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Türkiye 35 yıldır, doğrudan ya da dolaylı
olarak hayatın tamamını olumsuz etkileyen PKK terörüne maruz kalıyor. PKK, terörünün on yıllardır hayatın bütün alanlarını olumsuz etkilediği, ülkenin enerjisini
ve potansiyelini erittiği bir vasatı milletçe
yaşıyoruz. Ekonomiden siyasete, eğitimden kamu güvenliğine, sağlıktan yargıya
varıncaya kadar hayatın bütün alanları
terörün olumsuz etkilerinden nasibini
alıyor. Kuşkusuz olumsuz etkilenen alanlardan birisi de çalışma hayatı.
Memur-Sen olarak, bugüne kadar her
türlü terörün karşısında yer aldık. Terörün kaynağına, menşeine, ideolojisine,
kim ve ne adına bakmaksızın fiili ve faili
reddettik, kınadık. Terörün hiçbir türünü
akredite etmedik, yapanların kimliğine
bakarak farklı tutumlar içine girmedik.
PKK terörünü DAEŞ’ten, sol marjinal terör gruplarını FETÖ’den farklı görmedik.
Yaşanan her terör olayından sonra sivil
toplum sorumluluğuyla hareket ettik ve
inisiyatif aldık. Aynı şeyi terörden zarar
gören kimseler için de yaptık. Kimliğine,
ideolojisine, siyasi eğilimine, inancına,
etnik kökenine bakmadan yardıma koştuk, yanlarında olduk. Sadece örgütlerin
değil, devletlerin de terörüne karşı çıktık.
ABD’nin Irak, Afganistan, Pakistan ve Suriye gibi ülkelerde; İsrail’in Filistin ve Lübnan’da, Myanmar’ın Arakan’da, Rusya’nın
Çeçenistan’da, Suriye’de, Çin’in Doğu
Türkistan’da uyguladığı terörü de lanetledik. Çünkü bizim için terör, her şeyden
önce insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur.
Bu nedenle bir çifte standart içinde olmayı inancımıza ve insanlığımıza yakıştırmamız mümkün değil. Buna karşın birçok

devlet, çıkarları uğruna bu konuda çifte
standart uygulamaktalar. İnsan hakları ve
demokrasi konusunda mangalda kül bırakmayan, Türkiye’yi bu konularda sürekli
köşeye sıkıştırmaya çalışan ülkeler bazı
terör örgütlerine karşı koalisyonlar oluştururken, bazı terör örgütlerini ise bağırlarına basmakta, onlara her türlü yardımı
yapmaktadırlar.
Aynı şey bazı STK’lar için de geçerlidir.
Türkiye’de birçok sendika, bazı terör
gruplarına gösterdiği tepkiyi diğerinden
esirgemekte, ideolojik gerekçelerle bilinçli bir görmeme hali içine girebilmektedirler. Maalesef uluslararası sendikal
kuruluşlar da örgüt yandaşı sendika ve
konfederasyonlardan aldıkları propagandif haberleri gerçek olarak kabul ederek
uluslararası platformlarda bunu Türkiye
aleyhine kullanmaktadırlar.
Hakikat, haklının en büyük silahıdır. Ancak hakikatin çarpıtılmış simülasyonları
haksızın elinde bir güce dönüşmekte,
haksızlığını örtmekle kalmayıp masumun
suçlu, mağdurun zalim olarak gösterilmesine hizmet edebilmektedir. Bu çalışma
PKK terör örgütünün çalışma hayatına
saldırılarını çalışma hakkı kavramı üzerinden son derece basit, açık ve somut
olaylarla birlikte sunmaktadır. Bu konuda özellikle yanlış ve yanlı bilgilere sahip
olan uluslararası kuruluşlar ve sendikal
örgütler raporlar hazırlarken ve Türkiye
çalışma hayatıyla ilgili yorumlar yaparken
bu gerçek ve somut bilgilerden yararlanmalarını bekliyoruz. Raporumuzun hayırlara vesile olmasını diliyoruz.

ÖNSÖZ
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Terör grupları, terör eylemlerini birçok
faktörün yanı sıra, devletin hizmetlerini aksatarak devlete karşı vatandaşın tepkisini üretmek, devlette zafiyet
algısı oluşturmak, kendisinin gücünü
göstermek, toplumu baskı altında tutarak kendisine muhtaçmış algısı oluşturup gerektiğinde yönlendirmek gibi
amaçlarla gerçekleştirirler. Çalışma
hayatında terör nedeniyle hizmetlerin
aksaması devlette zafiyet, örgütte güç
olduğu algısını oluşturur. Vatandaş,
terör örgütleri istemedikçe hizmete
erişemeyeceğine inandırılır. Sahanın
kontrolünün kendilerinde olduğunu
gösterebildiği oranda güçlenirler. Bu
nedenle, ilk etapta vatandaşın aleyhine
olması hasebiyle böyle eylemlerin örgütlere zarar vereceği düşünülmesine
karşılık pratik öyle işlememektedir. Bu
noktada devletin örgütlerin eylemlerini sonlandırmak için yürüttüğü terörle
mücadele çalışmaları ise çeşitli yöntemlerle saptırılmakta, teröristler sivil
halk gibi gösterilerek devletin insan
hakları ihlalleri içinde olduğu kurgusu
oluşturulmakta ve yaygınlaştırılmaktadır.
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Terörizmi sonlandırmak ve ülkeleri
esen kılmak için farklı ülkelerde teröristlerle iletişim kurulması ve silah bıraktırma girişimi tecrübeleri yaşanmış
ve birbirinden farklı sonuçlarla netice-

lenmiştir. Terörizmin kendi yıkıcı felsefesi ve terör örgütlerinin oluşum ve gelişim süreçlerindeki farklılıklar terör ve
terörizmle mücadelede farklı yaklaşımlar geliştirilmesine neden olmaktadır.
Terör örgütlerinin kendi çıkar ve amaçları doğrultusunda şiddeti kutsamaları, silahın zoruyla her şeye hükmetme
arzusunu ve zorbalığı bir iletişim kalıbı
olarak tartışılamaz doğru olarak benimsemelerini tesis etmektedir.
Kendisini demokrasinin beşiği olarak
gören bir çok devletin, şiddeti araç
olarak kullanan terör örgütleriyle kendi
çıkarları için işbirliği yapmaktan çekinmediği bir küresel vasatta yaşıyoruz.
Mesela ABD, Suriye’de terör örgütü
DAEŞ’e karşı yaptığını ileri sürdüğü
mücadelede bir başka terör örgütü
PKK’yı kullanmakta, bu bahaneyle
terörizmden başka hiçbir tecrübesi
olmayan bu örgütü ağır silahlarla donatarak bölgeyi daha derin bir kaosa
sürüklemektedir.
Devletlerin, terörü bir rekabet aparatına dönüştürdüğü, bir yandan bu örgütleri kendi çıkarları adına sahaya sürüp
savaştırırken bir yandan da gerektiğinde yine bu örgütleri bahane ederek ülkeleri işgale giriştikleri yeni bir sömürü
düzeni inşa ettiklerini görüyoruz. Te-

Her üçü de küresel bir aparat olarak
kullanılan bu örgütler Türkiye’ye yüksek sosyal, siyasal, ekonomik maliyetler üretmektedir.
Rapor özellikle PKK terör örgütüne,
çözüm süreci ve sonrasına özellikle de,
2015-2018 yıllarına odaklanmaktadır.
Raporda PKK terör örgütünün çalışma hayatına verdiği zararları basit bir
dil ve çok sayıda örneklerle anlatmaya
çalıştık. Türkiye’de birçok sivil toplum
örgütü PKK terörünü meşrulaştırmaya, örgütün argümanlarını yaygınlaş-

rist yüzünü saklamaya ve görmemeye
gayret etmektedirler. Terörist gruplar
arasında seçici davranan bu yaklaşım, bazı terör örgütlerini en ağır dille
eleştirirken bu dili PKK ve bazı diğer
örgütlerden esirgemektedir. Bunun en
açık örneğini PKK tarafından hunharca
katledilen Aybüke ve Necmettin öğretmenlere verilen tepkilerde gördük.
Bazı eğitim sendikaları ve konfederasyonlar, mesleki ilgi alanlarının çok dışındaki konularla ilgili olarak bile etkili
gündemler ve tepkiler ortaya koyarken, bütün Türkiye’nin günlerce gündeminde kalan Necmettin ve Aybüke
öğretmenlerin katledilmelerini ya hiç
görmediler ya da faillerden bahsetmeyen
iki satırlık açıklamayla geçiştirdiler.
Memur-Sen olarak, Türkiye’deki çalışma hayatının terörden nasıl etkilendiğini ortaya koymaya matuf olan bu
çalışmamızı, terör gerçeğini olabildiğince çıplaklığıyla Türkiye ve dünyaya
anlatmak amacıyla kaleme aldık. İlerleyen zamanlarda diğer terör örgütleri,
özellikle de FETÖ ile ilgili müstakil bir
çalışma yapmayı umuyoruz.
Önemli bir boşluğu dolduracağını umduğumuz bu çalışmamızın hayırlara ve-

Çalışma Hakkı Ve Terör

Türkiye 70’li yıllardan beri terör örgütlerinin saldırılarına maruz kalmaktadır.
Birçok terör örgütü başarılı politikalarla ortadan kaldırılmıştır. Bugün Türkiye’ye en fazla zarar veren terör örgütleri PKK, DAEŞ ve FETÖ’dür.

tırmaya veya hiç değilse örgütün terö-

sile olmasını diliyor, terörizme kurban
giden tüm vatandaşlarımızı, şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.

Memur-Sen Rapor

rörizm, sömürü düzeninin en kullanışlı
retoriği, en kanlı aparatı haline gelmiş
durumdadır. Dünyanın neredeyse her
bölgesinde terör örgütleri kan dökmektedir. Savundukları ideolojiden
öte uyguladıkları teröre odaklanılması
gereken bu kanlı olgunun karşısında
tutarlı bir duruş sergilemek gerekmektedir. Ancak maalesef bu erdemli tavrı
gösteren ülke veya kurumlar parmakla
sayılacak kadar azdır. İnsanlığa açılmış
bir savaş olan terörizmin her çeşidine
karşı olmak, insanlık ortak paydasında
buluşmaktan geçmektedir.

