı, Cumhuriyetimizin yeter de artar.
mimarı, milletimizin hamisi, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 83. yılında saygı, şükran ve Çevreye ve yeşile olan duyarlılığı, çiftçiye ve tarıma verdiği önem, bilim ve eğitime gösterdiği ihtimam, kadına ve
rahmetle anıyoruz.
gençliğe atfettiği değer, çocuklara duyduğu sonsuz sevgi
““En büyük eseri” Cumhuriyeti, “Benim naçiz vücudum
bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti
ilelebet payidar kalacaktır” vasiyeti ile sonsuza dek yaşatmak üzere gelecek nesillere miras bırakmıştır” diyen
Genel Başkan Kahveci, “Türk milleti, tarihin ender yetiştirdiği böylesine büyük bir şahsiyete sahip olmakla ne
denli gurur duysa azdır. Atatürk fikirleriyle, ilkeleriyle ve
yaşam biçimiyle hayatımızın her alanında örnek alınacak
ve saygı duyulacak bir değerdir” dedi.
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CUMHURİYETİMİZİN

98. YILDÖNÜMÜ KUTLU OLSUN

GENEL BAŞKANIMIZ ÖNDER KAHVECİ
BENGÜ TÜRK TV’YE KONUK OLDU
Genel Başkanımız Önder Kahveci,
Bengü Türk TV Gökhan Altunkaş’ın sunduğu Söz Hakkı programının canlı yayın konuğu oldu.
KAHVECİ: BUGÜN GELİNEN NOKTADA
MASADAKİ TAVRIMIZIN HAKLILIĞI ORTAYA
ÇIKMIŞTIR

adına ciddi bir mücadele verdik. Türkiye Kamu-Sen olarak
elimizi taşın altına koyduk ve katkı sağladık. İmza yetkimiz yok ama biz son akşama kadar masada çaba sarf
ederek kamu görevlilerini memnun edecek kazanımları
elde edebilmek adına mücadelemizi sürdürdük.
Ancak kırmızı çizgilerimiz olan bazı maddelerde bir ilerleme olmayınca biz bu toplu sözleşmenin imza törenine
katılmadık ve kabul etmediğimizi kamuoyu ile paylaştık.
Biz toplu sözleşmeye giderken 600 TL seyyanen zam
talebi ile gittik, refah payı olmazsa olmazımızdır dedik
ama bu konularda beklentimiz karşılanmadı. Son günün akşamında refah payı, yardımcı hizmetlilerle ilgili
gelişmeler, şube müdürleri, şefler gibi bir çok konuda
sağladığımızın anlaşmaların sabah saatlerinde metinde
olmadığını görünce bizim bu toplu sözleşmeye olur dememizin bir anlamı kalmadı.

Ülke ve çalışma hayatı gündemine dair çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Genel Başkanımız Önder Kahveci,
toplu sözleşme masasında ekonomik gerçekler ışığında
ortaya koyduğumuz tavır noktasında bugün ne kadar
haklı olduğumuz bir kez daha görülmüştür” dedi. Kahveci, “Geride bıraktığımız toplu sözleşme döneminde İşte bugün geldiğimiz noktada ekonomik gerçeklere baekonomik ve sosyal anlamda kazanımlar elde edebilmek kıldığında taleplerimizde ne denli haklı olduğumuz ortaTürkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Cum- ran Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki ecdadımızın
huriyetimizin 98. Yılını yayınladığı bir mesajla kutladı.
büyük fedakarlıklarla kurup gelecek nesillere emanet ettiği Cumhuriyetimizi korumak ve yaşatmak, bu topraklar
“İçinden geçmekte olduğumuz bu zor günlerde devletini üzerinde yaşayan her bireyin en öncelikli görevidir.
ve vatanını kaybetmenin ne denli acı sonuçlar doğurduğuna bizzat şahit olurken; “Canları pahasına vatanımızı İçinden geçmekte olduğumuz bu zor günlerde devletini
kurtaran, Cumhuriyetimizi kuran ve koruyan ecdadımızla ve vatanını kaybetmenin ne denli acı sonuçlar doğurduve vatan evlatlarımızla ne kadar gurur duysak azdır” di- ğuna bizzat şahit oluyor; “Canları pahasına vatanımızı
yen Genel Başkan Kahveci, “Bizlere bu cennet vatanı ve kurtaran, Cumhuriyetimizi kuran ve koruyan ecdadımızla
Devletimizi hediye eden İstiklâl mücadelemizin önderi, ve vatan evlatlarımızla ne kadar gurur duysak azdır.” diCumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk yoruz. Bizlere bu cennet vatanı ve Devletimizi hediye
ile silah arkadaşları başta olmak üzere bütün şehit ve
eden İstiklâl mücadelemizin önderi, Cumhuriyetimizin
gazilerimizi şükran, saygı ve rahmetle anıyoruz” dedi.
kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşGenel Başkan Önder Kahveci yayınladığı mesajda şu ları başta olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi şükran,
satırlara yer verdi; “Binlerce yıllık devlet tecrübemizden saygı ve rahmetle anıyoruz. Emanetlerine sahip çıkacayola çıkarak kültürel birikimimizi de üstüne ekleyerek ğımıza, devletimizi korumak, yaşatmak ve gençlerimize
şekillendirdiğimiz Cumhuriyet rejimi, yüksek ahlaki de- daha güzel bir gelecek bırakmak için her türlü fedakarlığı
ğer ve niteliklere bağlı, millet egemenliğine dayalı, bireyi göstereceğimize söz veriyoruz. Geleceğe büyük bir ümitkuldan yurttaş konumuna yükselten aydınlanmayı esas le bakmamızı sağlayan atılım ve başarılarının, bütün
alan en ideal yönetim biçimidir. Acımasız bir işgale kar- zorlu engellerin aşılması konusunda bizlere güç vermesi
şı destansı bir mücadele ile kahramanca savaşarak milli dileğimizle Cumhuriyetimizin ilanının 98. yıldönümünü
birliğimizi tesis eden ve bizlere özgürlüğümüzü kazandı- kutluyoruz”
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dadır. Yaşanan kur artışları, akaryakıt fiyatlarındaki artışlar kamu görevlilerin muhatap olduğu mal ve hizmetlere
de zam olarak yansıyor. Bu durum bizim masada ortaya
koyduğumuz tavrın haklılığını da bir kez daha göstermiş
oldu. Geldiğimiz noktada çalışanın alım gücü her geçen
gün daha da düşmektedir. Emekliler ve memurlarımız aileleriyle birlikte toplumun dörtte birini temsil etmektedir. Siz bu kadar insanı görmezden gelemezsiniz. Enflasyon oranında bir artış sıfır zam demektir. Biz taleplerimiz
noktasında kamuoyu oluşturmaya ve sendikal mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz.

yaptığı açıklamada çözüm takvimini açıkladı. Türkiye Kamu-Sen 3600 konusunda ciddi bir mutfak çalışması yapmış, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili
Mustafa Kalaycı marifetiyle de TBMM’ye sunulmuştur.
Biz bu düzenlemenin sadece dört meslek grubunu değil tüm kamu çalışanlarını kapsamasını istiyoruz. Bir an
önce bu 3600 meselesi hayata geçmelidir.
Vergilerde adalet sağlanmalıdır. Az kazanandan az çok
kazanandan çok vergi alınmalı. Bizim talebimiz, vergiler
yüzde 15’de sabitlensin. Biz vergi ödemeyelim demiyoruz hatta kamu çalışanları maaşını almadan vergisini
ödemektedir. Ama bu sisteme bakıldığında, Ocak ayında alınan maaş zammı Nisan ayında eriyor. Bunu kabul
etmek mümkün değildir. Kasım ayında yapılacak KPDK
toplantısında biz yine bu konuları masaya getireceğiz.
Bundan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Seyyanen zam verilmesi, ek zam konusu ve refah payı
uygulamasının yeniden hayata geçirilmesi konusunda
ısrarımız sonuna kadar sürecektir. Ücretlerde yapılacak
bu düzenlemeler ekonomiye can verecek, piyasaları da
canlandıracaktır. Hatta TBMM’de şu günlerde 2022 yılı
bütçesi görüşülüyor. Bütçe görüşmelerine bizim saydığımız bu kalemler dahil edilmeli ve çalışanların yaşadığını KAHVECİ: SAĞLIK ÇALIŞANLARININ
ekonomik sıkıntıların giderilmesi noktasında adımlar
GAYRETİ TAKDİRE ŞAYANDIR
atılmalıdır.
Genel Başkan Kahveci, sağlık çalışanlarının gayretinin
Birileri ne kadar, “Cumhuriyet tarihinin en iyi toplu söz- görmezden gelinmemesini isteyerek; Sağlık çalışanları
leşmesi” dese de bu toplu sözleşme bizi tatmin eden bir çok üstün ve gayretli bir performans gösteriyor. Bu çatoplu sözleşme olmamıştır. Bizim bütün hassasiyetimiz, bayı sadece söz ve alkışla takdir etmekle olmaz. Bizim
çalışanların alım gücünü artırmak yönünde olmuştur. bu insanları ekonomik olarak ciddi anlamada desteklememiz lazım. Döner sermaye gelirleri düştü ve ciddi
Gelinen noktada ücretler mutlaka artırılmalıdır” dedi.
mağduriyetler doğdu. Bu sistem sağlık çalışanları açısından bitmiş durumda. Nöbetler konusunda ciddi sorunlar
KAHVECİ: SÖZLEŞMELİLER VE 3600
var. Bu insanlar tükenmişlik sendromu ile karşı karşıya
kalmaktadırlar. Mutlaka bu saatler düzenlemelidir” dedi.
KONUSU BİR AN ÖNCE ÇÖZÜLMELİ
Genel Başkan Önder Kahveci, Sözleşmeli personel, 3600
ek gösterge ve vergiler konusunda değerlendirmelerde KAHVECİ: CUMHURİYETİMİZİN
bulundu. Kahveci, “Sözleşmeliler konusunda masada
çok mücadele verdik ve metinde net ifadeler olsun iste- 98. YILI KUTLU OLSUN
dik. Ancak muğlak ifadeler metinde yer alınca biz buna Cumhuriyetimizin 98. Yılını da kutlayan Genel Başkanıtamam diyemezdik. Yaşananlar ortada, aile bütünlüğü mız Önder Kahveci, 10 Büyükelçi’nin yayınladığı açıklaolmayan bu insanların feryadını herkes duymalı. Uzun mayı da sert bir dille eleştirdi. Kahveci, “Büyükelçilerin
uzadıya konuşmaya gerek yok, hükumet 2011 ve 2013 yaptığı açıklamayı hadsizlik olarak görüyorum. Türkiye
yıllarında kadro verdi sözleşmeli personele. Bugünde Cumhuriyeti müstemleke devleti değildir. Viyana sözleşbunu yapmalı ve bu sorun artık çözülmelidir. Kamu per- mesinden hareketle kimse bulunduğu ülkenin içişlerine
sonel rejiminden sözleşmeli çalışma tamamen çıkarıl- karışamaz. Herkes yerini bilmelidir. Türkiye Kamu-Sen bu
konuda tavrı son derece nettir. Asla kabul etmiyoruz.
malıdır.
3600 konusunda tavrımızı koyduk ve aynı net ifadelerin
burada da olmasını istedik ancak yine muğlak ifadeler
konuldu. Bu yönde de beklentimizi karşılayan bir metin hazırlanmadı. Gerçi sayın Cumhurbaşkanı bu konuda
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Cumhuriyetimizin 98. Yılı kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Biz her zaman Cumhuriyetimize sahip çıkacağız ve ilelebet yaşatacağız” dedi.

