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TÜRK KÜLTÜR SANAT-SEN

TÜRKİYE KAMU-SEN GAZETESİ

Günahı, sevabı, iyisi ve kötüsü ile
bir yılı daha geride bıraktık. Umarım 2017 yılı 2016 yılını aratmaz.
Kültürümüzde bir söz var; “Görünen Köy kılavuz İstemez” derler.
Geride bıraktığımız 2016 yılı
Cumhuriyet tarihimizde görülmediği kadar olumsuzluklarla dolu
geçmiştir. 17-25 Aralıkla 2013’de
başlayan olumsuzluklar 15 Temmuz
2016’da doruk noktasına ulaşmıştır.
15 Temmuz akşamında Türk Silahlı Kuvvetleri içinde nüvelenmiş bir
grup, tarihte eşine az rastlanır bir
ihanete imza atarak millet iradesini
ayaklar altına alma, seçimle gelmiş
iktidarı silah zoruyla indirme ve ülke
yönetimine gayri meşru yollardan
el koyma amacıyla, milletimize karşı
kanlı bir saldırı gerçekleştirmiştir.
Ülkeyi yönetenler; birlikte yürüyüp
ıslandıkları, 2005’den itibaren bizim
“F tipi” diye adlandırdığımız, din kisvesine bürünmüş bu cemaat bir gün
bir canavara dönüşüp, gözü dönmüş
bir şekilde ekmeğini, yediği havasını
teneffüs ettiği devletine saldıracağını görememiştir. Bu terör örgütü
15 Temmuz gecesi devletin bütün
kurumlarına, güvenlik güçlerine, sivil
vatandaşlara emsali görülmemiş bir
şekilde, intihar edercesine saldırmıştır.
Masum 246 sivil vatandaşımız öldürülmüş, Yüce Türk Milletini temsil
eden Türkiye Büyük Millet Meclisi,
emniyet müdürlük binaları milletin
vergileri ile alınmış devletin uçakları
ile bombalanmıştır. Cennet vatanımız
adeta Moğol istilasına uğramıştır.
15 Temmuz’da yaşadığımız bu ihanetin ardından OHAL ilan edilirken, 100
binin üzerinde kamu görevlisi çıkarılan KHK’lar aracılığıyla gerek açığa
alma gerekse ihraçlar yoluyla kamu
kurum ve kuruluşlarından uzaklaştırılmış, 42 bin dolayında kişi de terör
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2016 yılının
ardından...

örgütü üyeliği suçlamasıyla tutuklanmıştır. Bununla birlikte hain darbe
girişimi bahane edilerek kamuda yeni
bir yapılanmaya gidilmesi, KPSS’nin
baypas edilerek kamuya sözlü sınavla
personel alımının yaygınlaştırılması,
demokratik teamüllerin göz ardı edilerek rektörlüklere, HSYK gibi kurullara seçimsiz atamalar yapılması, kamu
görevlileri lehine alınmış mahkeme
kararlarının ısrarla uygulanmayarak
hukukun üstünlüğü ilkesinin hiçe sayılması gibi uygulamalar da kamuda
büyük bir huzursuzluğun yaşanmasına neden olmaktadır.
Bu süreçte Türkiye Kamu-Sen
olarak her türlü terörist faaliyete karşı
en etkili önlemlerin alınması ve terör
örgütü üyesi olduğu ispat edilenlerin
en ağır cezalara çarptırılması konusundaki kararlılığımızı ısrarla sürdürüyoruz. Buna karşın, kurunun yanında
yaşın da yanmaması ve hiçbir masum
vatandaşımızın bir haksızlığa uğramaması adına masumiyet karinesinin
işletilmesinin, suç unsurları arasında
sayılan bir sendikaya üye olma, bir
bankaya para yatırma gibi faaliyetlerin kişilerin terör örgütü üyeliğiyle
suçlanmasına dayanak oluşturmaması, kişilerin terör örgütü ile ilişkilendirilmesinde 15 Temmuz’un milat olarak
kabul edilmesi ve suçlu oldukları kesin delillerle ortaya konmamış kamu
görevlilerinin soruşturmalarının işleri
başında gerçekleştirilmesi talebimizi
de yineliyoruz.

Sendikal çalışmalarımıza
ara vermeden devam ediyoruz
Antalya’da; şube başkanları ve il temsilcileri ile yapmış olduğumuz “Genişletilmiş İstişare Toplantısı”nın hemen ardından hiç ara vermeden teşkilatlarımızı
ziyaret ve üye çalışmalarımızı devam ediyoruz. Bilhassa Konfederasyonumuzun
organizesinde il düzeyinde tertiplemiş olduğu toplantılarla çalışanlarımızı sürdürmekteyiz. Başta Ankara bakanlık merkezi olmak üzere bu dönem içerisinde
İzmir, Isparta, Çorum, Amasya, Mersin, Adana, Kahramanmaraş, illerimizi ziyaret ettik. Bundan sonra da çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çalışmalarımız
esnasında yapmış olduğumuz toplantılardan bazı kareler.

15 Temmuz’da yaşadığımız bu kalkışmanın temel sebeplerinden birinin;
kamuda liyakat ilkesine uyulmadan,
yandaş bir kesim oluşturmak adına
yapılan adam kayırma ve ötekileştirme olduğunu, bu durumdan faydalanan bir grubun ayrıcalıklı bir kesim
yaratarak Devletimizin en kilit noktalarına kadar sızmasına neden olduğunu; liyakat ilkesinin uygulanmaması,
kişiye bağlı, mülakata dayalı atama
ve terfi sisteminde ısrar edilmesi
durumunda buna benzer grupların
devlet içinde kendilerine yeniden yer
edinme imkânı bulacaklarını özellikle
vurguluyoruz.
Diğer taraftan bölücü eli kanlı terör
örgütü PKK 2015 yılının temmuz
ayından itibaren 2016 yılı ile birlikte
eylemlerini zirveye çıkarmış ülkemizin
her gün bir köşesinde giriştiği canlı
bombalarla halkımızı yıldırma girişimleri, asker, polis güvenlik güçlerimizi,
sivil vatandaşlarımızı kahpece kurulan
tuzaklara kurban gitmiştir.
Çok büyük badireler atlatmış, engin
kültür ve devlet tecrübesine sahip
bu necip Millet bu olumsuzlukların
da üstesinden geleceğine en küçük
tereddüdüm yoktur.
Bu duygu ve düşünceler ışığında
bizlerin huzur ve refahı için gerek
yurt içinde gerekse yurt dışında
adeta göğüs göğüse bir muharebe
yürüten tüm güvenlik güçlerimizin
kısa zaman içinde bu operasyonları
kesin bir zaferle taçlandırması, artık
bir tek güvenlik mensubumuzun ve
vatandaşımızın burnunun dahi kanamadan ülkemizin içinde bulunduğu
bu karanlık süreçten daha da güçlenmiş olarak çıkması, yeni umuduyla
çalışanlarımızın ve tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyorum. 2017
yılının tüm insanlığa barış, huzur
ve esenlikler getirmesini temenni
ediyorum.