Mehmet BAYRAKTUTAR

Genel Başkan Yardımcısı
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GİRİŞ
Egemenlik sahasının tarihi birikimi, vatan
olarak bellenmiş toprağın medeniyetleri
yönlendiren ve mecz eden kadim değerleri, farklı inançların ve inananların ilim ve
irfan zemininde birbirini yok saymadan ve
yok etmeden bir arada yaşandığı/yaşadığı
nev’i şahsına münhasır birlik, birliktelik ve
kardeşlik ülkesinin devleti Türkiye, emanet aldığı tarihin ve cesaretle yürüdüğü
geleceğin büyüklüğüyle doğrudan, dolaylı,
kurnazca, haince hedef alınmaktan hiç kurtulamadı.
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Devlet-i Âli Osmanlı’nın devamı görülmesi, Müslüman nüfusun çoğunluğunun bir
sonucu olarak İslam-Müslüman bağlamında Batının vehimlerine gerekçe olması,
coğrafyasıyla kıt’aları, kadim değerleriyle
toplumları, irfani birikimiyle medeniyetleri
birleştirmesinin bir sonucu olarak Türkiye;
ekonomik operasyonlardan, siyasi manipülasyonlardan, sosyo-kültürel işgal arayışlarından, terör örgütleri, ihanet örgütleri,
işbirlikçi örgütler ve hatta sınır ötesinden
icazetli sivil toplum örgütleri ve siyasi partileriyle krizlerin, kaosların, sosyo-politik
travmaların, muhtıra ve darbelerin, çatışma
pratiklerinin ve terör eylemlerinin, terör ikliminin tetiklendiği, filizlendiği ülke ve devlet resimlerini konu edindi.
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Hayalleri ve hedefleri olan milletler arasında milletimiz, tarihi ve siyasal geçmişi
yönüyle kıtasına ve daha da ötesi kıtalara
yön veren devletler arasında Türkiye’miz
dışında, bu kadar keskin, planlı, sürekli ve

acımasız hedef alınan ikinci bir örnek bulmak neredeyse imkansızdır.
Soğuk savaş döneminde diplomasi masalarıyla veya ikili ya da çoklu uluslararası anlaşmalarla şekillendirilen “öteki” kapsamındaki milletleri ve devletleri hizaya getirme
çabaları, tek kutuplu ve çok kompartımanlı
dünya düzeniyle birlikte “öteki”ye musallat olmakla görevlendirilmiş bu çerçevede
hem destek hem de vekalet verilmiş terör
örgütleri üzerinden yürütülmeye başlandı.
Türkiye, Cumhuriyetin ilanıyla başlayan
parlamenter sistemi inşa çabalarında olması gereken bir tarafa kabul edilebilir şekli vasata dahi ancak 20. yüzyılın ikinci yarısında
ulaşabildi. O tarihten itibaren de; muhtıra,
darbe ve cunta süreçleriyle siyasal sistemi,
ekonomik krizler ve terör örgütleri eliyle
gerçekleştirilen eylemler, ihanet odakları
tarafından yürütülen faaliyetler üzerinden
de sosyo-kültürel düzlemi hedef alınan,
ayakta kaldıkça, direndikçe, eski tabirle
manda altına girmeyi reddettikçe daha sert
dalgalarla, daha namert tezgah ve kumpaslarla karşı karşıya bırakılan ülke oldu.
Bütün bu tarihsel akışta darbe, muhtıra
ve cunta şeklinde tezahür eden periyodik
tekrarlar bir kenara bırakıldığında, millet
nezdinde en çok iz bırakan, devlet perspektifinde de en çok giz barındıran hiç
kuşkusuz; kuruluş hikayeleri, kendilerini tanıtma ve patronajlarını tanıma hevesleriyle,
sosyo-ekonomik hayatı ve kadim değerleri yok etmeye dönük canice ve canavarca

Otuz yılı aşan ve kırk yıla yaklaşan bir zaman diliminde ülkenin her tarafına ve birçok aileye temas eden acılara kaynaklık
eden, insani, içtimai ve iktisadi bedeller
üreten terör sarmalına rağmen umudunu,
iradesini, kardeşçe ve birlik içinde yaşama
azmini kaybetmeden yaşamak her milletin
harcı değildir.

Terör, insan hayatını değersiz görme refleksi yanında günlük hayatı zorlaştırma
ve insansızlaştırma yöntemini de yüklenir.
Terör örgütü PKK’da kendisi için terör iklimi
oluşturma zemini olarak belirlediği coğrafi
bölgelerde ve bu bölge kapsamındaki iller
önceliğinde hem insan öldürme hem hayatı olağanüstü zorluklarla sürdürme odaklı
eylemler gerçekleştirdi. Hayat hakkını hiçe
sayan ve hatta salt bu amaçla kurulan bir
terör örgütünün insana, insan haklarına,
insan onuruna ve insana ait hayat alanlarına
yönelik herhangi bir hassasiyeti olmasını beklemek kelimenin tam anlamıyla gaflet olur.
Terör örgütü ve onun –içeriden ve dışarıdan destekçilerin desteğiyle- var ettiği terör ortamının ürettiği başka mağduriyetler
ve insan hayatı kadar önem arz etmese de
başka zararları da elbette var. Bu mağduriyet ve zararların her birini ifade etmek ve
ayrıntılı olarak incelemek esaslı bir zamana ve oldukça kapsamlı bir analize ihtiyaç
duyar. Bu nedenle, herkesin bildiği veya
farklı şekilde haberdar olduğu bu olguların
bir kısmını ifade etmek, çözmek zorunda
olduğumuz ve yıllarca mücadele ettiğimiz

Çalışma Hakkı Ve Terör

Geçmişten bugüne Türkiye’nin siyasi tarihinde ve sosyoloji serüveninde kendisine
en çok yer edinen ve ismi herkes tarafından
en çok bilinen terör örgütü hiç kuşkusuz
PKK’dır. 70’li yılların son çeyreğinde hissedilen ve 80’li yılların ilk çeyreğinden itibaren de ismi bilinir hale gelen terör örgütü
PKK’nın ne için kurulduğu, ne zaman kurulduğu, neyi amaçladığı, nereden beslendiği,
kimlerce desteklendiği, hangi yapılar tarafından korunduğu ve göreve yollandığı artık aksi iddia edilemez bir şekilde herkesçe
bilinmektedir. İlk kanlı eyleminden bugüne
yaklaşık altmış bin insanın ölümünden doğrudan sorumlu olan, ülkesinin, ilinin, köyünün hatta evinin insanlarına ihanet, millet,
inanç ve medeniyet düşmanlarına hizmet
eden bir terör örgütünün ve teröristlerinin;
milletimizin birlikte ve kardeşçe yaşama kararlılığı, devletimizin egemenlik sahasında
huzur ve barışı mutlak tesis etme azmi ve
dirayeti karşısında hedefine ulaşması da
milletimizin hedeflerine ulaşmasını engellemesi de elbette mümkün değildi. Mümkün de olmadı. Ne hedeflerine ulaşabildiler
ne de milletin kadim hedeflere, tarihimizden tevarüs eden kutlu hayallere ulaşma
yolculuğunu sekteye uğratabildiler.

Kırk yıla yakın terör ve ihanet ikliminin ülkemize, insanımıza ve devletimize ürettiği
fatura elbette küçük ve önemsiz değildir.
Duygusal açıdan birçok tahribatın, travmanın zemin bulduğu, hukuki açıdan birçok değişim ve gelişimin olması gereken
zamandan çok sonraya bırakıldığı, kamu
yönetiminde, kamu hizmetlerinde ve kamu
personel sisteminde terör örgütü, terör eylemleri ve terörle mücadele kaynaklı olağan
olarak nitelendirilmeyecek düzenleme, hüküm ve uygulamanın varlık alanı bulduğu
süreç, dönem ve vakitler yaşandı.

Memur-Sen Rapor

hisle gerçekleştirdikleri terör eylemleriyle
isimleri farklı zihinleri ve kirleri benzer terör
örgütleri ve teröristleridir.
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sorunun, bireysel ya da toplumsal bazda ne
denli büyük etkilere sahip olduğunu göstermesi bakımından yeterli olacaktır.

NİSAN 2019

Terörün kendisine kuruluş zemini ve eylem
mevzii olarak seçtiği yerleşim alanlarında
yaşayan vatandaşlarımız, yerlerinden, yurtlarından ata ocaklarından ayrılmak zorunda
kaldılar. Terör nedeniyle, en azından yaşam
alanlarını değiştirmek ve göç etmek zorunda kaldılar. Doğrudan terör nedeniyle göç
etmek zorunda kalan vatandaşlarımızın sayısının 400 bine yakın olması, dolaylı olarak terör nedeniyle göç edenlerin sayısının
bundan daha fazla, terörün doğrudan insan
hayatına temas eden zararlarının sadece
ölümlerle sınırlı olmadığını ve yaşananların büyüklüğünü göstermesi bakımından
önemlidir.
Çocukları eğitmek için ter döken öğretmenlerin, şifaya aracı olma gayretindeki
sağlık hizmeti sunan kamu görevlilerinin,
daha rahat, daha hızlı ve her mevsim ulaşım imkanı için mesai gözetmeyen mühendislerin, irşada ve manevi iklimin kuşatıcılığına koşuşturan din görevlilerinin,
gurbete selam, sılaya haber getiren posta
dağıtıcılarının, tarımda sulamanın, evde ışık
yayan lambanın kesintisizliğine gayret eden
barajlarda çalışan mühendisin, teknisyen
ve teknikerlerin kaçırıldığı, hunharca hedef alındığı, şehit edildiği sinsi, cani, gaddar
bir terör örgütünün çalışma hayatını, kamu
hizmetlerini ve kamu personeli, kamu yönetimine yön veren kurumları ve süreçleri
hedef alması öylesine ve önemsiz bir hedef
tercihi değildir.
Bu tercih, çalışma hayatının diğer birçok
alanın tetikleyicisi ve besleyicisi olduğunu
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bilerek yapılmış bir hedef tercihidir. Özellikle kamu hizmetlilerine ve kamu görevlilerine yönelik her eylem, bölgede kamu
hizmetinin sunumunda ve böylece devlet-vatandaş ilişkilerinde soruna, terör örgütüne adam devşirme noktasında avantaj
sağlayacak imkanlara alan açması nedeniyle özellikle tercih edildi. Şehit edilen öğretmenler, mühendisler, doktorlar, hemşireler
terörize edilen illerin sürgün bölgesine dönüşmesine, daha az sayıda kamu görevlisi
tarafından tercih edilmesine, kültürel geçişkenlik imkanlarının tüketilmesine zemin
oluşturdu.
Çalışma hayatına, kamu görevlilerine, işçilere yönelen terör eylemleriyle bölge halkı,
devlet eliyle sunulan hizmetlerden, yatırım
yoluyla özel sektörün sağlayacağı istihdamdan mahrum edildi. Bunun yanında, özellikle diğer illerden gelen kamu görevlilerine
yönelik eylemlere ağırlık verilerek örgütün
kendisine ana mevzi olarak seçtiği iller dışındaki illerde de terör örgütü PKK’nın ismen bilinmesi ve kardeşlik ikliminin doğal
özneleri arasında karşılıklı çekişme-nefret
dili üretilmesi yöntemi ortaya kondu.
Terör örgütlerinin ve özellikle de PKK terör
örgütünün çalışma hayatını hedef almak
yanında, siyasi hakların, din ve vicdan hürriyetinin, haber alma hakkının ve hürriyetinin kullanılmasını engellemeye bu alanlarda
faaliyet yapan kişileri, kitleleri ve kurumları
hedef alan eylemler gerçekleştirmesi gün
gibi ortada iken bu eylemlere karşı sessiz
kalan, terör eylemi olma vasfına göz kapayan hatta PKK’yı özenle terör örgütleri
safında görmeyenlerin varlığı, en az örgüt
ve örgütün eylemleri kadar incelenmesi

Terör sorununa ve onu ortaya çıkaran
“Eski Türkiye” şeklinde özetlediğimiz siyasal düzene karşı fikri ve fiili mücadeleye
kendi mecrasında öncülük ve diğer alanlarda önde paydaşlık yapan Türkiye’nin en
büyük Konfederasyonu olarak; terörün
çalışma hayatına yönelik etkilerini önceleyerek hazırlanan bu rapor, geçmişten
bugüne çalışma hayatı ile diğer alanlarda
gerçekleşen bütün terör olaylarını içerdiği
ve bunların faillerini ve sonuçlarını olduğu
gibi resmetme ve konu etme gibi akademik
bir iddiadan çok terörün çalışma hayatına
nasıl darbe vurduğu, çalışma hayatının öznelerinin terörden açık, zımni, doğrudan
ve dolaylı nasıl etkilendiğine yönelik temel
bakış oluşturmayı, buna dair hem akademik, hem sosyolojik hem de siyasi ve sivil
toplum odaklı çalışma yapma motivasyonu
üretmeyi de amaçlamaktadır.