VERGİ MUAFİYETİNİN MAAŞLARA

KATKISI SINIRLI KALACAK
Türkiye Kamu-Sen Ar-Ge Merkezi
yaptığı çalışma ile yeni getirilen
ücretlerden asgari ücret tutarı kadar
olan kısmın gelir vergisi ve damga
vergisinden muaf tutulması uygulamasının maaşlara yansımasını hesapladı.

lı olarak maaşlarında 386,58 TL ile 104,58 TL arasında
değişen tutarlarda artış olacak. Asgari Geçim İndiriminin
kaldırılması nedeniyle vergi indiriminin getirdiği avantaj
da kısıtlı kaldı.
Bilindiği üzere daha önce vergi iadesi şeklinde gerçekleştirilen ve ücretliler üzerindeki dolaylı vergi yükünün
azaltılmasını amaçlayan uygulama 2006 yılında çalışanların zararına olacak şekilde asgari geçim indirimine
dönüştürülmüştü.

Buna göre çalışanların medeni durumu ve çocuk sayısına
Çalışanların medeni durumu ve çocuk sayısına bağ- bağlı olarak ödeyecekleri gelir vergisi tutarından indirim
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ret tutarı kadar olan ücretler gelirlerinin vergiden muaf
tutulmasının etkisini de azaltmıştır. Buna göre memur20 Aralık 2021 tarihinde Plan ve Bütçe Komisyonun- ların maaşlarına 104 TL ile 386 TL arasında değişen tuda kabul edilen kanunun yasalaşması halinde, 01 Ocak tarlarda bir yansıma olacaktır.
2022 tarihinden itibaren ücretlere uygulanan asgari geçim indiriminin de kaldırılması ve tüm ücret gelirlerinin Her ne kadar bu uygulama çalışanlar üzerindeki vergi
brüt asgari ücret tutarı (5004 TL) kadar olan kısmının yükünün azaltılması ve vergi adaletsizliğinin giderilmesi
gelir vergisinden muaf tutulması söz konusu olmuştur. noktasında olumlu bir adım olsa da kamu çalışanlarının
alım gücünü yükseltmekte etkisi sınırlı olacaktır. Özellikle
Bu uygulama ile çalışanlara büyük kazançlar getirilmiş Asgari Geçim İndirimi uygulamasının kaldırılmış olması,
gibi gösterilse de Türkiye Kamu-Sen Ar-Ge Merkezi’nin vergi muafiyetinin etkisini yok etmiştir. Dolayısıyla Asgayaptığı hesaplamaya göre uygulamanın maaşlara yansı- ri Geçim İndiriminin kaldırılması da doğru bir uygulama
masının 386 TL ile 104 TL arasında olacağı ortaya çık- olmamıştır.
mıştır.
Mutlaka memurlarımız bu ekonomik koşullar altında
farklı yöntemlerle desteklenmelidir. Getirilmiş olan uyKAHVECİ: EK ZAM VE REFAH PAYI ŞARTTIR
Tüm çalışanları kapsayacak vergi muafiyeti konusuna gulama vergi yükünün daha adil dağıtılması, çalışanlar
ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türkiye Kamu-Sen üzerindeki vergi yükünün azaltılması bakımından önemGenel Başkanı Önder Kahveci, “Asgari Geçim İndiriminin lidir ancak yeterli değildir.
kaldırılması doğru bir uygulama olmamıştır. Memurlarımız bu ekonomik koşullar altında ek zam ve refah payı Özellikle ekonomik gelişmelerin kamu çalışanları üzerindeki etkisinin azaltılması için farklı argümanlara gerek
gibi yöntemlerle desteklenmelidir.” dedi.
vardır. Türkiye Kamu-Sen olarak biz uzun zamandan beri
Kahveci; “Türkiye Kamu-Sen Ar-Ge Merkezimizin yaptığı söylediğimiz gibi ek zam ve refah payı talebimizi yineliçalışma, vergi indirim tutarının memur maaşlarına yan- yoruz. Refah payı ve ek zam uygulaması olmadığı müddetçe bu ekonomik olumsuzlukların memur ve emekli
sımasını ortaya koyması bakımından önemlidir.
üzerinde yarattığı tahribat önlenemeyecektir.” dedi.
Özellikle asgari geçim indiriminin kaldırılması, asgari ücyapılmakta, bu da ücretlere eklenmekteydi.
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MEMUR MAAŞLARININ DA YENİDEN

DEĞERLEMEYE İHTİYACI VAR

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder
Kahveci, %36,2 olarak belirlenen yeniden değerleme oranlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Genel Başkan Önder
Kahveci, “Memur ve emeklilere %5+7
zam yapılırken diğer tarafta vergilerin
%36,2 artması büyük bir tezat içeriyor”
dedi.

Bir tarafta memur ve emeklilere %5+7 zam yapılırken
diğer tarafta vergilerin %36,2 artması büyük bir tezat
içeriyor. Vergi öderken %36,2 zamla karşılaşıyoruz ama
cebimize giren para sadece %5+7 artıyor. O da resmi
olarak %20’lere dayanmış enflasyon kadar bile değil.
Verirken cimri alırken bonkör olunca çalışanların bir cebine girmeden öbür cebinden fazlasıyla geri alınan zamlarla karşılaşıyoruz.

Dolayısıyla sürekli değer kaybeden memur maaşının da
yeniden değerlemeye ihtiyacı var. Bu noktadan bakınca
kamu çalışanlarının gelirlerinin erimemesi için makul
olan oranın en az yeniden değerleme oranı olan %36,2
olması gerekiyor. İşte bu yüzden biz, “Nimette de külfetKahveci;
“Hazine ve Maliye Bakanlığı yeniden değerleme oranları- te de adalet” diyoruz. Bu adaletin sağlanması için derhal
nı %36,2 olarak belirledi. Buna göre vatandaştan alına- maaşlara 1000 TL seyyanen zam ve ayrıca %3 refah payı
cak vergi, resim ve harçlar %36,2 oranında zamlanacak. istiyoruz”
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ENFLASYON FARKI ZAM
DEĞİLDİR, EK ZAM VE REFAH
PAYI KAÇINILMAZDIR
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı
Önder Kahveci, 2021 yılı enflasyon
rakamları ve memur maaşlarına
yapılacak artışlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

farkını bir lütufmuş yeni bir zammış gibi göstermek doğru değildir” diyen Genel Başkan Kahveci, ek zam ve refah
payı talebini yineledi.

Genel Başkan Kahveci;
“2021 yılının enflasyon rakamı belli oldu. Buna göre enflasyon yalnızca 1 ayda %13,58 arttı ve 2021 yılının tamamı için %36,08 oldu. Memurlarımıza geçen yılın ikinci
yarısı için verilen %3’lük zam da henüz almadıkları 2022
“Artık aylık enflasyonun çift haneli rakamlara ulaştığı bu yılı ilk ve ikinci yarı yıl zamları da sadece aralık ayında
dönemde memurlara ve emeklilere 6 ay için %5 zam yaşanan enflasyon karşısında eridi, yok oldu.
yapmak hiçbir vicdana sığmaz. Ortaya çıkan enflasyon
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Buna göre memur maaşları geçen altı ayda verilen %3
zam düşüldüğünde resmi olarak %22,46 eridi. Böylece
memur ve emeklilere ocak ayında %22,46 enflasyon farkı ortaya çıktı.
Üstelik bu enflasyona yılbaşı gecesi yapılan doğalgaz,

elektrik ve akaryakıt fiyatları ile vergi, harçlar ve ulaşıma
gelen zamlar da dahil değil. Enflasyon rakamlarına, son
yapılan zamlar eklendiğinde cebimize yansıyan gerçek
enflasyonun %36,08’in kat be kat üzerinde olduğu ortaya çıkıyor.

Uzun zamandan beri döviz kurlarında yaşanan artışın
enflasyonu tetikleyeceğini ifade etmekteydik. Görülüyor
ki, döviz kurundaki artış hayatımızın her alanında fiyatları doğrudan etkiliyor.

teriyor. Bu ekonomik şartlar altında bu maaşlar hakkaniyet, adalet ve ekonomik gerçeklerle bağdaşmıyor. Birçok
kesim için destekler getirildi, memurlar da kendileri için
bir destek bekliyor.

Artık aylık enflasyonun çift haneli rakamlara ulaştığı bu
dönemde memurlara ve emeklilere 6 ay için %5 zam
yapmak hiçbir vicdana sığmaz. Ortaya çıkan enflasyon
farkını bir lütufmuş yeni bir zammış gibi göstermek doğru değildir. Enflasyon farkı memur ve emeklilerin 2021
yılında eriyen maaşlarının geç kalmış ve yetersiz bir telafisidir.

En düşük memur maşı asgari ücretin bile altında kalmak
üzere. Yetkililer taleplerimizi görmezden gelirse 2022,
memur ve emekli için sürdürülemez bir yıl olacak.

Bu enflasyon rakamları karşısında tarafların bir araya
gelmesi, 2022 ve 2023 yılı zamlarının yeni ekonomik
gerçekler ışığında belirlenmesi kaçınılmaz olmuştur.
Bunu sağlamanın yolu memurlara ve emeklilere gerçek
Tekraren ifade ediyorum ki, enflasyon farkı bir zam de- anlamda maaş artışı getirecek ek zam ve refah payı taleğildir. Yaşanan fiyat artışları karşısında sıkıntı yaşayan bimizin hayat bulmasından geçmektedir.
memur ve emeklinin, kuşa dönen maaşlarına 6 ay önce
yapılması gereken zammın gecikmiş bir telafisidir. Enf- Memur ve emeklilerimiz için artık bıçak kemiğe dayanmış, bu bütçeyle yaşamak imkânsız hale gelmiştir. Ek
lasyon farkı sıfır zam demektir.
zam ve refah payı olmadan, %5+7 ile 2022 yılının sonu,
Bütün bu rakamlar 2022 ve 2023 yıllarına ilişkin toplu memur ve emekli için karanlıktır”
sözleşmenin daha başlamadan hükmünü yitirdiğini gös-
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İsmini Rus Harbi’nden Alan İngiliz Takımı Fordingbridge Turks’ün İlginç Hikayesi.

İNGİLTERE’DE
BİR TÜRK TAKIMI
İngiltere’nin güneyinde yer alan Hampshire Kontluğu bölgesinde kurulmuş bir takım
Fordingbridge Turks. Peki kendilerine neden Türk diyorlar? Bu ismi almalarına neden olan şey ne? Önceleri bizlerin de hakkında pek bilgi sahibi olmadığı bu kulübü
sizler için araştırdık.

Melanie Gill’e ulaştık. Kendisi bize nazik bir
şekilde kulüp ile ilgili en güncel ve tarihi bilgileri aktardı. Şimdi tanıyalım, kim bu Türkler?