Çalışma Hakkı Ve Terör

Türkiye’yi yolundan, ufkundan ve kadim
üzerinden ihya olma azminden döndürmek
üzere planlar, paradigmalar, angajmanlar,
kumpas ve tezgahlar üretenler ile bunların taşeronluğunu üstlenenlerin “öldürme”,
“ölümle korkutma”, “korkuyla hayat alanlarını ve insan haklarını kullanma hassasiyetini öldürme” gibi oldukça geniş eylem
portföyüne sahip olduğunu bilmek yanında unutmamak, unutturmamak gerekiyor.
Aliya’nın bildik iki öğüdünü birlikte idrak
etmek ve gereğini icra etmek gerek; ne
düşmana benzemeli ne de düşmanın reva
gördüğü muamele unutulmalı… Düşmana
benzemek insan olma hasletini kaybetmeye, yapılan eylemleri unutmak ise aynı
felaketi tekrar ettirmeye gerekçe oluşturur.
Bu bakış açısıyla, başta güvenlik güçleri
olmak üzere 7 bin 918 kamu görevlisinin
şehit olmasına, 5 bin sivil vatandaşın ölümüne sebep olan terör ve onu besleyen
küresel emperyal politikaların tarihçesini,
öznelerini, faillerini, fiillerini, azmettiricilerini unutmamak, unutturmamak en az onlarla doğrudan mücadele kadar önemli ve
gereklidir.

Çalışma hayatı önceliğinde olmak üzere
terörün ve terör örgütlerinin insan-hayat,
insan-hak ve insan-onur ilişkilerinde olmaması gerekeni görünür kılmak için yaptığı eylemleri, bu eylemlerin sonuçlarını ve
oluşturduğu süreçleri farklı başlıklarla ve
farklı bir bakışla ortaya koymak; hem emek
örgütü hem de insan hakları odaklı sivil
toplum örgütü vasfını aynı anda yüklenebilen özgün niteliğiyle sendikal alandaki kuruluşlara en çok da doğrudan kamu hizmetinin ve kamu görevlilerinin hedef alındığı
gerçeği de dikkate alındığında kamu görevlileri sendikacılığı alanında hem örgütlü
güç noktasında üye sayısı hem de sosyal
sorumluluk açısından sorumluluk algısı en
büyük Konfederasyon olması hasebiyle
Memur-Sen’e düşer.

Memur-Sen Rapor

gereken bir durumdur. PKK terör örgütünün çalışma hayatı önceliğinde hayatın ve
insan haklarının farklı alanlarına dair öldürme, kaçırma, yakma ve yıkma odaklı terör
eylemlerinin tarihsel boyutunu her yönüyle masaya yatırmak, kağıda dökmek hatta
belgesel ya da sanatsal çerçeveyle televizyonun sinemanın ilgi alanına, edebiyatın
yönlendirici ve ilgi duyurucu tarzına dahil
ederek kötülüğü unutturmamak ve iyiliğe
dair umudu ve ufku artırmak gerekiyor.
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ÇALIŞMA HAKKI VE TERÖR ÖRGÜTÜ PKK’NIN
ÇALIŞMA HAKKINA SALDIRILARI
Çalışma hakkı, hem evrensel insan
hakları metinlerinde hem de ulusal
anayasalarda düzenlenmiştir. Çalışma
hakkı ülkemizde 1961 Anayasası ile
birlikte düzenlenirken 1982 Anayasasında da “çalışma” en temel haklardan
biri olarak yer almıştır. Sosyal haklar
ise çalışma hakkının yanı sıra adil ücret hakkı, sosyal güvenlik hakkı, konut
hakkı, sağlık hakkı, eğitim hakkını da
içerir.

hakkı altında barındıran şemsiye hak
niteliğindedir. Yine Anayasamızda düzenlenen ücret hakkı, sendikal haklar
ve sosyal güvenlik hakkı, iş sağlığı ve
güvenliği ile dinlenme (izin) hakkı gibi
haklar bu kapsamdadır.

Çalışma hakkı kavramı tek bir hakkı
ifade ediyor gibi görünse de hakkın
doğası gereği aslında bağlantılı pek çok

ILO belgelerinde çalışma hakkı, ILO
Anayasası’nda ve Filadelfiya Bildirgesi’nde tanınmıştır.

Çalışma hakkı, Birleşmiş Milletler,
Uluslararası Çalışma Örgütü, Avrupa
Birliği ve Avrupa Konseyi belgeleri ile
de güvence altına alınmıştır.

NİSAN 2019

TERÖR VE ÇALIŞMA HAKKI
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Terör örgütlerinin çalışma hakkına
müdahaleleri öncelikle dar anlamda
çalışma hakkını ortadan kaldırmaya
yöneliktir ve amacı insanların çalışma
olanağına erişimini ortadan kaldırmaktır. Geniş anlamda ise ücret hakkı, sendikal haklar ve sosyal güvenlik hakkı, iş
sağlığı ve güvenliği ile dinlenme hakkı
gibi çalışma hakkı şemsiyesi altındaki
diğer “çalışma hakları”nı engellemektedir.

Çalışma hakkının engellenmesi doğası
gereği silsile halinde başka ihlalleri getirmektedir.
Örneğin bir yol işçisinin çalışma hakkını
engelleyen terör örgütü; kişilerin seyahat özgürlüğüne; yöre halkının ekonomik, sosyal ve kültürel haklarına; daha
iyi yolda daha hızlı giderek hastaneye
yetişebilecek ölüm riski önlenecek bir
hastanın, hatta doğuma yetişebilecek

bir anne ve bebeğinin yaşam hakkına
da müdahale etmektedir.
Yine bir öğretmenin yolunu keserek
şehit eden terör örgütü onun yaşam
ve çalışma hakkı yanında; öğretmenin
seyahat özgürlüğüne; çocukların eğitim ve öğrenim hakkına; öğrencilerin
ekonomik, sosyal ve kültürel kendini
geliştirme haklarına da müdahale etmektedir. Terör örgütünün çalışma
hakkına müdahalesi ile ilgili bir diğer

boyut ise çocuk yaşta kaçırdığı ve terör
eylemlerinde kullandığı mensuplarının
her türlü insan hakkı yanında çalışma
haklarına ve ekonomik sosyal ve kültürel olarak kendilerini geliştirmelerine
da engel olmasıdır.
Hak ve özgürlüklere müdahale ve ihlallerin bu şekilde “çoklu” olmasının, hak
ve özgürlükler literatüründe en ciddi
müdahale ve ihlal türü sayıldığını da
ifade etmek gerekir.

Memur-Sen Rapor

Terör örgütü PKK’nın işçi ve öğretmenler başta olmak üzere sivilleri daha fazla
hedef aldığı görülmektedir. İsminde “işçi” kelimesi taşıyan terör örgütü sistematik bir işçi kıyımı yapmaktadır. Bölgeyi kalkındırmak için yapılan yolları inşa eden
işçiler, çocuklara eğitim veren öğretmenler, sağlık hizmeti veren sağlıkçılar terör örgütünün hedefindedir. Velhasıl bölgenin ihya ve inşasına katkı sağlayan
herkes hedef alınmaktadır. Terör örgütü, adlarına mücadele ettiğini ileri sürdüğü
yoksul halk çocuklarını öldürmektedir. Emek ve alın teri gibi kavramları “heval”
devşirmek için kullanan örgüt emekçileri katletmekte tereddüt etmemektedir.
Emek kavramını araçsallaştıran bazı ideolojik yapılar ve sendikalar ise ne yazık ki
katil PKK olunca üç maymunu oynamaktadırlar. Aşağıda sadece Ocak 2015’ten
bugüne kadar tespit edebildiğimiz katledilen, kaçırılan ve çalışma hakkı elinden
alınan emekçilerle ilgili kronolojik bilgiler ile çalışma hayatına dönük saldırılar yer
almaktadır:6

Çalışma Hakkı Ve Terör

PKK’NIN ÇALIŞMA HAYATINA YÖNELİK SALDIRILARI

6 http://www.star.com.tr/acik-gorus/pkknin-emekci-cinayetleri-haber-1253415/ (9 Eylül 2017)
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25 Ocak 2015

Batman/Sason ilçesinde, PKK tarafından, ağaç kesimi yapan şahıslara HPG mühürlü (2) adet tehdit içerikli mektup bırakılmıştır.

03 Şubat 2015

Mardin/Dargeçit ilçesinde, PKK’lı teröristlerce açılan ateş sonucunda Ilısu Baraj inşaatı bölgesinde çalışan, (1)’i ağır (3) şahıs yaralanmıştır.

27 Nisan 2015

Muş/Bulanık ilçesinde, PKK’lılar, VEDAŞ görevlilerini tehdit ederek kamyonetlerine el koymuş, gasp ettikleri kamyonetle ilçede
bir eve gelerek 16 yaşındaki (1) kız çocuğunu kaçırmışlardır.

11 Mayıs 2015

Diyarbakır/Silvan ilçesinde, PKK tarafından, iletim tüneli şantiyesinde çalışan (2) kişi kaçırılmış, araç ve cep telefonları yağmalanmış, şahıslar 13 Mayıs 2015 tarihinde serbest bırakılmıştır.

21 Mayıs 2015

Bingöl/Genç ilçesinde, PKK mensupları tarafından, yol yapım çalışmasında kullanılan park halindeki (1) adet iş makinesi yakılmıştır.

28 Mayıs 2015

Tunceli/Pülümür ilçesinde, PKK mensupları tarafından, ağaç kesimi yapan (5) şahıs kaçırılmıştır.

15 Haz. 2015

Adıyaman/Merkez ilçesinde, PKK mensupları tarafından, Koçali
baraj inşaatını üstlenen firmaya ait (3) kamyon ve (2) iş makinesi
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yakılmıştır.
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23 Haz. 2015

Hatay/Belen ilçesinde, PKK’lılar, (3) orman çalışanını tehdit etmiş,
işçilere ait (2) traktör ve (3) ağaç kesim motorunu yakmış, (1) cep
telefonunu da yağmalamıştır.

21 Tem. 2015

Şırnak/Silopi ilçesinde, (2) PKK mensubu tarafından, Silopi Elektrik Üretim AŞ’ye ait iş makinesi el yapımı patlayıcı ile patlatılmıştır.

24 Tem. 2015

Kars/Sarıkamış ilçesinde, PKK tarafından, sulama göletinin şantiye
alanındaki (1) iş makinesi, (2) kamyon ve (1) su tankeri yakılmıştır.

25 Tem. 2015

Silopi Termik Santraline ait kömür madeni ocağına gelen bir grup
PKK mensubu, (11) adet kamyon, (1) adet iş makinası ve (1) adet
aracı yakmış, içinde (34) işçinin bulunduğu (3) minibüs ve (1) kamyonu kaçırıp işçileri serbest bıraktıktan sonra araçları yakmışlardır.

30 Tem. 2015

Kars/Sarıkamış ilçesinde, PKK mensupları tarafından, yük treninin
geçişi esnasında EYP patlatılmış, olay yerine (5) GKK, (4) kişilik bakım ve onarım ekibi sevk edilmiştir. Bakım ve onarım ekiplerinin
olay yerine intikal ettiği esnada PKK mensuplarınca ikinci bir EYP
patlatılmış ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlenmiş, saldırı sonucu Devlet Demir Yolları bünyesinde çalışan (1) işçi hayatını kaybetmiş, (1) Geçici Köy Korucusu yaralanmıştır.

01 Ağu. 2015

Diyarbakır/Silvan ilçesinde, (6) PKK mensubu, TPAO’ya ait Karaali
Petrol kuyusuna gelerek petrol istasyonunda çalışan (4) görevlinin
ellerini ve gözlerini bağladıktan sonra, petrol kuyusunu ve görevlilerin kaldığı kulübe ve (1) jeneratörü yakmıştır.

14 Ağu. 2015

Hatay/İskenderun ilçesinde, PKK mensupları tarafından sabote
edilen enerji nakil hattı direğinin kontrolü ve onarımı sırasında tuzaklanmış EYP’nin patlaması sonucu (1)’i ağır olmak üzere (2) mühendis yaralanmıştır

14 Ağu. 2015

Bingöl/Yedisu ilçesinde, (4) PKK’lı, orman kesim sahasında çalışan
(2) şahsa ait (1) adet traktör ve (1) adet hızar makinesini yakmıştır.