1868 yılında kurulan Fordingbridge Turks
Futbol Kulübü, futbolun ilk zamanlarında
yer alıp, bu oyuna katkı sağladıkları için kenBu araştırmamız için internette yer bolca dileriyle gurur duyuyorlar. Kulüp üyeleri,
yer alan bilgi kirliliğinden zarar görmemek 1884 yılında South Hampshire ve Dorset FA
adına Fordingbridge Turks kulüp çalışanı (bölgelerinde bulunan futbol birliği.) komite-
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sinde temsil edildi. Ayrıca bu üyeler, futbol
birliğinin 1884/1885 yılında yayınladığı el kitabını hazırladı. Bu da Fordingbridge Turks
takımının, İngilizler için milli bir oyun olan
futbolun kuralların oluşturulmasında rol oynadığı anlamına geliyor.

takımın isminde direkt olarak yer alıyor. Taraftarların takıma Türk diye hitap edip, bu
şekilde desteklemesinin sebebi o dönemlerde yaşanan Osmanlı-Rusya savaşı. Kulübün mücadele niteliklerinin ve kararlılığının
Türk Ordusu’na benzer şekilde olmaları nedeniyle takıma “Türkler” adı verildi. (Ayrıca
bu çoğu yerde Gazi Osman Paşa’nın PlevPeki bu Türk ismi nereden geliyor?
1876 yılından sonra takımın taraftarları ta- ne’de aldığı zafer sonrası taraftarın bunu
rafından önceleri lakap olarak takılan Türk kendilerine örnek olarak almasına bağlıyor)
ismi daha sonraları resmi hale geliyor ve
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kurulu naif bir takım diyebiliriz. Geçtiğimiz
yıl 150.yılını kutlayan Turks, kendilerini tanımaları açısından tüm kulüplere bir davetiye
göndererek kutlamalara katılmalarını istediler. Notts County (Fordingbridge’den daha
eski olan birkaç kulüpten biri), Sunderland,
Mansfield, Millwall, Newport, Derby County,
Southampton ve AFC Bournemouth gibi
ekipler bu daveti geri çevirmedi ve bu durum kulüp çalışanlarını çok mutlu etti. En
özel teşekkürlerini ise kendilerine imzalı formalar bağışlayan İngiltere Kadın Milli Futbol
Takımı’na ilettiler.
Takımın En Ünlü İsmi - Frank Jefferis
1905/06 sezonunda takımda yer alan Fordingbridge doğumlu Frank Jefferis, Turks
adına hücum oyuncusu olarak takımda yer
aldı ve o dönemde Southampton FC tarafından denemeye davet edildi. Southampton
ile profesyonel sözleşme imzaladı ve Kasım
1905’te ilk kez forma giydi. Takımı adına 184
lig ve kupa maçı oynayadı toplam 48 gol attı.
1911’de Everton’a transfer olup ardından Preston North End’e ve son olarak da Southport’a
katıldı.

Kulübün tarihi başarıları açısından gurur
duyması için birçok nedeni var. Fordingbridge Turks aynı zamanda Hampshire ve
Güney Batı Bölgesi’nde yer alan en eski kulüp. Ayrıca Hamshire FA kurucu üyeleri de
Turks takımından.
Fordingbridge Turks, Britanya’nın en eski
futbol turnuvası olduğuna inanılan Basingstoke Cup zaferine sahip. (1881) Ayrıca bu
kupa sayesinde o dönem bilinirlikleri oldukça artmış.
En önemlisi de dünyanın en eski 13. kulübü
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olmaları. - Hampshire’deki küçük bir kasaba
için oldukça büyük bir başarı…
Şu anda bölgesel olarak varlığını sürdürmekte olan takım, son 25 yıldaki futbol piyasasından oldukça şikayetçi. Ortada dönen milyon
poundlar sebebiyle Premier League’de yer
alan elit takımlar ve o seviyedeki benzer
kulüpler ile olan uçurum onlar için de oldukça üzücü bir durum. Kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan takımın kendine ait
bir sahası bile yok ve kulüpte yer alan tüm
çalışanlar da gönüllü olarak çalışıyor yani
hiçbir gelir beklentisi olmayan kişilerden

karşılamak için kulübü büyütmeye devam
etmek ve yerel topluluktaki futbol yeteneklerini geliştirmek olduğunu söyleyen kulüp,
herkesin bu güzel oyunun tadını çıkarması
için güvenli ve eğlenceli bir ortam sağladıklarını söylüyor. Kulüp büyüdükçe, kulüp
komitesine ve koçluk personeline yönelik
taleplerin de artacağını ve böylece bugünkü
etkinliğin gelecek için planladıkları gibi başkalarını da bu tarihi kulüpte yer almaya teşvik edeceğini umuyorlar. Ayrıca kulüp olarak da bağışlara açıklar. Bu bağışlar takımın
ayakta kalabilmesi için çok önemli bir detay
olarak yer alıyor.
Bizlere de tüm bu finansal zorlukların ve dev
kulüplerin gölgesinde kalmak zorunda olmalarına rağmen 150 yıldır savaşan, gelişen
ve kendilerini futbol tarihinde daim kılmak
için savaşan bu insanları gönülden tebrik etmek düşüyor.
Umarız futbol tarihinin en eski kulüplerinden biri olan Fordingbridge Turks, ilerleyen
zamanlarda istedikleri yere ulaşabilirler. Belki de bir gün o çok tanıdığımız Premier League takımlarından biri olurlar, kim bilebilir…

Frank, futbol kariyeri boyunca, 1915’te Everton’la bir lig şampiyonluğu (tarihinde yer
alan 9 şampiyonluktan ikincisi) ve iki England International Caps kazandı. Son olarak
kayda geçen önemli detay ise 1922’de Preston North End forması giyerken FA Cup finalinden yenilgiyle ayrılmaları oldu. Ayrıca
Jefferis’in torunları da Turks adına forma
giymeye devam ediyorlar.
Kulüp Adına Son Gelişmeler
2014’te, Fordingbridge Town Youth FC, Fordingbridge Turks ile birleşerek, bir topluluk
kulübü oluşturdu. Artık 4 yaşından başlayarak, kadın ve erkek takımlarına kadar
neredeyse her yaş grubundan kişilere futbol hizmeti sunuyorlar. Amaçlarının talebi
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Sedye ile gelen her yaralı, burada masaya koyuluyordu. Doktorun elinde enjektör, enjektörün içinde ağrı kesici..
Doktor ilk muayeneyi yapıyordu ve yaşama olasılığı olan, ameliyat edilmesi halinde
yaşayacağına inandıkları askerlere ağrı kesiciyi yapıyordu..
Oysa gelen her yaralının ağrı kesiciye ihtiyacı vardı. Fakat herkese yetecek kadar ağrı
kesici yoktu..
Doktor duygusal karar vermemek için yaralıların yüzüne bakmamakta, iyileşme şansı
yüksek olan yaralılara ağrı kesici yapmaktaydı..
Yine doktorun önüne bir asker getirilir
Yaralının ağır yaralarına bakan doktor, askerin iyileşemeyeceğini öngörür ve ona ağrı
kesiciyi yapmaz..

DOKTOR
TARIK NUSRET’İ

“Affet oğlum, o senin hakkın değildi”
İşte bu topraklar hakkı olmadığı için tek bir
ağrı kesiciyi bile oğlundan esirgeyen o güzel
insanlar tarafından vatan yapılmıştır.
Ve bizim..

O sırada askerden iniltili bir ses duyulur..
“Baba!”
Herkesin gözü doktora çevrilir, yaralar içinÇanakkale savaşını kazandığımız o tarihi
de kıvranan asker doktorun öz oğludur..
Doktor buna rağmen yine ağrı kesiciyi oğlu- anlardan biri de hiç şüphesiz Doktor Tarık
na yapmaz ve bir kaç saat sonra da oğlu şe- Nusret’in hakkı olmadığı için öz oğluna ağrı
kesici yapmadığı o an’dır..
hit olur..
Doktor, şehit olan oğlunun cansız bedenine
Tarihin tozlu sayfalarına adını kazımış tüm
sarılır ve şöyle der:
kahramanlara sonsuz saygıyla, minnetle.

Tanır Mısınız?

Duydunuz mu hiç adını?
O bir doktordu
O bir babaydı..
Çok acılı bir hikayesi vardır.
Bilmemiz gereken..
Anlatmamız gereken..
Herkesin okuması gereken...
Çanakkale Savaşında siperlerin gerisinde
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yaralı askerlerin en çok ihtiyaç duyduğu şey
“Morfin“di.
Doktorlar yaralı askerlere ağrı kesici bulmakta zorlanıyorlardı. Bu yüzden bir nöbet tutuluyordu.
Hastaların ameliyatı için hazırlanan çadırın
önüne bir masa kurulmuştu..
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Milli mücadelenin fitilini ateşleyen ve Kurtuluş Savaşı’nı resmen başlatan bildiri…

AMASYA GENELGESİ (TAMİMİ)
(22 HAZİRAN 1919)
Havza’daki çalışmalarını tamamladıktan sonra Mustafa Kemal ve arkadaşları 12 Haziran 1919’da Amasya’ya geçtiler.
belirtmiş oldu. Amasya Genelgesi’nin yayınlanması İstanbul’da bulunan işgal güçlerinin
tepkisini çekmişti.
Özellikle İngilizlerin, Mustafa Kemal’i geri
getirmek için İstanbul Hükümeti üzerindeki
baskıları iyice artmıştı. Mustafa Kemal, İstanbul’a dönmediği için daha sonra görevinden
alınacaktır. O sırada İçişleri Bakanı olan ve
Milli Mücadele’ye sıcak bakmayan Ali Kemal Bey, bir genelge yayınlayarak, Mustafa
Kemal’in iyi bir asker olduğunu, fakat İngiliz
baskısı sonucu görevinden alındığını duyurmuştur.