16 Ağu. 2015

Kars/Sarıkamış ilçesinde, (4) PKK mensubu tarafından, odun toplayan (3) şahıs “ormana girmemeleri ve ağaç kesmemeleri” yönünde
tehdit edilmiş, şahıslara ait (3) telefon ve (2) traktör yağmalanmıştır.

21 Ağu. 2015

Mardin/Midyat ilçesinde, bir grup PKK’lı, bir şirkete ait yol yapım
şantiyesindeki işçileri tehdit etmiş, cep telefonları yağmalamış, (6)
kamyon, (3) iş makinesi, (1) çekici ve (1) dorse yakılmıştır.

22 Ağu. 2015

Erzurum/Tekman ilçesinde, bir grup PKK mensubu tarafından,
yol yapım şantiyesinde çalışan (18) işçi darp edilerek, (8) adet cep
telefonu yağmalanmıştır. İşçilerin kalmış olduğu (6) konteynır ile
şantiyede bulunan (15) araç yakılmış, (2) aracın camları kırılmış, (1)
kamyon ve (1) araç yağmalanmıştır.

Çalışma Hakkı Ve Terör

Erzurum/Çat ilçesinde, PKK’lılar, yol yapımını sürdüren şirketin (8)
iş makinesi ile Tekman’dan gasp ettikleri (1) kamyoneti yakmışlardır.

Memur-Sen Rapor

27 Tem. 2015
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26 Ağu. 2015

Bingöl/Kığı ilçesinde, bir grup PKK’lının, Kığı Hes Barajı şantiyesine
düzenlediği roketatarlı saldırı sonucunda (4) işçi yaralanmıştır.

28 Ağu. 2015

İstanbul’da, PKK mensupları tarafından, bir işyerine basınç etkili ve
parça tesirli bomba atılmış, işyerinde maddi hasar meydana gelmiştir.

3 Eylül 2015

Adana/Seyhan ilçesinde, PKK tarafından, bir işyerine EYP’li saldırı
düzenlenmiştir.

16 Eylül 2015

Muş/Bulanık ilçesinde, PKK, Şehitlik Mahallesindeki işyerlerine
EYP’li saldırılarda bulunmuş, (1) işyerinde maddi hasar oluşmuştur.

08 Ekim 2015

Mersin/Tarsus ilçesinde, PKK mensupları tarafından, bir işyerine
EYP atılmış, olayda maddi hasar meydana gelmiştir.

09 Ekim 2015

Mersin/Tarsus ilçesinde, PKK tarafından bir işyerine düzenlenen
EYP’li saldırıda işyeri ve (1) araçta hasar meydana gelmiştir.

09 Kasım 2015

Diyarbakır’da, PKK mensupları tarafından, görevli ekip aracına atılan EYP’nin bir işyerinin önünde patlaması sonucu (1) şahıs yaralanmış, işyerinde maddi hasar meydana gelmiştir.

09 Aralık 2015

Diyarbakır/Bağlar İlçesinde, PKK tarafından, bir işyerine düzenlenen molotofkokteylli saldırıda (3) şahıs yaralanmıştır.

03 Ocak 2016

Diyarbakır/Sur ilçesinde, PKK tarafından atılan roketin bir ikamete
isabet etmesi sonucunda; (1) sivil şahıs yaralanmış, (1) sivil şahıs
hayatını kaybetmiştir.

18 Ocak 2016

Van ilinde, PKK mensupları tarafından, güvenlik güçlerine yönelik
EYP’li saldırı sonucunda; (1) sivil şahıs yaralanmıştır.

21 Ocak 2016

İstanbul/Küçükçekmece ilçesinde, PKK tarafından, bir işyerine yönelik
molotofkokteylli saldırı sonucunda maddi hasar meydana gelmiştir.

08 Şubat 2016

İstanbul/Şişli ilçesinde, PKK tarafından, bir kıraathaneye EYP’li
saldırı düzenlenmiş, saldırı sonucunda (1) sivil şahıs yaralanmıştır.

15 Şubat 2016

16 Şubat 2016

Diyarbakır/Kayapınar ilçesinde, PKK mensupları tarafından, bir işyeri sahibini darp edilmiş ve bir sivil şahıs yaralanmıştır.
Mardin/Kızıltepe ilçesinde, PKK mensupları tarafından, bir pasaj
önüne bırakılan EYP’nin patlaması sonucunda (5) sivil şahıs yara-

Diyarbakır/Bağlar ilçesinde, PKK tarafından, bir işyerine yönelik
molotofkokteylli saldırıda işyerinde maddi hasar meydana gelmiştir.

19 Şubat 2016

Diyarbakır/Kayapınar ilinde, PKK tarafından, bir işyerine yönelik
molotofkokteylli saldırıda işyerinde maddi hasar meydana gelmiştir.

28 Şubat 2016

Diyarbakır/Kayapınar ilçesinde, PKK mensupları tarafından, bir işyerine yönelik molotofkokteylli saldırı düzenlenmiştir.

15 Mayıs 2016

Siirt/Pervari ilçesinde, PKK mensupları tarafından, özel bir şirkete
ait (7) adet iş makinesi kundaklanmış, (1) adet iş makinesi yağmalanmıştır. Aynı şirkete ait (13) işçi ile (1) GKK alıkonulmuş, örgüt
propagandası yapıldıktan sonra serbest bırakılmıştır.

21 Tem. 2016

Bingöl /Karlıova ilçesinde, PKK tarafından karayolu trafiğe kapatılmış,
bölgede yol yapım çalışması yapan (3) iş makinası kundaklanmıştır.

24 Tem. 2016

Siirt/Eruh ilçesinde, PKK orman kesim işiyle uğraşan (7) işçiyi tehdit ederek (1) araç, (1) iş makinesi, (3) motorlu testere, (1000) ton
odunu yakmıştır.

25 Ağu. 2016

Mardin/Dargeçit ilçesinde, PKK mensupları tarafından Ilısu Baraj
inşaatına yapılan silahlı saldırı sonucunda; (1) sivil yaralanmıştır.

26 Ağu. 2016

Hakkari/Yüksekova ilçesinde, (2) PKK tarafından özel bir şirkete
mensup işçileri taşıyan ateş açılması sonucunda; (3) işçi hayatını
kaybetmiş, (1) işçi yaralanmıştır.

01 Ocak 2017

Diyarbakır/Yenişehir ilçesinde, bir işyerine EYP’li saldırıda bulunulması sonucu işyerinde maddi hasar meydana gelmiştir.

Memur-Sen Rapor

19 Şubat 2016
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lanmıştır.
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03 Ocak 2017

Diyarbakır/Bağlar ilçesinde, bir işyerine EYP atılması sonucu maddi hasar meydana gelmiştir.

25 Ocak 2017

İstanbul/Sultangazi ilçesinde bir işyerine EYP’li saldırı düzenlenmiştir.

29 Ocak 2017

Diyarbakır/Bağlar ilçesinde, PKK’ye mensup/müzahir (3) şahıs tarafından bir işyerine yönelik EYP’li saldırı düzenlenmiştir.
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21 Nisan 2017
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Diyarbakır/Dicle ilçesinde, PKK tarafından, kalekol inşaatında çalışan
işçilere yönelik saldırı düzenlenmesi sonucu (1) şahıs yaralanmıştır.

02 Tem. 2017

Şırnak ilinde, PKK mensuplarınca Van-Şırnak karayolu inşaatında çalışan iş makinalarına yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda
(1) işçi yaşamını yitirmiş, (1) işçi ise yaralanmıştır.

03 Tem. 2017

Şırnak/Uludere ilçesinde, PKK mensuplarınca hudut bağlantı yolu
yapımında çalışan işçilere yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda (2) işçi hayatını kaybetmiş, (5) işçi yaralanmıştır.

03 Tem. 2017

Hakkari/Şemdinli ilçesinde, PKK mensuplarınca Karakol/ÜB’lerin su
deposu inşaatında çalışan işçilere yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda (1) işçi yaralanmıştır.

08 Tem. 2017

Hakkari/Yüksekova ilçesinde, (4) PKK tarafından özel bir inşaat firmasına ait iş makinesi konvoyuna düzenlenen roketatarlı ve silahlı
saldırı sonucunda; (4) sivil hayatını kaybetmiş, (1) sivil yaralanmıştır.

09 Ağu. 2017

Şırnak/Beytüşşebap ilçesinde, PKK mensupları tarafından yol yapım
çalışmasında bulunan sivil şahsa ait (1) minibüs yağmalanmıştır.

12 Ağu. 2017

Bitlis/Hizan ilçesinde, PKK mensuplarınca bölgede bulunan baz istasyonları ile HES inşaatında görev alan firmaya ait (2) adet iş makinesi yakılmıştır.

15 Ağu. 2017

Bingöl/Karlıova ilçesinde, bir grup PKK’lı HES barajı hizmet binası
gelerek çalışanlara PKK propagandası yapmış ve bölgeden uzaklaşmıştır.

Diyarbakır/Sur ilçesinde, PKK mensuplarınca NATO Petrol Boru
Hattına EYP’li saldırı düzenlenmiştir.

21 Ağu. 2017

Mardin/Midyat ilçesinde, yüksek gerilim hattı üzerinde bulunan
elektrik direğine EYP’li saldırı düzenlenmiştir.

25 Ağu. 2017

Hakkari/Çukurca ilçesinde, PKK mensupları tarafından yol yapımında görevli iş makinelerine yönelik gerçekleştirilen roketatarlı saldırı
sonucunda; (2) işçi yaralanmış, (2) iş makinesi zarar görmüştür.

29 Ağu. 2017

Diyarbakır/Çınar ilçesinde, PKK mensupları tarafından Kirpi tipi askeri araçlara yönelik gerçekleştirilen EYP’li saldırı sonucunda; (2)
işçi hayatını kaybetmiş, (1) işçi yaralanmıştır.

29 Ağu. 2017

Siirt ilinde, tarihinde, PKK mensupları tarafından Demirkaya Köy
yolunu yapan inşaat firmasına ait (11) araç kundaklanmıştır.

06 Eylül 2017

Hakkari/Yüksekova ilçesinde, PKK mensuplarınca, (5) Vangölü
Elektrik Dağıtım A.Ş. işçisine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı
sonucu (2) işçi hayatını kaybetmiş, (3) işçi yaralanmıştır.