Milli Mücadele çalışmalarını sürdüren Mustafa Kemal, Hüseyin Rauf Orbay, Refet Bele
ve Ali Fuat Cebesoy birlikte Amasya Genelgesi’ni hazırladılar. Hazırlanan bildiri, Erzurum’da 15 Kolordu Komutanı Kazım Karabekir’e sunuldu.
O’nun da onayının alınmasından sonra, bildiri, 22 Haziran 1919’da tüm mülki amir ve
askeri komutanlara telgrafla Abdurrahman
Rahmi Efendi tarafından ulaştırıldı.
Amasya Genelgesi, milli mücadelenin temel gerekçe, amaç ve yöntemini ilk olarak
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Amasya Genelgesi’nin içeriği şöyledir:
1- Vatanın bütünlüğü, milletin istiklâli tehlikededir.
2- İstanbul Hükümeti, üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir Bu hal, milletimizi âdeta yok olmuş göstermektedir.
3- Milletin istiklâlini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
4- Milletin içinde bulunduğu bu duruma
göre harekete geçmek ve haklarını yüksek
sesle cihana işittirmek için her türlü tesir ve
denetimden uzak milli bir heyetin varlığı zaruridir.
5- Anadolu’nun her bakımdan emniyetli yeri
olan Sivas’ta bir kongre toplanacaktır.
6- Bunun için her ilden milletin güvenini kazanmış üç temsilcinin mümkün olduğu kadar çabuk yetişmek üzere yola çıkarılması
gerekmektedir. Bu temsilciler, Müdafaa-i Hukuk, Redd-i İlhak cemiyetleri ve belediyeler

tarafından seçilecektir.
7- Her ihtimale karşı, bu meselenin bir milli
sır halinde tutulması ve temsilcilerin, lüzum
görülen yerlerde, seyahatlerini kendilerini
tanıtmadan yapmaları lazımdır.
8- Doğu illeri için, 10 Temmuz’da Erzurum’da
bir kongre toplanacaktır Bu tarihe kadar diğer illerin temsilcileri de Sivas’a gelebilirlerse; Erzurum Kongresi’nin üyeleri, Sivas genel
kongresine katılmak üzere hareket edecektir.
AMASYA GÖRÜŞMELERİ ve PROTOKOLÜ
(20-22 Ekim, 1919)
Ali Rıza Paşa Hükümeti’nin temsilcisi Bahriye Nazırı Salih Paşa ile Sivas Kongresi Temsil
Heyeti adına Başkan Mustafa Kemal Paşa,
Rauf (Orbay) ve Bekir Sami (Kunduh) Beyler arasında Amasya’da görüşmeler yapıldı.
Amasya görüşmesi ve imzalanan protokoller, Anadolu’da başlatılan milli mücadelenin
İstanbul Hükümeti’nce tanınması bakımından önemlidir. Yapılan toplantılar sonunda,
önemli kararlar ve hükümler içeren, üçü
açık ve ikisi gizli beş protokol hazırlanıp ka-

bul edildi.
GENELGE SONRASI GELİŞMELER:
• Genelgeden sonra özellikle İngilizlerin
Mustafa Kemal’i geri getirmek için İstanbul
hükümetine baskılarını artırmaları ne-ticesinde Mustafa Kemal İstanbul’a çağrılır.
• Gerekçe olarak yetkilerini aştığı belirtilmektedir.
• Mustafa Kemal’in çağrıya uymaması nedeniyle yetkileri elin¬den alınarak Dokuzuncu Ordu Müfettişliği görevine son veri-lir.
Bunun üzerine Mustafa Kemal 7-8 Temmuz
gecesi asker¬lik görevinden de istifa eder.
• Bu gelişmeler üzerine bir belirsizlik ve
umutsuzluk ortamı doğmuştur. 15. Kolordu
Komutanı Kazım Karabekir’in Musta¬fa Kemal’in emrinde olduğunu bildirmesiyle bu
sıkıntılar aşı¬lır.
• Mustafa Kemal, bu tarihten sonra mücadelesine sivil ola¬rak devam etti. Bu durum
gücünü halktan alan Milli Mücadele’de Mustafa Kemal’in halkı temsil eden bir lider olmasını kolaylaştır¬dı.
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Sömürgeci anlayıştan tam bağımsız
Türkiye’ye giden kutlu yol…

ERZURUM KONGRESİ

(23 Temmuz 7 Ağustos 1919)
A n adolu’d a
milli mücadele birliğinin kurulmasının ikinci
adımı Erzurum Kongresi
ile atıldı. Amasya Genelgesi’nden sonra İstanbul ve
askerlikle ilişkisi kesilen
Mustafa Kemal’e, başta Kazım Karabekir olmak üzere
Anadolu’daki komutan ve
mülki amirlerin büyük bir
çoğunluğu verdikleri desteği sürdürmeye devam ettiler. Amasya Genelgesi’nde yer aldığı gibi, Mustafa
Kemal bu dönemde milli
bir kongre toplayarak, milli
mücadele ile ilgili tüm faaliyetleri birleştirmeyi planlıyordu. Kazım Karabekir,
milli bir kongreden önce
Doğu illeri için bölgesel bir
kongre toplanmasının faydalı olacağı görüşündeydi.
Mustafa Kemal, bölgesel
bir kongreye karşı olmasına rağmen, Kazım Karabekir ve Doğu Anadolu
Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin ısrarları karşısında
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bir kongre toplanmasını ve
kongreye katılmayı kabul
etti. Kongre, 10 Temmuz’da
toplanması kararlaştırılmış
olmasına rağmen, 23 Temmuz’da bir okul salonunda
54 delege ile çalışmalarına
başladı. Mustafa Kemal’in
davetli olarak katıldığı bu
kongreye asil üye olabilmesi için, Erzurum delegesi Cevat Dursunoğlu istifa
ederek, kendi yerine Mustafa Kemal’in seçilmesini
sağladı. İlk gün, Mustafa
Kemal kongre başkanlığına seçildi. Milli bir hal alan
kongrede, genel değerlendirmeler yapıldı ve doğu illerinin durumu görüşüldü.
Milli mücadelenin temelleri açısından önemli kararlar alındı. Erzurum Kongresi’ne katılanlar, 17 çiftçi
ve tüccar, 5 emekli subay,
4 emekli memur, 5 öğretmen, 4 gazeteci, 5 hukukçu,
2 mühendis, 1 doktor, 6 din
adamı, 3 eski milletvekili,
1 general ve 1 eski bakan
olmak üzere 54 delegeden
oluşmuştu.

Erzurum Kongresi
ve Önemi
İstanbul’da kurulmuş
olan Doğu İllerinin
Haklarını Koruma Derneğinin bir şubesi de
Erzurum’da
açılmış,
şube kongresi, 17 Haziran’da toplanarak tüm
doğu illeri temsilcilerinin katılacağı bir bölge
kongresi düzenlenmesini kararlaştırmıştı. 3
Temmuz’da Erzurum’a
gelmiş bulunan Mustafa Kemal’in ve Kazım
Karabekir’in destek ve
katkılarıyla kongre 23
Temmuz’da toplandı.
Mustafa Kemal ve Rauf
Bey de Erzurum’dan
delege olarak kongreye katıldılar. Mustafa
Kemal kongre başkanlığına seçildi. Kongrede
alınan kararlar şöyleydi:

Erzurum
Kongresinin
Maddeleri
14 gün yoğun çalışmadan sonra Erzurum
Kongresi,7 Ağustos’ta
sona erdi. Aldığı tarihi
kararlar ile yalnızca
doğu illerini değil, bütün ulusu temsil ediyordu. Alınan belli başlı
kararlar şunlardır:

• Ulusal sınırlar içinde
vatan bir bütündür.
Onun çeşitli kısımları
birbirinden ayıramaz.
• Her türlü yabancı işgal
ve müdahalesinde karşı ve Osmanlı Devleti’nin dağılması halinde
ulus birlikte karşı koyacaktır.
• Yurdun ve bağımsızlığın korunması için
İstanbul’daki Hükümet
yeterli olmaz ise geçici bir Hükümet kurulacaktır. Bu Hükümet,
ulusal kongrece seçilecekti. Kongre toplanmamışsa bu seçimi
Temsil Heyeti yapacaktır.
• Ulusal gücü etkin ve
ulusal iradeyi egemen
kılmak esas amaçtır.
• Gayrimüslim unsurlara siyasal egemenliğimizi ve sosyal
dengemizi bozucu ayrıcalıklar (imtiyazlar)
verilemez.
• Meclisin derhal toplanması ve hükümet
çalışmalarının Meclisin denetimine girmesi
için çalışılacaktır.
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• Kongre dağılmadan
önce dokuz kişilik
Temsil Heyetini seçti.
Mustafa Kemal, Temsil
Heyeti başkanlığına getirildi.

Erzurum
Kongresinin
Önemi
Bu kongrede yeni bir
devletin kurulması düşüncesi belirtilmiştir.
Kongre, ayrıca Doğu
Anadolu bölgesindeki,
‘ulusal hakları savunma örgütlerini’ de birleştirmiştir. Erzurum
Kongresi daha sonraki
kongreye ışık tutmuş
ve ana ilkeleri saptayarak yaygınlaştırılmış,
ulusal birlik yolunda
atılan önemli bir adım
olmuştur. Ulusal egemenliğimizin koşulsuz
olarak gerçekleştirilmesine ilk kez burada
karar verilmiştir. Erzurum Kongresi, bölgesel
bir kongre olmasına
karşın alınan kararlar
ülkenin tümüne yönelikti. Bu da kongrenin
önemini
arttırmıştır.
Bu hareketin tabandan
geldiğini göremeyen
ve onu sadece birkaç
subayın işinden ibaret sayıp dağıtılabilirse
başkaldırının sona ere-
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ceğini sanan İstanbul
Hükümeti bir bildiri
yayımlayarak kongreye katılanların tutuklanmasını istedi. Ne
var ki İstanbul Hükümeti bu emri yerine
getirecek bir makam
bulamadı.
Yabancı devlet temsilcileri de kongreyi,
kısa ömürlü ve cılız bir
başkaldırma hareketi
olarak değerlendirdiklerinden fazla önemsemediler.

Bu sıralarda Batı Anadolu’daki dernekler
de birleşme yoluna
gitmişlerdi. Balıkesir
(26-30 Temmuz), Alaşehir (16-25 Ağustos)
Kongreleri toplanmış
ve Amasya Genelgesinde yazılı esasların
uygulanması
kabul
edilmiştir.
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TARİHTEKİ TÜRK ÜNLÜLERİ
Robin Hood mu dediniz? Bırakın o İngiliz eşkıyasını. Siz Tozkoparan İskender’i tanır mısınız onu söyleyin? O ulaşılabilecek en uzun mesafeye
atış yapmış bir yeniçeri… Dünya rekortmeni bir Türk okçu…

Tozkoparan İskender...
Tozkoparan İskender,
okçuluk tarihimizin
en büyük kemankeşi
sayılır. İmparatorluğun
çeşitli illerinde 10 ayrı
rekor kırmış ve bunların hiçbiri daha sonra
aşılamamıştır. En uzun
rekorunu, gündoğusu
havasıyla atılan Arkurı Menzili’nde 1281.5
gezle kırmıştır. Bu 846
metrelik uzaklık, bir
dünya rekorudur...

1500’lü yılların ortalarında yaşayan İskender
o dönemin rakip iktidarı
İranlı okçuları her seferinde yenen bu sayede de padişahın övgüsünü kazanmış güçlü bir kemankeş
(Okçu).
Bir ok atışında 845,46
metreye ulaşınca, bu rekor
uzaklık belgelensin diye
fotoğraftaki nişantaşı buraya dikilmiş. (Okmeydanı
Kulaksızdaki Haliç Polis
Merkezinin yanında)
Tozkoparan İskender
İnebahtı Deniz savaşında
şehit düşmüş.

TOZKOPARAN
İSKENDER KİMDİR?
İstanbul Okmeydanı, birçok ünlü atıcılar
görmüştür. Bunların en namlılarından biri
de Tozkoparan İskender’dir. Tozkoparanın
yetişmesi hakkında eski kavisnameler şu
malumatı verirler:
O asırda İran’dan Bahtiyar adını taşıyan bir
pehlivan gelip, hükümdarın huzurunda sert
yaylar çekmiş, birçok aynalar (metal levha)
vurmuş ve büyük hünerler göstermiş.
Hükümdar: ‘Bizde buna galip olan kimse yok
mudur?” deyince, “Padişahım bir nice gün
aman verin tedarik olunur” demişler. Atıcıların, ileri gelenleri bir yere toplanıp görüşmüşler ve şu tedariki görmüşler:

edilir. Böylece Tozkoparan İskender, Okmeydanı’nda üstadlarla birlikte altı ay çalışır.
Muhkem idman yapar. Geceleri sol kolu ve
kalbi üzerine yatmasın diye sabaha kadar
iki adam Tozkoparan’ın başında bekler; İşte
böyle sıkı bir hazırlanmadan ve çalışmadan
sonra Tozkoparan’ı Padişah’ın huzuruna çıkarırlar. Yabancı pehlivanı da çağırırlar. Tozkoparan, İran’dan gelen pehlivanın çektiği
yayların üstüne kuvvetli bir yay daha koyduktan sonra bunları kolayca çeker ve Bahtiyar’ın darp vurduğu yani deldiği aynaların
üzerine bir ayna daha koydurarak onu da
kolayca deler. Hükümdar, Bahtiyar’a büyük
ihsanlar edip: “Var imdi gördüğünü iyi söyle”
diyerek memleketine yollar.”