09 Eylül 2017

Hakkari/Yüksekova ilçesinde, PKK mensupları tarafından, daha
önce saldırıya uğrayan VEDAŞ’a ait aracı almaya giden çekiciye yönelik gerçekleştirilen mayınlı saldırı sonucunda (3) işçi yaralanmıştır.
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Demokrasinin olmazsa olmazları güç gösterisinde bulunmuştur.
arasında yer alan seçme ve se- Düşman gördüğü siyasi parti
çilme hakkı özgürlüğün önemli yönetici ve üyelerine, parti bikriterlerinden birisidir. İnsan- nalarına saldırılar düzenleyerek
ların sivil ve siyasi katılım me- sindirmiştir. Seçimlerde sankanizmalarına seçmen ve aday dık görevlilerini tehdit ederek,
olarak özgürce erişebilmeleri, bazen de şiddet uygulayarak
örgütlenebilmelerini ve hiçbir seçmeni kendisine oy vermeye
baskıya maruz kalmadan seçim- zorlamıştır. Seçmen iradesini orPKK, CHP Tunceli Milletvekili
lerde oylarını kullanabilmelerini tadan kaldıran bu uygulamalar
2
Aygün’ü kaçırdı 13.08.2012
tesis etmek demokratik ülkele- seçim sonuçlarını etkilerken, bu
rin temel görevlerinden birisidir. yolla kendi güdümündeki siyasi
CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin
Terör örgütlerinin seçmen dav- partinin oy oranını artırarak bir
Aygün, Tunceli-Ovacık Karayoranışı üzerinde yaptığı mühen- siyasi taban üretmeye çalışmıştır.
lu’nun 35’inci kilometresinde
disliğin üç ayağı vardır. Birincisi,
2 PKK’lı tarafından kaçırıldı.
seçmeni ve siyasi rakiplerini kor- Bütün bu süreçlerde çok sayıPKK’lılardan birinin adının Can
kutarak seçmeni kendisine ya- da saldırı gerçekleştirmiştir. Bu
Söylemez olduğu belirlendi. Aykın siyasi partiye yönlendirmek, saldırıların bir listesi aşağıda vegün’ün, Ovacık ziyaretini sosyal
rakip partileri sindirerek etkisiz- rilmiştir. PKK bütün bunları yaTerör örgütü PKK’nın işçi ve öğretmenler başta olmak üzere sivilleri daha fazla
paylaşım sitesi Facebook’tan
leştirmek; ikincisi, güce doğru parken bir yandan da kara propahedef aldığı görülmektedir. İsminde “işçi” kelimesi taşıyan terör örgütü sistemaduyurduğu ve PKK’nın da vekili
hareket eden kitle davranışın- ganda mekanizmasını çalıştırmış,
tik bir işçi kıyımı yapmaktadır. Bölgeyi kalkındırmak için yapılan yolları inşa eden
adım adım takip ettiği iddia edildan hareketle kendisini güçlü gerçekleri alt üst ederek devleişçiler, çocuklara eğitim veren öğretmenler, sağlık hizmeti veren sağlıkçılar tedi. Terör örgütü ise kaçırma eyve meşru göstermek; üçüncüsü tin seçmene baskı uyguladığını,
rör örgütünün hedefindedir. Velhasıl bölgenin ihya ve inşasına katkı sağlayan
leminin ardından Aygün’ün kısa
de gerçekleri saptıran bir kara bölgede sandık güvenliği olmaherkes hedef alınmaktadır. Terör örgütü, adlarına mücadele ettiğini ileri sürdüğü
süre içinde serbest bırakılacağını
propaganda yoluyla seçmeni dığını iddia etmiştir. PKK’nın bu
yoksul halk çocuklarını öldürmektedir. Emek ve alın teri gibi kavramları “heval”
açıkladı.
kendi haklılığına inandırmaktır. iddiaları kendi güdümündeki
devşirmek için kullanan örgüt emekçileri katletmekte tereddüt etmemektedir.
Böylece tabanını genişletmek ve siyasi parti, insan hakları derEmek kavramını araçsallaştıran bazı ideolojik yapılar ve sendikalar ise ne yazık ki
konsolide etmek ister. Bunu ya- nekleri, sendikaları, sivil toplum
katil PKK olunca üç maymunu oynamaktadırlar. Aşağıda sadece Ocak 2015’ten
parken şiddeti ve propagandayı kuruluşları ve medya tarafından
bugüne kadar tespit edebildiğimiz katledilen, kaçırılan ve çalışma hakkı elinden
birlikte kullanır.
sosyalleştirilerek gerçeklik algısı
alınan emekçilerle ilgili kronolojik bilgiler ile çalışma hayatına dönük saldırılar yer
artırılmıştır. Elbette örgüt, bu
almaktadır:6
PKK terör örgütü de, bu şekil- kara propagandasına bir takım
de hareket etmiştir. Bir yandan ülkelerden de destek bulmakta
seçmen üzerinde korku üretmiş, zorlanmamıştır.

2 http://www.hurriyet.com.tr/pkk-chp-tunceli-milletvekili-aygun-u-kacirdi-21217774

PKK’NIN DEMOKRASİYİ VE SEÇİLMİŞLERİ HEDEF ALMASI
PKK terör örgütü 90’lı yıllardan bu
yana siyasi alanda da amaç ve hedefleri doğrultusunda girişimlerde bulunmuştur. PKK terör örgütüne yakın
olduğu bilinen ve geçmişte kapatılan
siyasi partiler mevcuttur. Terör örgütü
siyaset gibi demokratik kanalları kullanırken doğası ve yapısı gereği kendisi

gibi düşünmeyenlerin varlığını da tehdit olarak görmüş, bu tür oluşumları
terör yöntemleriyle ortadan kaldırmaya çalışmıştır. Özellikle Kürt vatandaşlar üzerinde söz sahibi olduğunu iddia
etmiş, kendi siyasi uzantılarını desteklemeyen Kürtleri hain, işbirlikçi gibi sıfatlarla baskılamıştır.

‘HDP’ye oy vermezseniz musluktan kan akacak’!3 – 1 Mayıs 2015
Kentin çeşitli alanlarında bulunan ve
kullanımı Van Büyükşehir Belediyesinin kontrolünde olan ilan panolarında,
musluklardan kan akan görsel ile üzerine Türkçe ve Kürtçe olarak, “önleminizi
alın”, “bir gün bitecek”, “bir gün her şey”,
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mısın?” ifadelerinin
Terör örgütü PKK’nın işçi ve öğretmenlerkalmayalım”,
başta olmak“farkında
üzere sivilleri
daha fazla
afişlerin
yer örgütü
alması sistemagörenleri
hedef aldığı görülmektedir. İsminde “işçi” bulunduğu
kelimesi taşıyan
terör
şok etti. için yapılan yolları inşa eden
tik bir işçi kıyımı yapmaktadır. Bölgeyi kalkındırmak
işçiler, çocuklara eğitim veren öğretmenler, sağlık hizmeti veren sağlıkçılar terör örgütünün hedefindedir. Velhasıl bölgenin ihya ve inşasına katkı sağlayan
herkes hedef alınmaktadır. Terör örgütü, adlarına mücadele ettiğini ileri sürdüğü
yoksul halk çocuklarını öldürmektedir. Emek ve alın teri gibi kavramları “heval”
PKK sandıktan başarılı çıkmasını istediği partinin oylarını arttırmak için terörizdevşirmek için kullanan örgüt emekçileri katletmekte tereddüt etmemektedir.
min tüm şiddet unsurlarına başvurmaktan, şiddeti arttırma yoluyla toplumu baskı
Emek kavramını araçsallaştıran bazı ideolojik yapılar ve sendikalar ise ne yazık ki
altına alarak kontrol etmekten hiçbir zaman vazgeçmemiştir. Çözüm süreci gibi
katil PKK olunca üç maymunu oynamaktadırlar. Aşağıda sadece Ocak 2015’ten
önemli bir adımı dahi sabote etmekten çekinmeyen PKK, Doğu ve Güneydobugüne kadar tespit edebildiğimiz katledilen, kaçırılan ve çalışma hakkı elinden
ğu’da başta AK Parti olmak üzere birçok partinin siyasetçilerini ve muhtarları
alınan emekçilerle ilgili kronolojik bilgiler ile çalışma hayatına dönük saldırılar yer
kaçırmaktan, tehdit etmekten ve katletmekten hiçbir zaman geri durmamıştır.
almaktadır:6

Çalışma Hakkı Ve Terör

“sahip çıkmazsanız uzak değil!”, “nefessiz

3 https://www.sabah.com.tr/gundem/2015/05/01/hdpye-oy-vermezseniz-musluktan-kan-akacak
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PKK’NIN SİYASİLERİ HEDEF ALAN SALDIRILARI!

29 Haziran 2010 - Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, AK Parti İlçe Başkanı
Ahmet Uçar’ın Eski Kışla Mahallesi’ndeki evinin balkonuna terör örgütü
PKK mensuplarınca el bombası atıldı.
Can kaybının olmadığı patlama nedeniyle evde hasar oluştu.
2 Temmuz 2012 - AK Parti Gürpınar İlçe Başkanı Hayrullah Tanış (46),
Van’daki evine geldiği sırada terör örgütü PKK üyesi silahlı 3 kişi tarafından
kaçırıldı. Tanış, 24 Ağustos’ta serbest
bırakıldı.
3 Eylül 2012- Hakkâri’de iki dönem
AK Parti İl Başkanlığı görevini yürüten Avukat Mecit Tarhan, terör örgütü
PKK mensuplarınca kaçırıldı. Tarhan, 5
Ekim 2012’de serbest bırakıldı.

NİSAN 2019

16 Mart 2014 - Van’da seçim çalışması yürüten, aralarında AK Parti’den
belediye meclis üyesi adayı Zeki Karakuş’un da bulunduğu 5 kişi, taşlı ve
sopalı saldırıya uğradı.
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17 Nisan 2014 - Terör örgütü PKK
üyeleri, Diyarbakır’ın Dicle ilçesine
bağlı Kurşunlu köyü yakınlarında, aralarında Elazığ’ın Arıcak ilçesine bağlı
eski Bükardı Belde Belediye Başkanı
Abit Doğruer’in de bulunduğu 4 kişiyi

kaçırdı. Doğruer ve beraberindekiler,
20 Nisan’da serbest bırakıldı.
17 Mayıs 2014 - Diyarbakır’ın Lice
ilçesine bağlı Kıyı köyünde PKK’lılar,
HÜDA-PAR üyesi Mikail ve Ali Ayık’ı
kaçırmak isteyince örgüt üyeleri ve
köylüler arasında gerginlik yaşandı.
Gerginlik sonucu aralarında Ali ve Mikail Ayık’ın bulunduğu 3 kişi yaralandı.
14 Temmuz 2014 - Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde AK Parti Belediye
Başkanı Menderes Atilla’nın aracının
geçtiği güzergahta patlama meydana
geldi. PKK mensuplarınca yapılan saldırıdan Atilla yara almadan kurtulurken, koruması ve şoförü hafif yaralandı.
17 Ekim 2014 - Van’da HÜDA-PAR
üyesi esnaf Mehmet Latif Şener (66),
evine gittiği sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
5 Haziran 2015 - AK Parti Karayazı
İlçe Başkanı Servet Tutkun, teröristlerce kaçırılıp darp edildikten sonra aynı
gün serbest bırakıldı.
29 Mart 2016 - AK Parti İspir İlçe Başkanı Salih Zeki Çetinkaya’nın kardeşi
Şahin Çetinkaya Bingöl’ün Genç ile
Diyarbakır’ın Lice ilçesi arasında terör

örgütü PKK üyeleri tarafından kaçırıldı.

zenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını

Çetinkaya 2 gün sonra kaçmayı başardı.

kaybetti.

27 Mayıs 2016 - Mardin’in Yeşilli ilçe-

9 Ekim 2016 - AK Parti Özalp İlçe Baş-

sine bağlı Bahçebaşı Mahallesi Muhta-

kan Yardımcısı Aydın Muştu, evine gi-

rı Mehmet Acu, teröristler tarafından

ren bir grup PKK’lı terörist tarafından

öldürülüp aracıyla birlikte ateşe verildi.

çocuklarının gözü önünde katledildi.

10 Ağustos 2016 - Şırnak’ın Cizre ilMehmet Zeki Macartay, PKK’lı teröristler tarafından evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü.
13 Ağustos 2016 - Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde yol kesen PKK’lı teröristlerce kaçırılan AK Parti İlçe Gençlik
Kolları Başkanı Naci Adıyaman’ın cesedi bulundu.
1 Eylül 2016 - Hakkâri’nin Şemdinli ilçesinde AK Parti üyesi Menderes
Özer, terör örgütü mensuplarınca kaçırıldıktan sonra öldürüldü.
10 Eylül 2016 - Diyarbakır’ın Bismil
ilçesinde Tepe Mezarlığı’na giden stabilize yol üzerinde 1 adet, AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker’in
annesi ve ağabeyinin kabirlerinin yakın
çevresinde 8 adet el yapımı patlayıcı
bulundu. 640 kilogramlık patlayıcılar,

11 Ekim 2016 - AK Parti Dicle İlçe
Başkanı Deryan Aktert, iş yerinde
PKK’lı teröristlerce düzenlenen silahlı
saldırıda yaşamını yitirdi.
16 Ekim 2016 - Van’ın Erciş ilçesinde
Belediye Meclis Üyesi ve Latifiye Mahallesi Muhtarı Mehmet Şerif Doğu,
evinin önünde PKK’lı teröristlerin silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.
15 Nisan 2017 - AK Parti Muradiye
İlçe Başkanı İbrahim Vanlı’nın bulunduğu konvoya PKK tarafından düzenlenen saldırıda Vanlı, yara almadan
kurtulurken güvenlik korucusu yeğeni
Adnan Vanlı şehit oldu.
12 Ağustos 2012 - CHP Tunceli milletvekili Hüseyin Aygün, danışmanı Deniz
TUNÇ ve yanında bulunan Akşam gazetesi muhabiri Kadir MERKİT, Ovacık
– Tunceli yolunda kaçırıldılar. Kişiler 48
saat sonra serbest bırakıldı.

Çalışma Hakkı Ve Terör

çesinde eski Kale Mahallesi Muhtarı

kabirlere zarar verilmeden imha edildi.
ilçesinde, AK Partili Belediye Başka-

Milletvekili Genel Seçiminde AK Parti

nı’na düzenlenen PKK saldırısında, o

Hakkâri 1. sıra adayı olan Ahmet Bu-

anda oradan geçmekte olan öğretmen

dak, Hakkari’nin Şemdinli ilçesindeki

Şenay Aybüke Yalçın yaşamını yitirdi, 1

evinin önünde PKK’lı teröristlerce dü-

vatandaş yaralandı.
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9 Haziran 2017 - Batman’ın Kozluk
14 Eylül 2016 - 1 Kasım 2015’teki
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MEDYA VE BASIN HÜRRİYETİ İHLALLERİ:

PKK’NIN MEDYAYA YÖNELİK BASKILARI
Kuruluşundan bu yana baskıcı ve tek tipçi bir zihniyete sahip olan PKK kendine
muhalif olan herkesi ve her kurumu bastırarak ve yok ederek bölgede tek güç
olmaya çalışmaktadır. Bu nedenle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde
yayın yapan pek çok basın kuruluşunu hedef almış, kendi gazeteleri dışında habercilik yapan kişilerin habercilik yapmasına ve başka gazetelerin satışına engel
olmaya çalışmıştır. PKK 1993 yılında bölgede görev yapan bütün gazetelerin bölgeden ayrılmasını istemiştir. Bu nedenle o dönemde bölgede yayın yapan neredeyse bütün gazeteler bölgedeki temsilciliklerini kapatmışlardır.6 21 Ekim 1993
günü Türkiye’de bulunan 24 gazeteci cemiyeti, 150 gazeteci ile birlikte Devlet
Bakanı Yıldırım Aktuna başkanlığında Diyarbakır’a giderek PKK’nın basına yaptığı
bu baskıyı protesto etmiştir.
Bu olaydan sonra da PKK’nın medyaya yönelik baskıları devam etmiştir. 30 Aralık
1994 - PKK’nın Taksim’deki The Marmara Oteli’ne düzenlediği bombalı saldırı
sonucu Cumhuriyet gazetesi yazarı Onat KUTLAR ağır yaralanma sonucu hayatını kaybetti.
Türk Silahlı Kuvvetlerince düzenlenen Çekiç Harekatını izlemek
için Kuzey Irak’a giden Ajans Press Muhabiri Kadri GÜRSEL ve
31 Mart 1995

Reuters foto muhabiri Fatih SARIBAŞ dönüş yolunda PKK’lı teröristler tarafından Mardin-Nusaybin yolunda kaçırıldı. Gazeteciler
26 gün sonra bırakıldı.
PKK lideri Abdullah Öcalan’ın yakalanmasını protesto etmek için Roma’da toplanan PKK yandaşları İnterstar kameramanı Cengiz ÖZKA-

14 Kasım 1998

RABEKİR, NTV muhabiri Ünsal ERGEL, TRT muhabiri Abdurrahman
KESKİN, NTV muhabiri Ahu ÖZYURT, Hürriyet gazetesinden Fatih
ALTAYLI, Metehan DEMİR ve Hayri KARATEPE’ye saldırdı.

NİSAN 2019

PKK’nın Hakkâri merkeze bağlı Geçitli köyünde yoldan geçen minibüse düzenlediği ve 9 kişinin hayatını kaybettiği mayınlı saldırıyı
16 Eylül 2010

PKK terör örgütünün yaptığını yazan Sabah gazetesinin bölgede
dağıtımı örgüt tarafından engellendi ve Sabah gazetesi çalışanları
tehdit edildi.

6 90’larda Ne Olmuştu? Güneydoğu’da Gazeteci Olmak”, 06.09.2015, BBC Türkçe, http://www.
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bbc.com/turkce/haberler/2015/09/150906_90lar_5_gazeteciler.

26 Ekim 2011

İsveç’in Stockholm kentinde bir grup terör örgütü PKK yandaşı,
ülkenin en büyük gazetesi Dagens Nyheteri’nin binasını işgal etti
Türkiye Gazetesi Muhabirleri Osman SAĞIRLI ve Adem DEMİR, terör

5 Ağustos 2012

örgütü PKK’nın Hakkari’nin Çukurca ilçesindeki karakollara eş zamanlı
düzenlediği saldırıda, muhabirlerin araçlarına saldırıldı ve el konuldu.
Gazeteciler teröristler tarafından canlı kalkan olarak kullanıldılar.

12 Ağustos 2012

CHP Tunceli milletvekili Hüseyin Aygün ve Akşam gazetesi muhabiri Kadir MERKİT, Ovacık – Tunceli yolunda kaçırıldılar.
İlke Haber Ajansı muhabiri gazeteci Abit DÜNDAR, Beytüşşebap

03 Eylül 2012

yakınlarında teröristler tarafından kaçırıldı. Abit DÜNDAR, aynı gün
serbest bırakıldı.
İlke Haber Ajansı muhabiri Ali ADIYAMAN, Diyarbakır’ın Silvan

27 Ağustos 2014

ilçesinin Dağcılar köyü Erkenciler Mezrası’nda PKK’lılar tarafından
kaçırıldı. Adıyaman, 31 Ağustos 2014’te serbest bırakıldı.
PKK, Nusaybin’in Yenişehir Mahallesi’nde AA muhabirleri Rauf

19 Şubat 2016

MALTAŞ, Onur ÇOBAN ve Kenan YEŞİLTAŞ’ı kaçırdı. Gazeteciler
iki gün sonra serbest bırakıldı.

PKK’lı teröristler gazeteci İlhami IŞIK’ın Batman’da yaşayan kızının
evine girerek boş olan evde buldukları cep telefonundan İlhami
IŞIK’a tehdit mesajı gönderdiler.

PKK medya kuruluşlarına ve basın mensuplarına sadece Türkiye’de değil, Avrupa,
Irak ve Suriye’de de saldırılar düzenlemiştir. Suriye’nin kuzeyinde alan hâkimiyeti
sağlayan PKK/PYD, kendisine muhalif olan medya kuruluşları ve bu çalışanları
hedef almıştır.
Medya alanında tek tipçi uygulamalarını sürdüren PKK, kendisine muhalif olan
bütün sesleri susturmaya çalışmaktadır. Demokrasi, özgürlük ve insan hakları
kavramlarını dilinden düşürmeyen PKK ve uzantıları, medyaya karşı ağır baskılar
uygulayarak söylemleriyle çelişmektedir. PKK’nın medya kuruluşları ve gazetecilere karşı yaptığı saldırılar medya tarafından gerek Türkiye’de gerekse de Batı
basınında yeterince gündeme getirilmemektedir.

Çalışma Hakkı Ve Terör

15 Ocak 2017

PKK’lı teröristler Doğru Haber ve Rehber TV’nin İstanbul Esenyurt’taki binasına silahlı ve molotof kokteylli saldırı düzenledi.
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Türkiye’de 1980’li yıllardan itibaren
Doğu ve Güneydoğu Bölgesi’nde PKK
terör örgütünün eylemleri, yaşam hakkını doğrudan hedef aldığı gibi vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini
de önlemiştir. PKK terör örgütünün
bölgede korku ve baskı ortamı oluşturarak bölgeyi güvensiz ve istikrarsız bir
coğrafyaya dönüştürme çabasına karşılık Türkiye, hiçbir vatandaşını ayırmadan bölgeye sağlık yatırımları yapmaya
devam etmiştir. Sağlık hizmeti; eğitim,
barınma, ulaşım gibi hizmetlerden yaşam hakkıyla doğrudan bağlantılı olmasından dolayı ayrışmaktadır. Sağlık
hizmeti, Türkiye’de kamunun sağladığı
temel refah hizmetlerindendir ve bölgeler arasındaki gelişmişlik farkının
sağlık hizmetine yansımaması için ciddi
yatırımlar yapılmaktadır.

Türkiye’de tek partili bir iktidarın yö-

Uzun yıllar PKK terör örgütünün baskı, şiddet ve çatışma ortamını kurmaya
çalışması, bölgede güvenlik sorununu
ortaya çıkarmıştır. 2002 yılından sonra

lerinin verilmesinde hiçbir ayrım gö-

netimde olması, ekonomik istikrarı ve
siyasi kararlığı beraberinde getirmiş
ve bölge illeri kalkınma, refah, yatırım
kavramlarıyla anılmaya başlanmıştır.
Kamunun yaptığı yatırımlarda ilk ve
öncelikli sırayı bu bölgelerin alması,
PKK terör örgütünün bölge insanını
etkilemek için kullandığı argümanları
çürütmüştür. Nitekim 2013 yılında hükümetin başlattığı Çözüm Süreci, tüm
bu yatırım ve kalkınma hamlesinin siyasi boyutunu oluşturmuştur.
Grafik 2’de Doğu Anadolu Bölgesi illerindeki kamu sağlık kuruluşlarının
sayısı ve doktor sayısı, Grafik 3’de ise
Güneydoğu Bölgesi’ndeki illerindeki kamu sağlık kuruluşlarının sayısı ve
doktor sayısı verilmiştir. Sağlık hizmetzetilmeksizin bir yaklaşım benimsendiğinin en somut örneği, kamu sağlık
kuruluşlarının ve doktorların sayısıdır.

Terör Ortamı
%23

%23,7

%18,5

%30,1

Grafik 1. Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki İllerdeki Kamu Sağlık Kuruluşlarının ve
Doktorların Sayısı
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Grafik 2. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki İllerdeki Kamu Sağlık
Kuruluşlarının Sayısı
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Doğu ve Güneydoğu illerindeki kamu sağlık kuruluşları arasındaki fark, ekonomik
gelişmenin yanı sıra PKK terör örgütünün oluşturduğu baskıdan kaynaklanmaktadır. Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman, Erzurum, Erzincan ve Malatya, bu duruma
örnek olarak gösterilebilir. PKK terör örgütü bu illerde kendine alan bulamamıştır. Dolayısıyla, örgütten kaynaklı terör ve şiddet gölgesi olmayan şehirlerde
ekonomik ve sosyal refah yüksektir. Buna karşın, Siirt, Şırnak ve Mardin illerinin
diğer illere göre geride kalması, devletin tüm sağlık yatırımlarına karşı bu illerde
terörden kaynaklanan güvenlik riskinin bir sonucudur.

Terörün Hedefi: Sağlık Hizmeti
PKK, terör eylemleriyle sağlık hizmetinin verilmesini engellemeye çalışmıştır.
Bu terör eylemlerinden en fazla etkilenenler, güvenlik ortamının bozulmasından dolayı şehir halkıdır. Terör örgütünün hedeflerinden birisi olan sağlık
çalışanları, korkutularak bölgeden çekilmeye zorlanmaktadır. Örgütün saldırılarından bazıları şöyledir:
27 Ağustos 2016 - PKK Garnizon Komutanlığı’na roketatar ve uzun namlulu
silahlarla saldırmış, Cizre Devlet Hastanesi’nde görevli Eyüp Ergen şehit
olmuştur.