Birkaç kantar ağırlığındaki bir top taşına demirden bir halka yapıp Bab-ı Hümayun’dan
içerideki meydana koymuşlar ve: “Her kim
bu taşı kaldırırsa çok büyük ihsan vardır!”
diye etrafa haber yaymışlar.
Herkes o demir halkaya yapışıp yerden iki
parmak kadar ancak kaldırabilirmiş. Ziyade
kaldırabilen ancak bir karışı bulabilirmiş.
Tozkoparan İskender ise o devirde Acemi
Oğlanlarından Bakraç Oğlanı imiş. Oradan
geçerken birçok adamın toplanarak taşın
yanında durduklarını ve kaldırmağa çalıştıklarını görmüş. Hemen bakraçları yere koyup, taşın halkasına yapışır ve üç defa göğsü
üzerine kadar çıkarıp yere vurur!
Bunun üzerine Tozkoparan’a Padişah 1000
altın ihsan ederek: “Göreyim seni” der. Tozkoparan, Okmeydanı tekkesine götürülür.
Kendisini yetiştirmek için üstadlar tayin
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daki sarayını yaptırması nedeniyle Kanuni
Sultan Süleyman’a bir ziyafet vermiştir. Bu
ziyafet eğlenceleri sırasında, Türk okçuluk
tarihinin önemli kişilerinden biri olan Tozkoparan İskender, at üstünden attığı okla birbirinin içine yerleşmiş 5 kalkanı delmiştir.

AH LODOS MENZİLİ!
Derler ki, Tozkoparan İskender başarılı okçuluk hayatında nasıl olmuşsa olmuş sadece “Lodos Menzili”nde Bursalı Şüca’yı geçememiştir. Bu içine dert olduğundan, son
nefesinde “Ah! Lodos Menzili!..” diyerek vefat
etmiştir...

OSMANLI’DA
KEMANKEŞLİK (OKÇULUK)
Osmanlı İmparatorluğu döneminde yapılan
bir okçuluk sporudur. Osmanlı İmparatorluğu’nda okçuluk Orta Asya Türkleri’nden
gelerek, Arap geleneklerinin de hafif bezemeleri ile gelişmiştir. Osmanlı kemankeşlik
sporu yüzyıllardır adını çok bilmediğimiz
büyük kemankeşlerin (Bosna’lı Şüca, Havandelen Solak Bali, Tozkoparan İskender vs.)
ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu sporcuların
kimilerinin menzil atışları 1275 gez (800-850
metre) mesafeler ile kırılması güç rekorlara
imza atmışlardır. Osmanlı kemankeşleri pir
olarak Sahabe’den Ebu Vakkas’ı sayarlar.

VE TOZKOPARAN…
Tozkoparan İskender, okçuluk tarihimizin
en büyük kemankeşi sayılır. İmparatorluğun
çeşitli illerinde 10 ayrı rekor kırmış ve bunların hiçbiri daha sonra aşılamamıştır. En
uzun rekorunu, gündoğusu havasıyla atılan
Arkurı Menzili’nde 1281.5 gezle kırmıştır. Bu
846 metrelik uzaklık, bir dünya rekorudur...

İKİ HATIRA…
Bir gün, Makbul İbrahim Paşa, Atmeydanı’n-
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TOZKOPARAN İSKENDER ROBİN
HOOD’A KARŞI
Ok ve yay nerede ortaya çıkarsa çıksın dikkat çekiyor. Koca koca adamlar bile yitik
oyuncaklarını bulmuş gibi heyecan duyuyor. Hele çocuklar hemen atlıyor: “Abi Malkoçoğlu musun sen?” “Kara Murat gibi ok
atabilir misin?” Cüneyt Arkın benzetmesine
‘Eyvallah’ diyor Metin Ateş, ama Robin Hood’a benzetildiğinde tavrını ortaya koyuyor:
“Bırakın o İngiliz eşkıyasını. Siz, Tozkoparan
İskender’i tanır mısınız onu söyleyin?” Tozkoparan kim? Ulaşılabilecek en uzun mesafeye atış yapmış bir yeniçeri. Yaşadığı dönemde bir yıldız gibi yaşamış, bir yay ustası
ve bir ok ustası sadece onun için çalışmış.

İSTANBUL’DA TOZKOPARAN
İSKENDER’E AİT NİŞAN TAŞI VAR
957 (Milâdî 1550) Kulaksız Çeşmesi’yle Haliç
Polis Merkezi arasında ve “Kasımpaşa Kulaksız Okspor Derneği Lokali”nin önünde bulunan, Tozkoparan İskender’e ait nişan taşının
celî sülüsle yazılmış kitâbesi:
Sene 957 (Milâdî 1550)
Sâhib-ül menzil fî-l meydân
Ellezî ismuhu Tozkoparan

TOZKOPARAN İSKENDER DESTANI
Zaman aka aka geldi
Ta on beşinci asra kadar...
Bu asırda, bu yurtta Nevcivanlar içinde
‘Tozkoparan İskender’ de yüceldi.
Daha çocuktu yaşı
Ama cesur mu cesur,
O kadar da güzeldi...
Atıcılar dergâhında
Yay kabzası kavradı,
Birgün arslan pençesiyle
Kirişini bağladı.
Ağzından ‘Bismillah’ yükselirken
Çekiverdi yayını
Hayrette bıraktı âniden
Kemankeş Alayını.
‘Toz’u kopmuştu yayın...
İhtiyar kemankeş ‘Yıldırımlı Baba’
Seslendi içinden alayın:
Bu nevcivan kemankeşten
Dâim kuvvet akacak,
Görürsünüz bizi birgün
Gölgesinde bırakacak...
O esnada bütün alay
İskender’i çembere aldı
Bundan böyle lâkabı:
‘TOZKOPARAN İSKENDER’ kaldı.
(Alper Kürük)

Kasımpaşa
Kulaksız
Okspor Derneği Lokali”nin önünde
bulunan,
Tozkoparan
İskender’e
ait Nişan
Taşı
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nakletmesi, sahada yeterince gerekli materyal ve
kişi bazlı dinlemelerin az yapılması; en önemlisi
tarihimizin derinliklerine yeteri kadar maddi
imkân sağlanmaması, ‘Aziz ve Asil Tarihimizi’
medya tarafından kurgulanıp ‘doğruymuş’ gibi
servis edilen görsellerden öğrenmemize neden
olmaktadır.

Vezir Tâceddin Pervâne Oğlu Şeyh Edebali’nin
Eskişehir’deki Ayak İzleri

Yazar-Yönetmen
Emrah BEKÇİ

(Uludere Köyü-İtburnu Karyesi)
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Türk Milletinin her ferdi, mazisini merak eden, araştıran, araştırdıkça tarihin derinliklerinde karşılaştıkları atalarıyla övünen insanlardan oluşmaktadır.
Muhteşem mazimizin kuruluş dönemlerine (Osmanlı Devleti) indiğimiz
vakit ne derece zahmet ve fedakarlıklar ile
Anadolu topraklarını yurt tuttuklarına şahitlik
ederiz. XIII. Asır Diyar-ı Rum Türk Tarihine
ışık tutan vesikaların azlığı, akademik olarak
yapılan çalışmaların hep birbirlerini tekrarlayıp
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Osmanlı Devleti’nin kuruluş dönemi
içinde birçok meçhulü barındırmaktadır. Bunlar; Şeyh Edebali, Ertuğrul Gazi, Osman Gazi,
Dursun Fakih (Tursun Fakih) gibi…
XIII. Asır ‘Kuruluş Dönemi’ ile alakalı
olarak, Osmanlı Devleti’nin temellerinin atıldığı, Ertuğrul Gazi Bey’in medfeninin bulunduğu ‘Söğüt’ İlçemiz tarihsel olarak çok önemlidir.
Ertuğrul Gazi, Karakeçili Aşireti
Beyi olarak tarih sahnesinde yerini almış, oğlu
Osman Gazi ise devlet kurucusu olarak büyük
bir imparatorluğun temellerini atmıştır. Tüm bu
gerçeklikle beraber, Ertuğrul Gazi ile birlikte
Osman Gazi’ye devlet kurma yolunda kılavuzluk eden, devletin kuruluş fikrini hazırlayan etkenler bulunmaktadır. Muhakkak devlet kurucuları tarihsel olarak anılmaya, kitapların baş
köşelerinde altın harflerle isimlerini yazdırmaya devam edeceklerdir.
adı gibi bilgiler yok denecek kadar azdır. Eldeki
Ancak, bir de gerçekliğin diğer tarafı mevcut bilgilere bakıldığında ise, kendi adını
bulunmaktadır…
taşıyan bir üniversite ve biyografya bölümünde ise ‘menakıp-rivayetler’ ile oluşturulan bir
kişilik çizilmektedir. Ama doğru adreste yapıAşiretten devlete giden bir yapının ellan çalışmalar Şeyh Edebali’nin ailesi hakkında
bette fikir babaları bulunacaktır. Kuruluş dönenet bilgileri bizlere sunmaktadır. Buradan ilgili
minin fikir babası ise “Şeyh Edebali”dir. Abdakurumların takdirlerine aşağıdaki bilgileri arz
lan-ı Rum olarak tarif edebileceğimiz, ‘Babai
ederim.
Şeyhi’, ‘Ahi Şeyhi’ Edebali, Anadolu’da devlet
yıkıp, devlet kuran şeyhler arasında en önemlilerindendir.
Şeyh Edebali kimdir?
Şeyh Edebali hakkında günümüzde ‘BiŞeyh Edebali, ‘Kayseri’ doğumlu olduyografik’ olarak doğduğu yer, anne adı, baba ğu, miladi 1246 tarihli ‘Hisarcık Suyu Vakfi-
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yesi’nde babası, Abdülkadir Geylanî soyundan
ve dönemin önemli ilmî ve siyasî kişilerinden
biri olan Tâceddin Emir Tâc’dır. Gerek Alâeddin Keykubad’a gerekse de oğlu II. Gıyâseddin
Keyhüsrev’e hizmetlerde bulunmuş olan Vezir
Tâceddin Pervâne’dir.

asıl önemli konuya değinmek istiyorum. Şeyh
Edebali’nin kızı ‘Mal Hatun’, Osmanlı
Devleti’nin ilk hutbesini okuyan ‘Dursun Fakih’
ve Osmanlı Devleti’ni kuran fikir babası ‘Şeyh
Edebali’ bu köyde; ‘’Uludere’de’’ yaşamış,
zaviye kurmuş, Osman Gazi eşi olacak olan Mal
Hatun’u bu köyde babasından istemiş, devletin
Tâceddin Pervâne, Saadeddin Köpek’in kuruluşu ile istişareler burada alınmış, Devlet
siyasi ihtirasları neticesinde kendisine atılan bir kurulduktan sonra ise ‘Maliye ve cephanelik’
çirkin iftira sonucu Ankara’da recm edilerek öl- buradan yönetilmiştir.
dürülmüştür. Gerek Ankara’da (Taceddin Dergâhı) ve gerekse de Kayseri’deki Taceddin Veli
Daha sonraki tarihlerde Osman Gamahalleleri bu soy silsilesine mensub kişilere zi’nin ‘Bilecik’i almasıyla beraber, Şeyh Edebali
atfen verilmiş isimlerdir.
zaviyesini Söğüt’e de yakın olan Bilecik’e
taşımış, zaviyesi etrafında birçok köyün geliri
Bu kısa bilgiden sonra makalemizin ko- de zaviyeye vakfedilmiştir.
nusu olan ‘’Uludere Köyü’’ne gelelim…

Uludere Köyü (İtburnu Karyesi), Türk
Tarihi açısından gençlerimiz tarafından hiç
bilinmemekle beraber, tarih kitaplarında ise
ismine çok az rastlanılmaktadır. Hal böyle
olunca, Osmanlı Devleti’nin asıl kurucuları ve
kuruluş için alınan kararların nerede olgunlaştığı
konusu bir çıkmazda kalmaktadır.
Devletimiz ve yöneticileri, kuruluş dönemi ile alakalı olarak derin içerikleri kendi
lenen, 1921 senesinde Yunan işgalinde tahrip
içerisinde barındıran ‘’Uludere Köyü’’ (İtburnu
olmaması ve günümüze kalması için çamaşırKaryesi) ne projeler üretip genç nesillere tanıthaneye çevrilen ev bulunmakta. Yapı hakkında
maları gerekmektedir. Bu milli bir vazifedir…
köy sakinlerinin dillendirdiği hadiselerden hariç olarak, yapının XIII. Asırdan değil, yakın
Köy hakkında, köy içerisinde Şeyh yüzyılımızdan kalma olduğu ayriyeten söylenEdebali’ye ait olduğu köy sakinlerince söy- mektedir. Yapının Şeyh Edebali’nin evinin ol-

Uludere Köyü, günümüz Eskişehir İlimizin Tepebaşı İlçesine bağlı şirin bir Anadolu,
Türkmen yerleşim yeri. Köyün Şeyh Edebali
ile ne alakası var diye bilirsiniz. Uludere, eski
ismi ile ‘’İtburnu Karyesi’’, Şeyh Edebali’nin
Anadolu’nun batısına yerleştiği ve zaviyesini
kurduğu, Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi
ile ilgili önemli bir yerleşim yeri.
XIII. Asırda Şeyh Edebali’nin mukim
olduğu Uludere Köyü tarihi; M.Ö 1200 yıllara
kadar dayanmakta olup, bu bölge, Eskişehir’in
genel adı olarak Latincede ‘Dorylaeum’ olarak
biliniyor.
Uludere Köyü ve köyde bulunan
‘’Şeyh Süleyman Türbesi’’ çevre duvarlarında
kullanılan taşların, Frigler, Roma, Bizans
zamanına ait olduğu gözlemlenmekte. M.Ö.
1200 Yıllarda, Eskişehir, Afyon-Kütahya, dağlık
Frigya bölgesini oluşturuyordu. Eskişehir,
Tepebaşı (İtburnun Karyesi-Uludere Köyü)
Frigya bölgesinin din merkezini oluşturuyordu.
Makalemin asıl konusu ‘Uludere Köyü
ve Şeyh Edebali’ oluşturmaktadır. Köyün uzak
tarihine biraz değindikten sonra, bizler için
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maması, Uludere Köyünde yaşamadığı anlamı“Belge Özeti: Söğüd kazasının İncebenı taşımamaktadır. Aksine, köy içerisinde yeni lid köyündeki Şeyh Süleyman Zaviyesi zaviyearaştırmalara vesile olacağı düşüncesindeyim. darlığının tevcihi. Yer Bilgisi: 166– 8287, Belge
Şeyh Edebali bu köyde yaşamıştır. Evi de bu Tarihi: H-17-12-1238’’
köydedir. Konuya duyarlı bilim insanlarımız bu
konu hakkında gerekli araştırmaları yapıp elbet
Ulaşabildiğim belge ve numaralarıdır.
muhteşem mazimizin izine rastlayarak günümüze ve atimize ışık tutacaklardır.
Günümüzde Eskişehir ilimizin Tepebaşı İlçesinde bulunan ‘Uludere Köyü’, Osmanlı
Ayriyeten köyde ‘’Şeyh Süleyman
Devleti’nin kuruluş dönemi için büyük önem
Türbesi’’ yer almakta. Türbe, taş yapı olup,
taşımaktadır. Köyün sınırları içerisinde bulunan
konumlandığı yer itibariyle, erken dönem
tarihi değerdeki yapıların devletimiz eliyle geRoma-Frig mezar kalıntılarını barındıran taşlar
lecek kuşaklara köyün önemi ile birlikte anlatıile avlu duvarları örülüp korunaklı bir bahçe
lıp atiye kadim bir hediye olarak göndermeliyiz.
içerisine alınmıştır. Kültür envanterine kayıtlı
bulunan türbe ve Şeyh Süleyman’la ilgili olaUludere Köyünde 1921 senesinde Yunan
rak:
işgalinde tahrip olmaması ve günümüze kalması için çamaşırhaneye çevrilen ev bulunmakta
1524-1531 tarihli vakıf kayıtlarına
demiştim. Bu çamaşırhanenin yanında bulunan
göre: “Şehir merkezine yakın olan Kireçlik
köyündeki Ahî Süleyman Zaviyesi’nin vakıf geliri 400 akçe, İtburnu’ndaki Şeyh Süleyman Zaviyesi’nin vakıf geliri 250 akçe, Muttalip’deki
Elvan Şeyh Zaviyesi’nin vakıf geliri 300 akçe
iken Kütahya istikametinde stratejik bir noktada bulunan Ahî İdris Zaviyesi’nin vakıf gelirlerinin 4000 akçeyi geçtiği görülmektedir (BOA.
MAD., Nr. 27:22,35,36,38).”
***
“Belge Özeti: İtburnu karyesinin üç yüz
otuz dört senesi Aşar Memuru Ahmed Efendi
hakkında verilen men-i muhakeme kararına itirazı havi arzuhal. (Hüdavendigar)Yer Bilgisi:
1635– 13Belge Tarihi: H-28-05-1338”
***
“Belge Özeti: Karacaşehir kazası, İtburnu karyesi temettuat defteri. Yer Bilgisi:
8334 -Belge Tarihi: H-29-12-1261”

bir çeşme bulunuyor. Evlenen genç çiftler bu
çeşmenin başına gelerek damat, gelinin ayaklarını yıkamaktadır. Gelinin ayaklarının yıkandığı
su ise muhafaza edilip, yaşayacakları evin temizliğinde kullanılır. Bu davranışın çıkış noktasının ise Hazreti Peygamberimizin bir hadisine
dayandığı rivayet edilir. Bu hadise şöyle cereyan ettiği varsayılır:
Resulullah Efendimiz, Hazret-i Fatıma’yı Hazret-i Ali’ye tezvic ettiklerinde buyurdu ki:
“Ya Ali! Gelini kendi evine götürdüğün
zaman, çorabını ayağından çıkar. Ayağını yıka.
O suyu evin bütün köşelerine saç. Böyle yapınca, Allah Teâlâ senin evinden yetmiş türlü fa-

kirliği dışarı çıkarır. Yetmiş türlü bereketi evine
dâhil eder. Yetmiş rahmeti sana nazil kılar. O
gelin ile ve onun bereketi evin köşelerine erişir.
O gelin, delilikten ve diğer hastalıklardan emin
olur.”
Günümüzde Eskişehir’in Tepebaşı İlçesine bağlı Uludere Köyü, Osmanlı Devleti’nin
kuruluşunu hazırlayan Şeyh Edebali’nin ikametgahı olmuştur. Osman Gazi, rivayet edilen
rüyayı bu köyde görmüş, Bala Hatun’u bu köyde babasından istemiş, Osmanlının kuruluş hutbesi bu köyde Dursun Fakih tarafından hazırlanmıştır. Kuruluş tarihimiz için önem arz eden
Uludere Köyü hakkında üniversitelerimizin
daha detaylı araştırmalar yapması, fulü olan bu
dönemi net bir şekilde görmemizi sağlamaları
yönünde çalışmalar yapılması gerekmektedir.

***
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Türk Gülü

Osiria

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.

Rosa 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
dikildiğinde sizi çiçekleri ile ödüllendirecektir.
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Bir nefes Bir Çığlık
Keşke çocuk kurnazlığında kalsaydı garazkarlık,
iyi niyet baki kalsaydı da, yaşananlar ehli tecrübe.
Bugün yaşayarak ölüyoruz,
Ve bitmiş insanlığın kokusu geliyor buram buram
Parçalanmış bir gökyüzüne bakıyoruz,
Vurgun yemiş maviliklere komşu,
ve denizin nemi yüreğimden kirpiklerime ulaşırken.
Yorgunuz hep boş yere,
yakılmış ağıtlara sığınıyoruz şifa olur niyetine.
Dermanı derdimizde görenler de var,
“Sanarak” geçen hayatlara selamlar...

ESRA HATİCE OCAKLI YÜCE

Türkiye Kamu-Sen
Basın Danışmanı

Esra Hatice
OCAKLI YÜCE

İnsanlığın toplu intiharı,
yapay zeka mı?
“Yapay zeka yaratmadaki başarı, insanlık tarihindeki en büyük olayı olacaktır. Ne yazık ki,
risklerden nasıl kaçınacağımızı öğrenmezsek,
bu sonuncusu da olabilir.” Stephen Hawking
Zeka, medeniyet deyince aklımıza gelen her
şeyin kaynağıdır. Peki Yapay Zeka nedir?
Bundan 15 yıl önce bilim kurgu filmlerinde
gördüklerimizin, günümüzde gerçeğe dönüştüğüne hepimiz şahidiz. Geriye dönüp
baktığımız zaman, olması mümkün gibi gözükmeyen her şeyin bir bir hayata geçtiğini
bizzat yaşayarak deneyimliyoruz.

konuları araştırdı. 1960’larda ABD Savunma
Bakanlığı bu tür çalışmalara ilgi duydu ve
temel insan akıl yürütmesini taklit etmek
için bilgisayar eğitimi almaya başladı. Örneğin, Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı 1970’lerde sokak haritalama projelerini
tamamladı. DARPA, Siri, Alexa veya Cortana’nın ev isimleri olmadan çok önce 2003
yılında akıllı kişisel asistanlar üretti.