NİSAN 2019

1 Eylül 2015 - Diyarbakır’da Dr. Abdullah Biroğul PKK tarafından yolu kesilerek katledildi.
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25 Eylül 2015 - Şırnak Beytüşşebap’ta
terör saldırısında yaralanan askerlere
yardıma giden Ambulans Şoförü Şeyhmus Dursun, teröristler tarafından açılan ateş sonucunda hayatını kaybetti.
Sağlık görevlisine, üstelik yaralıya yardım etmek için görev durumunda olan

birisinin hayatına kast etmek hangi gerekçeyle açıklanabilir?
31 Ağustos 2015 - PKK, Diyarbakır’da
Eczacı Yunus Koca’yı işyerinde katletmiştir.
22.10.2015 – Şemdinli Devlet Hastanesine PKK tarafından bomba yüklü araçla saldırıda bulunulmuştur. Sivil
halkın, üstelik sağlık hizmeti almak isteyen sivil vatandaşın bulunduğu hastanenin bombalanmasının hiçbir makul
gerekçesi olamaz.
Temmuz 2015 tarihinden bugüne kadar
terör eylemlerine maruz kalan 1 komuta kontrol merkezi ve 4 adet Acil Sağlık
Hizmetleri İstasyonu hasar görmüştür.
22 Temmuz 2015’ten 2017’ye kadar,
bir buçuk yılda 26 ambulansa silahlı
saldırı düzenlenmiş, 3 ambulans çatışma arasında kalmış ve 9 ambulansa da
taş, molotof gibi nesnelerle saldırıda
bulunulmuş, 3 ambulans yakılmış, birisi
de örgüt tarafından kaçırılmıştır.

Sıra
No

Yakma - Hırsızlık/Saldırı

1

Kilis

2

Mardin

3
4

Diyarbakır

5

Tunceli

2 Adet Yakma

Doktor, eczacı, ambulans şoförü, pozisyon farkı olmaksızın, sağlık alanında çalışan sivil vatandaşlara yönelik terör saldırılarının faili olan PKK, bölge insanının
sağlık hakkını gasp etmiştir.
Bu yaşananlar, sağlık çalışanlarının bölgeye karşı mesafeli davranmasına yol açmaktadır. Bölge illerinde görevli sağlık çalışanlarıyla yapılan bir araştırmada bulunulan ilden memnun olmama nedenin başında yüzde 23’lük oranla terör ortamı
gelmektedir. Aynı şekilde, buldukları ilk fırsatta şehirden ayrılmak isteyen sağlık
çalışanlarının oranı yüzde 23,7’dir. Terör olayları biterse ayrılmayacağını belirtenler ise yüzde 18,5’tir.6 Yani, terör olayları bölgede sağlık hizmetini olumsuz
etkilemektedir. Bu durumda, PKK terör örgütünün bölge insanının sağlığını, sosyoekonomik refahını tehdit ettiği açıktır.

sı ise, devlet ve vatandaşın teröre karşı ortak tavrının yansımasıdır.
2013 yılında yapılan bir araştırmada, sağlık çalışanlarına en fazla şiddetin uygulandığı bölge yüzde 43,1 oranıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi olmuştur. Aynı

Çalışma Hakkı Ve Terör

Çalışmada yaşadığı ilden ayrılmayacağını belirtenlerin oranının yüzde 30,1 olma-

şekilde sağlık hizmeti verirken şiddetle karşılaşma endişesi taşıyanların oranı yüz2 sağlık çalışanından birisinin şiddete maruz kalmasında PKK terör örgütünün
neden olduğu şiddet ortamının bölge insanının psikolojisinde ürettiği travmatik
etki görmezden gelinemez.

Memur-Sen Rapor

de 92,3 ile Güneydoğu Bölgesi’nde görev yapan sağlık çalışanlarıdır.7 Yani her

6 Türkiye’de Terör Olaylarının Yaşandığı Bölgelerde Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının Genel Sağlık
Durumu Araştırması, SASAM, 2017.
7 SASAM Enstitüsü, Sağlık Çalışanları Şiddet Araştırması 2013 Sağlık-Sen Yayınları-20 Nisan 2016,
2. Baskı, Ankara.
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Doğu ve Güneydoğu illerinde yaşanan terör olayları, bu illerin terörle eşleştirilmesine yol açmıştır. Bölgede kalınan sürede hastane içinde veya hastane dışında
bir terör saldırısıyla doğrudan karşılaşma oranı ise yüzde 41,1’dir. Hem hastane
içinde hem de hastane dışında terör saldırısıyla karşılaşma oranı yüzde 11,2;
hastane içinde yüzde 3,3; hastane dışında ise yüzde 26,6’dır. Yani yaklaşık olarak her 2 sağlık çalışanından birisi terör saldırısıyla karşılaşmıştır. Terör eylemiyle
doğrudan karşı karşıya kalma somut bir olay iken, bu olayların endişeye mahal
vererek bir korku ortamı oluşturması ise sorunu daha da büyütmektedir. Bölgede
görev yapan sağlık çalışanlarının yüzde 81’i terör saldırısına maruz kalmaktan
endişelenmektedir. 8
PKK terör örgütünün sağlık hizmetlerine erişimi engellemesi ve sağlık çalışanlarını hedef haline getirmesinin sebebi bölgede mahrumiyet ve mağduriyet oluşturmak ve halkın sosyoekonomik kırılganlığını arttırmaktır. Oysaki sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı temel insan haklarındandır ve bu hakkın gasp edilmesi
bir terör suçudur. PKK’nın sağlık çalışanlarını hedef almasına bahane üretilmesi
ise, insan hak ve özgürlüklerinin göz ardı edilmesi anlamına gelmektedir. İnsan
haklarını merkezine koyan gelişmiş ülkelerin PKK’nın sivil halka, sağlık çalışanlarına karşı yaptığı terör saldırılarına sessiz kalması izah edilemez bir durumdur.

% 41, 1

% 26, 6

% 11, 2
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% 3,3

8 Türkiye’de Terör Olaylarının Yaşandığı Bölgelerde Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının Genel Sağlık
Durumu Araştırması, SASAM, 2017.
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PKK’NIN EĞİTİM HAKKINA SALDIRILARI
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Farkın azalmasında siyasi iktidarın eğitime ayırdığı bütçeyi arttırması önemli bir
etkendir. Niceliksel yatırım sosyoekonomik göstergelere yansımış, örneğin ilkokul okullaşma oranı 2016-2017 yılında yüzde 91.16 olarak güncellenmiştir.
Özellikle kız çocuklarının okullaşması gibi projelerle bölgedeki kız çocuklarının
eğitime kazandırılması sağlanmıştır. Ancak 2013-2014 eğitim öğretim yılındaki
okullaşma oranının yüzde 99,57 olduğu dikkate alındığında, bölgede eğitim ve
Terör örgütü PKK’nın işçi ve öğretmenler başta olmak üzere sivilleri daha 9fazla
öğretim faaliyetlerinin aksamasının olumsuz yansıması anında görülmüştür. Bu
hedef aldığı görülmektedir. İsminde “işçi” kelimesi taşıyan terör örgütü sistemadurum, PKK terör örgütünün bölgede yürüttüğü şiddet odaklı siyasetin eğitimi
tik bir işçi kıyımı yapmaktadır. Bölgeyi kalkındırmak için yapılan yolları inşa eden
engelleyen yaklaşımını ortaya koymaktadır.
işçiler, çocuklara eğitim veren öğretmenler, sağlık hizmeti veren sağlıkçılar terör örgütünün hedefindedir. Velhasıl bölgenin ihya ve inşasına katkı sağlayan
PKK terör örgütünün bölgede eğitim faaliyetlerini engelleme çabasının arkasınherkes hedef alınmaktadır. Terör örgütü, adlarına mücadele ettiğini ileri sürdüğü
daki amaç, bölgede cehalet ortamını hâkim kılmak ve kendisi için insan kaynağı
yoksul halk çocuklarını öldürmektedir. Emek ve alın teri gibi kavramları “heval”
oluşturmaktır. PKK, 6-8 Ekim olaylarında estirdiği terörle bölgede çok sayıda
devşirmek için kullanan örgüt emekçileri katletmekte tereddüt etmemektedir.
okul da dahil kamu malına ciddi zararlar vermiştir. Yine 2015 genel seçimleri
Emek kavramını araçsallaştıran bazı ideolojik yapılar ve sendikalar ise ne yazık ki
sonrası, bölge halkının da içine sürüklenmeye çalışıldığı çukur ve barikat olaylakatil PKK olunca üç maymunu oynamaktadırlar. Aşağıda sadece Ocak 2015’ten
rı sırasında okullar en fazla hasar gören devlet kurumlarındandır. Çatışmalar ve
bugüne kadar tespit edebildiğimiz katledilen, kaçırılan ve çalışma hakkı elinden
okullarda ortaya çıkan hasar eğitim öğretimi olumsuz etkilemiştir
alınan emekçilerle ilgili kronolojik bilgiler ile çalışma hayatına dönük saldırılar yer
almaktadır:6
Olayların sonunda ortaya çıkan tabloda 31 okul ve kurum tamamen yıkılırken
137 okul ve kurum hasar görmüştür.10 Bu süreçte bölge halkının eğitimden geri
kalmaması için gerekli önlemler alınmış okul/kurumların onarımı tamamlanıncaya
kadar öğrencilerin yakın il/ilçelere nakilleri gerçekleştirilmiştir.

Çalışma Hakkı Ve Terör

1990’lı yıllarda bölgede PKK’nın sivillere yönelik artan baskı ve şiddetinin hedeflerinden birisi de eğitim kurumları olmuştur. Öğretmenlerin hedef seçilmesi,
bölgede eğitim faaliyetlerinin durmasındaki başlıca sebeplerdendir. Bölge illerine
öğretmenlerin güvenlik riskinden dolayı mesafeli yaklaşımı, bu bölge illerindeki çocukların eğitim hakkından mahrum kalmasına yol açmıştır. Bununla birlikte
2000’li yıllarda sağlanan ekonomik ve siyasi istikrar bölge dinamiklerine yansımış
ve eğitim alanında diğer bölgelerle olan fark azalmıştır.

9 İstatistik tablo, www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=1606 (son erişim tarihi: 07.03.2018)
10 23.02.2018 tarihli MEB HBO Genel Müdürlüğünden alınan veriler doğrultusunda hazırlanmıştır
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O olayı 30 yıl sonra eşi Hacer Çağlar bir gazeteye şöyle anlatıyor:
“Eşimin ilk görev yeriydi. Çocukları ve köylüleri çok seviyordu. Köylüler de bizi
bağırlarına bastı. 23 Nisan’dan 1 hafta önce okula gelen bir grup, ‘Öğretmen
efendi, 23 Nisan’da kutlama töreni yapmayacaksın. Sözümüzü dinlemezsen pek
iyi olmaz’ diye tehdit etti. Ancak eşim, ‘Gözümü korkutmak istiyorlar’ diyerek
bu sözlere aldırış etmedi ve 23 Nisan’ı kutladı. Gece yarısı kapı çalınca açtık.
Ellerinde de silahlar ve bombalarla 5-6 kişi geldi. Eşimi ‘Sorgulayıp bırakacağız’
diyerek götürdüler. 2 saat sonra dışarı çıktığımda, okulun önünde eşimi yerde
kanlar içinde buldum.” 11
PKK, Tunceli’de Mustafa Çağlar cinayetinden 11 gün önce 12 Nisan’da Lokman
Çeker’i, 15 Nisan’da da Ali Boşgelmez’i katletti.
PKK’nın katlettiği öğretmenlerden birisi de Bismil’de öğretmenlik yapan Neşe
Alten’dir.