Yapay zeka terimi ilk defa 1956’da üretildi,
ancak yapay zeka, artan veri hacimleri, gelişmiş algoritmalar ve hesaplama gücü ve depolama alanındaki iyileştirmeler sayesinde
bugün daha popüler hale geldi.
1950’lerde erken yapay zeka araştırmaları
problem çözme ve sembolik yöntemler gibi
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OTONOM SİLAHLAR YA DA ÖLDÜRMEYE
PROGRAMLANMIŞ YAPAY ZEKA, KÖTÜ
EMELLERİN ELİNE GEÇERSE TOPLU
KAYIPLARA NEDEN OLABİLİR
Yapay zeka teknolojisi öyle yaygınlaştı ki,
birçok ülke bu konuda yıllar önce yatırım
yapmaya başladı. Haberler yapay zekanın
sağlayacağı katkılar ve gelişmeler üzerine
odaklansa da, bir kısım uzmanlar gelişmelerin insanlığın sonunu getirebilecek düzeyde
olmasına dikkat çekmeye başladı. Filmlerde de robotların dünyayı ele geçirdiğine dair
senaryolar ele alınır. Peki bu durumun olası
olmadığına dair kim garanti verebilir?

arkadaşınızla sohbet ettiğinizi düşünürken
aslında kötü niyetli hazırlanmış bir chatbotla konuşuyor ve bazı bilgilerinizi kendisine
teslim ediyor olabilirsiniz. Bu tür yazılımların hazırlanması zor değil ve bir kere üretildikten sonra benzer amaç için, hiçbir ek maliyet gerektirmeden defalarca kullanılabilir.
ÖLÜMSÜZ BİR DİKTATÖRLE
KİM MÜCADELE EDEBİLİR?
Yapay zeka teknolojisinin öne çıkan ismi
Elon Musk, insan beynini uzaktan kontrol
eden ve insanları istenilen şekilde yönlendiren sistemin yakın zamanda hayata geçeceğini söylemesi korkunç bir gerçek ile baş
başa kalacağımızı gösteriyor. Musk üstüne
basa basa bu teknolojinin kontrol altına
alınması gerektiğini belirtiyor. Çünkü yapay
zekanın hissiyatı yok, geri dönüşü olmayan
bir komut insanlığın sonunu getirebilir. Bilim
kurgu kitaplarının usta ismi Dan Brown tarafından 2017 yılında yayınlanan “Origin” Başlangıç kitabı bu durumu çok güzel anlatmış.
Farkında olmadan kendi ölüm fermanını bir
yapay zekaya veren profesörün mücadelesi…

Peki hayatımızı bu denli kolaylaştıran yapay
zeka sistemi bize nasıl zarar verebilir? Her
olasılığı hesaba katarak hayatımıza kolaylık
sağlayan süper bir yapay zeka, sevgi nefret
gibi insani duygular sergilemesinin olası olmadığını ve yapay zekanın kasıtlı olarak iyi
niyetli ya da kötü niyetli olmasını beklemek
için hiçbir neden yok. Burada kilit nokta yapay zekanın ne amaçla programlanmış olmasıdır. Otonom silahlar ya da öldürmeye
programlanmış yapay zeka, kötü emellerin
eline geçerse toplu kayıplara neden olabilir.
KİSSİNGER: KULAKLARI VAR AMA
DUYMUYORLAR, GÖZLERİ VAR AMA
GÖRMÜYORLAR
1970’lerde Moskova’yı zora sokmak maksadıyla Washington ile Pekin arasındaki ilişkilerin yeniden başlamasına zemin hazırlayan “ping-pong” diplomasisinin ( ABD ile Çin
arasında başlayan gerilimi azaltma siyaseti)
sahibi Amerikalı diplomat Henry Kissinger,
yapay zeka gibi icatların sağladığı büyük teknolojik güçlerin, vahşet ve zarar verme açısından insanlığın daha önce hiç bilmediği
silahlarla birleştirildiğini söylüyor. Kissinger
Soğuk Savaş sırasında nükleer bir çatışma
çıkma riskinin yüksek olmasına rağmen,
başta elektronik akıllarla üretilen silahlar olmak üzere nükleer silah alanındaki teknolo-
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jik ilerlemenin, kıyamet günü senaryolarına
ve nükleer kış çemberine girilmesine ilişkin
risklerin ve endişelerin artmasına yol açtığını ifade etti. Kissinger “İnsanoğlu tarihte
ilk defa belli bir süre içerisinde kendini yok
etme gücüne sahip” şeklinde korkunç bir ifade kullandı.
Devletlerin endişe duyduğu en önemli konu
elbette ki yapay zekanın terör yaratma amacıyla kullanılmasıdır. Teknolojiyi yakından
takip eden terör örgütlerinin var olduğu gerçeği yadsınamaz. Atom bombasından bile
daha tehlikeli durum, yapay zeka projelerinin terör örgütleri tarafından ele geçirilme

ihtimalidir. Bu konuda gerekli önlemlerin
alınması, devletlerin istihbarat teşkilatlarının öncelikli hedefi olmalıdır.
KÖTÜ NİYETLİ CHATBOT’LAR SİZİN
YERİNİZE GEÇEBİLİR
Yapay Zekânın bize olası başka bir tehlikesi
de dolandırıcılığın artma ihtimalidir. Kişilerin kimlik ya da banka bilgilerini çalmak
için özel tasarlanmış mesajlar kullanılabilir,
yapay zekâ kişilerin sosyal ve profesyonel
ağlarını çözerek ardından tuzak mesajların üretimini otomatikleştirebilir. Gerçekçi
chatbotlar ( yapay zeka akıllı sohbet modu)
oluşturmak şu an oldukça zor olsa da, ileride

2021 yılında gösterime giren “Don’t Look Up”
filmi yine yapay zeka tarafından dünyanın
yok oluşunu anlatıyor. Yapay zeka filmde şu
cümleleri kuruyor: “Ben teknolojik bir süper
zekayım. Hiç zeka yapay olabilir mi! Şu anda
gezegendeki elektronik, dijital tüm sistemlerin içindeyim. Dünyadaki bütün bilgisayarları, paraları ve makineleri ben kontrol
ediyorum. Ses dalgalarını basitçe üçgenleyerek her şeyi görüp, her olayın sonucunu hesaplayabiliyorum. Ben hissedemem.
İnsanlığı kurtarabilirim, insanları savaştan
fakirlikten, hastalıklardan kurtarıp, küresel
ısınmayı düzeltebilirim. İnsanlık için barışı
sağlayabilirim. İkincisi insanlığı kölem yapabilirim. Sonuncusu insanlığı yok edebilirim.
Bütün insanlığı yok ederek tekrar tek hücreli
canlılardan başlayabilirim”
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etmeyen polis memuru iyileşerek RoboCop
Kısaca insanlığı kurtarmak ya da yok etmek olarak geri gelir.
elimizde, henüz! Önümüzdeki 10 yıl topluma ve insanlığa geniş faydalar sağlayacak Westworld (1973)
yapay zeka sistemleri oluşturma şansımız Yetişkinler için kurulan fütüristik bir eğlenhala var. Top bize iken, önlem almamız gere- ce parkına gelenler çeşitli şiddet olaylarıyla
kiyor, çünkü top uzun süre tarafımızda kal- karşılaşır. Parktaki robotlar her şeyin farkınmayacak.
dadır ve korku dolu anlar yaşanır.
YAPAY ZEKA İLE İLGİLİ
YAYINLANAN FİLMLER

Annihilation (2018)
Dünya’nın bir bölgesinde anormal olaylar
yaşanırken, hükümetler bu olayları gizleme
kararları almışlardır. Bölgede insanlıktan iz
kalmazken, gönderilen ekipler neler döndüğünü anlamaya çalışacaktır.

2001: A Space Odyssey (1968)
Ay yüzeyinin altına gömülü gizemli bir taşın
keşfiyle insanlık süper bilgisayar çağına geçer.

Görünmez Savaşçı (2005)

Amerikan ordusu çok da uzak olmayan bir
gelecekte EDI adında yapay zekayla uçurulan Talon Jet denilen bir savaş uçağı geliştirir. Bu uçak Pasifikteki bir uçak gemisinin
içine yerleştirilir. Bu yerleştirmedeki amaç
ise yapay zekanın insanlardan uçuşları öğInterstellar (2014)
Dünya artık yaşanmaz bir hal almıştır. İnsa- renmesi ve kendini geliştirmesidir. İlk görenoğlu yeni yaşam yerleri aramak için uzaya vi son derece başarılı geçen bu yapay zeka
gider ancak uzayda yaşamak tahmin edildi- daha sonra kendi mantığını geliştirmeye
ği kadar kolay değildir çünkü zaman kaymalarından dolayı boyutlar ortaya çıkmaktadır.

Her (2013)
Gelecekte geçen film yalnız bir yazarın hayatını anlatmaktadır. Yalnız yazar, her ihtiyacını karşılamak için tasarlanmış işletim sistemiyle aşk yaşamaya başlayacaktır.

Robot & Frank (2012)
Eski bir mücevher hırsızının oğlu, babasına
bir robot uşak hediye eder. Oğlunun amacı
babasının hayatını kolaylaştırmaktır anca
mücevher hırsızı, robotu yoldaş olarak görür ve onunla soygun planlar.

RoboCop (1987)
Distopik gelecekte geçen filmde Detroit artık
suç kenti haline gelmiştir. Bir polis memuru
suçlularla savaşırken yaralanır. Bununla pes
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başlar. Fakat bu son derece tehlikelidir ve insanların onun bir savaş başlatmasını engellemesi gerekir.

nebilmeye başlayan Morgan’ın bu başarısı
beklentilerin üstesindedir. Ancak bir gün
Morgan öfke nöbetine tutulur ve bir bilim insanını yaralar. Bu yaşananlar üzerine şirket
projeyi durdurup durdurmamayı tartışır. FaA.X.L. (2018)
Miles motor sürmeyi seven bir gençtir. Mi- kat her şey için geç olmuş olabilir.
les’ın hayatı ordu tarafından geliştirilmiş robotik köpek A.X.L ile karşılaşınca değişir. Bu Jexi (2019)
robotik köpek yeni nesil yapay zekaya sahip- Bu film telefonu her şeyden çok seven bir
tir ve gerçek bir köpeğin ruhuna sahiptir. Bir adamın hikayesini konu ediyor. Phil zeki ve
süre sonra Miles ve A.X.L. dost olurlar. Ancak eğlenceli bir adamdır ama büyük bir bağımbu durum robotun yaratıcılarının onu geri lılık sorunu vardır. O da gece ve gündüz süistemesine engel olmaz. A.X.L.’nin yakalan- rekli olarak telefonuna bağlı olmasıdır. Phil
masının nasıl bir tehlike doğuracağını bilen bir gün yeni bir telefon alır. Yeni aldığı teleMiles, dostunu korumak için dostu Sara ile fondaki sesli asistan Phil’in ilk zamanlarda
işini kolaylaştırsa da zamanla bu durum debirlikte çalışır.
ğişir. Phil hayalindeki kızı bulmasını ve işinde terfi almasını sağlayan sesli asistanından
Morgan (2016)
Morgan, çok büyük bir şirketin gizli labora- memnundur. Fakat dijital asistan Phil’i kentuvarında geliştirilmiştir. Yapay DNA’lara dine bu kadar bağımlı hale getirdikten sonra
ve insan üstü güçlere sahip olan Morgan yardımseverliği bırakır ve adeta bir düşmason derece hızlı bir şekilde ilerleme kaydet- na dönüşür.
mektedir. Öyle ki Morgan 1 ayda konuşmayı
öğrenmiştir. 6 ayda ise kendi kendine yeti- The Machine (2013)
İki bilgisayar programcısı insanlığa yardım
etmesi için tasarladıkları yapay zeka parçasına aşık olurlar. Fakat savunma bakanlığı
onların elinden bu buluşunu çalar. Savunma bakanlığı bu yapay zekaya robotik bir silah olmayı öğretir ve bilgisayar programcıları buna dayanamaz. Yapay zekalara farklı bir
bakış açısıyla bakmamızı sağlayan bu film
izleyicileri tarafından çok sevilmiştir.

Aşkın Algoritması (2018)
Bu film bir devrim sayılacak buluş yapan iki
iş arkadaşını konu ediyor. Cole ve Zoe birer
mühendistir. Bu mühendisler insanlara ideal bir android eşler tasarlayan bir şirkette
çalışmaktadır. Bu ikili romantik ilişkileri geliştirmek ve mükemmelleştirmek için çalışmaktadır. Çalışmaları ilerledikçe bu ikilinin
keşfettikleri şeyler derinleşir. Çünkü insan
elinde yaratılan bu androidler hissetmeye
başlayıp sevmeyi başarırlar. Bu bir devrim
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Doktor bu grupların istediği teknoloji yardımını yapmaz ve bunun yüzünden bir cinayete kurban gider. Dr. Will’in eşi olan Evelyn’de kendisi gibi doktordur. Evelyn, Will’in
beynini bir süper bilgisayara entegre eder.
Will’in bedeni bir ölüdür fakat beyni eşiyle
tekrardan iletişim kurar. Teknoloji karşıtı radikal grup Will’in ölmediğini duyunca yarım
bıraktıkları işi bitirmek ister.

Chappie (2015)
Yakın bir gelecekte mekanik robotlardan
oluşan polis güçleri asayişi sağlamaktadır.
Hükümetin baskıcı tutumuyla bu polis güçleri sistemdeki yegane kolluk kuvveti haline
gelmiştir. Ancak insanların artık sabrı tükenmek üzeredir ve bu robotlara karşı koyma
hazırlığına girerler. Bu polis robotlarından birisi bir çete tarafından kaçırılır. Bir programcının elinde yeniden programlanan bu robot ilk kez kendi adına düşünebilmektedir.
Chappie diye adlandırılan bu robot bir süre
sonra düzene ve insanlığa karşı bir tehdit
olarak algılanır.
etkisi yaratır ve insanların nasıl tepki vereceği bilinmez. Tüm bunların yanında Cole ve Tron Efsanesi (2010)
Sam Flynn 27 yaşında bir teknoloji merakZoe’nin arasında yakınlaşma olur.
lısıdır. Babasının ortadan kaybolmasından
sonra onu araştıran Sam kendisini babasının
Uncanny (2015)
Filmde dünyanın en kusursuz yapay zeka- 25 yıldır yaşadığı Tron’un dijital dünyasında
sını üretildiği merkeze röportaj yapmak için bulur. Kevin ve onun en iyi arkadaşı Quorra
giden muhabirlerin yaşadıkları anlatılmak- bu dijital dünyaya girmeye karar verirler. İkili
tadır. Dünya üzerindeki en iyi yapay zekanın son derece tehlikeli ve görsel açıdan üst düüretildiği yerde röportaj yapılması için bir zey olan bu sanal alemde bir ölüm kalım yolmuhabir seçilir. Olaylar muhabirin röportaj culuğuna çıkarlar.
sırasındaki deneyimleri ve yapay zekanın
ona olan duygusuyla beraber karışmaya I, Robot (2004)
2035 yılında robotlar toplumda büyük bir
başlar.
rol oynamaktadır. Chicago Polis Ofisi’nden
Del Spooner’ın bir robot fobisi vardır ve bu
Transcendence (2014)
Dr. Will Caster büyük icatları olan ve şu anda durum onun hayatını giderek zorlaştırmakçok önemli bir yapay zeka projesini yürüten tadır. Del Spooner’ın önüne bir cinayet davabir bilim insanıdır. Doktor bu yüzden de tek- sı verilmiştir. Spooner bu cinayetteki katilin
noloji karşıtı radikal grupların odağındadır. bir robot olmasından şüphelenir. Spooner,
bir bilim adamı olan Dr. Miles Hogenmiller’ın
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ölümünden kısa bir süre öncesine kadar
gizli bir proje üzerinde çalıştığını öğrenir. Bu
cinayet her ne kadar standart bir dedektif işi
olarak görünse de arka plandaki gerçek çok
ürkütücüdür.

Yapay Zeka (2001)

Ex Machina (2014)
Caleb 24 yaşındadır ve dünyanın en büyük
teknoloji şirketinde yazılım uzmanı olarak
çalışmaktadır. Şirketin CEO’su olan Nathan
ise insanlardan uzakta bir dağ evinde yaşamaktadır. Caleb düzenlenen bir yarışmada
Nathan’ın evinde 1 haftalık ödül kazanır. Fakat Caleb içine sürükleneceği bir deneyin
farkında değildir. Ava isimli güzel bir robot
kızın bedeninde dünyanın ilk gerçek yapak
zekası onu beklemektedir. Çıktığı anda büyük ses getiren bu yapım en iyi yapay zeka
filmleri arasındadır.

David 11 yaşında kendi halinde bir çocuktur
fakat kendi yaşıtlarından farklıdır. David kendisinin insan olduğunu zannetmektedir fakat o çocuğa sahip olamayan ailelere verilen
bir araçtan başka bir şey değildir. David bu
gerçeği fark etmesiyle beraber tehlikelerle
dolu bir yolculuğa çıkacaktır. Kubrick’in bitiremediği projesi olan bu yapım en iyi yapak Moon (2009)
zeka filmleri arasındadır.
Sam Bell bir astronottur ve Lunar Industries
ile üç senelik bir kontrata imza atmıştır. Sözleşmeye göre Sam gezegenimizi besleyen
Savaş Meleği (2019)
Alita nereden geldiğini ve kim olduğunu önemli enerji kaynağı olan Helyum-3’ü keşbilmediği halde tanımadığı bir gelecekte fetmek için Ay’ın karanlık yüzüne gidecektir.
uyanır. Ido şefkatli bir doktordur ve Alita’yı Görev esnasında Sam’in başına bir kaza geyanına alır. Ido, Alita’nın cyborg görüntüsü- lir. Uydu bağlantısını da kaybedince Sam bu
nün altında inanılmaz bir şey keşfeder. O da görevde artık tek başınadır. Neyse ki Ay’daki
Alita’nın o görüntüsünün altında genç bir ka- görevinin bitmesine az bir süre kalmıştır. Sodının ruhu ve kalbi olduğudur. Alita’nın geç- nunda Sarang üssünden ayrılacak ve bir romişini hatırlaması için Hugo yardımcı olmak bottan başka biriyle konuşabilecektir. Fakat
ister. Bu sırada şehri yöneten güçler Alita’nın Sam’in başına şanssızlıklar gelmeye devam
peşine düşer. Alita şehri yöneten güçlerle eder ve sağlığından olmaya başlar. Sam o onmücadele ettiğinde bir şeyi fark eder. O da dan itibaren neler yaşandığını anlamak için
kendisinin inanılmaz derecede iyi dövüş ye- bir mücadeleye girer.
teneklere sahip olmasıdır.

Yenilmezler: Ultron Çağı (2015)
Demir Adam barışı sağlaması için bekletilen
bir sistemi yeniden başlatmak ister. Fakat
işler Demir Adam’ın umduğu gibi gitmez.
Bunun üzerine Thor, Kaptan Amerika, Hulk,
Black Widow, Nick Fury ve Hawkeye tekrardan bir araya gelir. Lakabı Ultron olan James
Spader ise tüm acımasızlığıyla ilerlemekte
ve insan soyunu tüketmek istemektedir. Yenilmezler bir araya gelip ona karşı savaş başlattığında yeni karakterler ve gizli ittifaklar
ortaya çıkar.

Blade Runner 2049:
Bıçak Sırtı (2017)
Bu film ilk yapımın 30 yıl sonrasında geçmektedir. Memur K Los Angeles Polis Departmanı’nda çalışmaktadır. Memur K bir
süre sonra toplumu riske atacak ve uzun
zamandır saklı kalan bir sırrı ortaya çıkarır.
Memur K’nın yaşanacak olan felaketi önleyebilmesi için eski bir ödül avcısı olan Rick
Deckard’ı bulup ondan bazı yanıtlar alması
gerekir. 2017 yılında çok ses getiren bu yapım mutlaka izlenmesi gereken filmlerden
birisidir.
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Terminatör (1984)
Hepimizin aklına kazınan ve robotların kötü
kişilerin eline geçince ne olacağını gösteren
bu yapım çekildiği dönemden çok uzak bir
gelecek olan 2029 yılında geçmektedir. Yeryüzü artık robotlar tarafından kontrol edilmektedir. Robotlar sahip olduğu gücü istediği gibi kullanmaktadır ve insanlar buna
karşı gelip direnmektedirler. Daha fazla güç
isteyen robotlar bir plan yaparak geçmişi değiştirme karar verirler. Bunun için ise insanlık direnişinin en eski önderlerinden olan
Sarah Connor’u öldürmesi için Terminatör
isimli bir android geçmişe gönderilir.

olmayan ve tehlikeli görevlerinde kullanılmaktadırlar. Bu robotlar Blade Runner adı
verilen özel bir polis gücü tarafından yakalanmaktadırlar. Uzman bir Blade Runner
olan Rick Deckard, emekli olmadan önce
son görev olarak Los Angeles’e gelen bir grup
Replikant’ı yakalama görevini kabul eder.

Matrix (1999)
Bir yaşanmakta olan gerçek vardır, bir de
yaşananın ötesinde olan gerçeklik. Neo, son
derecede tehlikeli olan Morpheus’un gerçekleri bildiğine inanmaktadır. Neo bir gece
kendisini başka bir dünyaya götürebilecek
olan Trinity ile tanışır. Neo, kızın götüreceği dünyada Morpheus’u bulacak ve Matrix
hakkındaki gerçekleri öğrenecektir. Bilimkurgu dediğimiz zaman aklımıza gelen ilk
filmlerden olan bu yapım zamanının ötesinde bir kaliteye sahiptir.
YAPAY ZEKA İLE İLGİLİ OKUNMASI
GEREKEN KİTAPLAR

Blade Runner (1982)
Bu film çekildiği yıla uzak bir zamanda dünyanın artık distopik bir yer haline geldiği
2019 yılında geçmektedir. Tyrell gibi devasa
şirketler Replşkant adlı dış görünüşü aynı insana benzeyen robotlar üretmektedirler. Bu
robotlar Dünya dışındaki kolonilerin yasal
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• Yapay Öğrenme - Ethem Alpaydın
• Yapay Zeka | Geçmişi ve Geleceği - Nils J. Nilsson
• Master Algoritma - Pedro Domingos
• Robotların Yükselişi - Martin Ford
• Zihin Nasıl Çalışır - Steven Pinker
• Ben Bir Garip Döngüyüm - Douglas Hofstadter.
• Makineler Herşeyi Yaptığında Biz Ne Yapacağız? Malcolm Frank
• Yapay Zeka Çağı -Byron Reese
• Makinenin Kalbi- Richard Yonck
• Geleceği Gören Makineler – Ajay Agrawal,
Joshua Gans, Avi Goldfarb
• Yapay Zeka Yerimizi Alacak mı? -Shelly Fan
• Origan (Başlangıç) – Dan Brawn