NİSAN 2019

26 Ekim 1993 tarihinde, Bismil’in Çavuşlu Köyü İlkokulu’nda görev yapan Neşe
Alten, henüz yirmi altı günlük öğretmenken babası ile birlikte yaşadığı evini basan PKK’lılar tarafından kurşuna dizilerek acımasızca katledildi.
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O tarihte terör örgütünün başı Abdullah Öcalan, öğretmenlerin Kürtleri asimile
etme projesinin birer parçası olduğunu söyleyerek öğretmenleri teröre hedef
Terör örgütü PKK’nın işçi ve öğretmenler başta olmak üzere sivilleri daha fazla
göstermişti. Bu talimatı alan PKK okulları basıyor, yakıyor, öğretmenleri kurşuna
hedef aldığı görülmektedir. İsminde “işçi” kelimesi taşıyan terör örgütü sistemadiziyordu. Yapılan bu saldırıları ise meşrulaştırmak için öğretmenleri ajan olarak
tik bir işçi kıyımı yapmaktadır. Bölgeyi kalkındırmak için yapılan yolları inşa eden
niteleyip, Serxwebun gibi dergilerde ve örgüte bağlı gazetelerde “ajan ve işbirlikişçiler, çocuklara eğitim veren öğretmenler, sağlık hizmeti veren sağlıkçılar teçileri öldürdük” diye ilan ediyorlardı.
rör örgütünün hedefindedir. Velhasıl bölgenin ihya ve inşasına katkı sağlayan
herkes hedef alınmaktadır. Terör örgütü, adlarına mücadele ettiğini ileri sürdüğü
PKK’nın en son katlettiği iki öğretmen ise 12 Temmuz 2017’de Tunceli’de katletyoksul halk çocuklarını öldürmektedir. Emek ve alın teri gibi kavramları “heval”
tiği Necmettin Yılmaz ve 9 Haziran 2017’de Batman’ın Kozluk ilçesinde katlettiği
devşirmek için kullanan örgüt emekçileri katletmekte tereddüt etmemektedir.
Şenay Aybüke Yalçın.
Emek kavramını araçsallaştıran bazı ideolojik yapılar ve sendikalar ise ne yazık ki
katil PKK olunca üç maymunu oynamaktadırlar. Aşağıda sadece Ocak 2015’ten
PKK’nın bölgede görev yapan öğretmenlere yönelik saldırıları sistematiktir ve örbugüne kadar tespit edebildiğimiz katledilen, kaçırılan ve çalışma hakkı elinden
gütün stratejisinin bir parçasıdır. PKK, 1987 yılında 5, 1988 yılında 9, 1989’da 4,
alınan emekçilerle ilgili kronolojik bilgiler ile çalışma hayatına dönük saldırılar yer
90’da 6, 91’de 2 öğretmeni katletmiştir. Saldırıları 91’den sonra çok daha fazla
almaktadır:6
artmıştır. 1992’de 17 öğretmeni katleden PKK, 1993 yılında 47, 1994 yılında 30
öğretmeni şehit etmiştir. 1995’de bu sayı 6, 96’da 9, 97’de 3, 98’de 1 olarak gerçekleşmiştir. PKK’nın uluslararası tepkilerden çekinmesi, bölge halkından yükselen tepkiler ile devletin aldığı tedbirler nedeniyle öğretmenlere yönelik saldırılar
iyice azalmıştır. PKK, 98’den sonra 2011’e kadar öğretmenlere karşı saldırıları

11 https://www.sabah.com.tr/gundem/2018/11/25/pkknin-sehit-ettigi-ilk-ogretmen-unutulmadi
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neredeyse durmuş, 2011 yılında Tunceli’de 1 öğretmen katledilmiştir. Son iki
cinayet ise 2017 yılında gerçekleşmiştir. Öğretmenlere yönelik katliamlar, birkaçı
hariç Doğu ve Güneydoğu illerinde gerçekleşmiştir. 12
Bölgenin sosyoekonomik düzeyinin düşük olmasının temel sebeplerinden biri
de PKK terör örgütünün yatırım ve hizmetlere engel olması, bölgede güvenlik
zafiyeti oluşturmasıdır. Bu durum öğretmenlerin bölgeyi tercih etmesini engellemektedir. MEB, çocukların eğitim ve öğretimlerinin aksamaması için zorunlu hizmet yükümlülüğü ile öğretmenleri bölgeye göndermektedir. Gelen öğretmenler
kısa süre içerisinde eş durumu, sağlık özrü gibi mazeretle batı illerine gitmektedir.
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Kobani’nin
DAEŞ
tarafından
nedeniyle
PKK üzere
terör örgütü
Terör
örgütü
PKK’nın
işçi ve kuşatılması
öğretmenler
başta olmak
sivilleriyöneticileri
daha fazla
ve
HDP
tarafından
acil
çağrılar
yayınlanmıştır.
Bu
süreçte
HDP
genel
merkez
hedef aldığı görülmektedir. İsminde “işçi” kelimesi taşıyan terör örgütü sistemayürütme
yaptığı kaos
çağrısıkalkındırmak
şu şekildedir:için yapılan yolları inşa eden
tik
bir işçikurulunun
kıyımı yapmaktadır.
Bölgeyi
işçiler, çocuklara eğitim veren öğretmenler, sağlık hizmeti veren sağlıkçılar terör örgütünün hedefindedir. Velhasıl bölgenin ihya ve inşasına katkı sağlayan
herkes hedef alınmaktadır. Terör örgütü, adlarına mücadele ettiğini ileri sürdüğü
2 kavramları
45 “heval”
yoksul halk çocuklarını öldürmektedir. Emek ve alın teri Polis
gibi
devşirmek için kullanan örgüt emekçileri katletmekte tereddüt etmemektedir.
Emek kavramını araçsallaştıran bazı ideolojik yapılar ve sendikalar ise ne yazık ki
331
438
katil PKK olunca üç maymunu oynamaktadırlar. Aşağıda
Polissadece
Memuru Ocak 2015’ten
bugüne kadar tespit edebildiğimiz katledilen, kaçırılan ve çalışma hakkı elinden
alınan emekçilerle ilgili kronolojik bilgiler ile çalışma hayatına dönük saldırılar yer
27 67 283 73
almaktadır:6
Toplam 2558 bina

Çalışma Hakkı Ve Terör

6-8 Ekim Olayları ve Sonrası Yaşananlar

12 www.meb.gov.tr/belirligunler/sehitogretmenler/orta.asp
13 HDP’den sokağa çıkın çağrısı, https://www.sabah.com.tr/gundem/2014/10/07/hdpden-sokaga-cikin-cagrisi (son erişim tarihi: 10.03.2018)
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“Kobane’de yaşanan katliam girişimine karşı 7’den 70’e bütün halklarımızı sokağa, alan tutmaya ve harekete geçmeye çağırıyoruz. Bütün uluslararası kurumlar,
demokratik kitle örgütleri, emek ve meslek örgütleri, kadın ve gençlik örgütleri,
demokratik güçler Kobane’de yaşanan vahşete karşı harekete geçmelidir. Bundan böyle her yer Kobane’dir. 13
Bu açıklamayla Doğu ve Güneydoğu illeri başta olmak üzere 36 ilde başlayan
olaylar, 6-8 Ekim olayları olarak bilinen sokak terörünün yaşanmasına yol açmıştır. YDGH gibi PKK’nın illegal şehir yapılanmaları, mütedeyyin insanlara, iş
yerlerine, meskenlere, resmi kurum ve camilere saldırmıştır. Diyarbakır’da ihtiyaç
sahibi ailelere kurban eti dağıtan Yasin Börü vahşice katledilmiş ve olayların sembol ismi olmuştur.
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6-8 Ekim olaylarında 2 polis ve 45 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 331’i polis memuru, 438’i sivil vatandaş olmak üzere 769 kişinin yaralanmıştır. Kamu
binalarına yapılan saldırılar sonucu 27 kaymakamlık binası, 67 emniyet binası,
283 okul, 73 parti binası başta olmak üzere 2558 bina hasar görmüştür.14 Bazı
bölgelerde sokağa çıkma yasağı uygulanmış ve okullar tatil edilmiştir.

Terör örgütü PKK’nın işçi ve öğretmenler başta olmak üzere sivilleri daha fazla
hedef aldığı görülmektedir. İsminde “işçi” kelimesi taşıyan terör örgütü sistematik bir işçi kıyımı yapmaktadır. Bölgeyi kalkındırmak için yapılan yolları inşa eden
işçiler, çocuklara eğitim veren öğretmenler, sağlık hizmeti veren sağlıkçılar terör örgütünün hedefindedir. Velhasıl bölgenin ihya ve inşasına katkı sağlayan
herkes hedef alınmaktadır. Terör örgütü, adlarına mücadele ettiğini ileri sürdüğü
yoksul halk çocuklarını öldürmektedir. Emek ve alın teri gibi kavramları “heval”
devşirmek için kullanan örgüt emekçileri katletmekte tereddüt etmemektedir.
Emek kavramını araçsallaştıran bazı ideolojik yapılar ve sendikalar ise ne yazık ki
katil PKK olunca üç maymunu oynamaktadırlar. Aşağıda sadece Ocak 2015’ten
bugüne kadar tespit edebildiğimiz katledilen, kaçırılan ve çalışma hakkı elinden
alınan emekçilerle ilgili kronolojik bilgiler ile çalışma hayatına dönük saldırılar yer
Olaylarda
gören okullarımızın bir bölümü onarılmış bir bölümü ise yeniden
6
almaktadır:zarar
inşa edilmiştir. Okulların tadilatı yapılırken bölge halkı, çocuklarının eğitim merkezine sahip çıkmış bu süreçte okulların onarılmasına yardımcı olmuştur.

14 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/hdp-ve-demirtas-6-7-ekim-olaylarindan-sorumlu/739368
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Çukur Terörü Dönemi ve Sonrası
Çözüm Sürecini başlatarak büyük bir sorumluluk üstlenen Türkiye Cumhuriyeti’nin bu tavrına karşılık, PKK terör örgütü süreci silahlanmak için kullanmıştır.
Siyasi iktidarın 7 Haziran sonrasında değişeceği ümidiyle bölgede tam anlamıyla
bir çukur siyaseti başlatılan il ve ilçelerde terör eylemleri yaşanmıştır.

Gün Sayısı
Merkez

14 Mart-14 Kasım / 2016

240

14 Aralık-2015 / 02Mart -2016

50

Silopi

14 Aralık 2015 / 19Ocak 2016

35

Diyarbakır

Sur

02 Aralık2015 / halen

-

Mardin

Kısmi

01 Ekim - 29Aralık/2015

38

Mardin

Genel

14 Mart-25Temmuz / 2016

134

Hakkari

Yüksekova

13 Mart -30 Mayıs /2016

77

Van

Merkez

10 Nisan-16Nisan /2016

7

Yaşanan çatışmalı ortam, çatışmalı bölgelerde ani bir göç dalgası başlatmıştır. En
fazla nüfus göçünü ise Diyarbakır/Bağlar ilçesi vermiştir.
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Cizre
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35

Tablo 2’de görüldüğü üzere 2015 ve 2016 yıllarındaki göç oranının üçte birini
5-18 yaş arası eğitim çağ nüfusu oluşturmaktadır. Çocuklarının PKK terör örgütü
tarafından kullanılmaması için çocuklar farklı şehirlere gönderilmiştir. Çukur olaylarında hasar gören okulların il ve ilçelere göre dağılımı Tablo 3’de gösterilmiştir.

2015 Yılı
Toplam Verilen
Göç Sayısı

Diyarbakır
Sur

2016 Yılı
Toplam Verilen
Göç Sayısı

11245

2301

12216

2705

3694

735

3183

727

Terör
örgütü PKK’nın işçi ve öğretmenler başta olmak üzere sivilleri daha fazla
Hakkari
6028
1023
5554
945
Merkez
hedef
aldığı görülmektedir. İsminde “işçi” kelimesi taşıyan terör örgütü sistematik Hakkari
bir işçi kıyımı yapmaktadır. Bölgeyi kalkındırmak için yapılan yolları inşa eden
5843
1126
9597
2530
Yüksekova
işçiler,
çocuklara eğitim veren öğretmenler, sağlık hizmeti veren sağlıkçılar terör Mardin
örgütünün hedefindedir. Velhasıl bölgenin ihya ve inşasına katkı sağlayan
6260
1550
9850
3015
Nusaybin
herkes
hedef alınmaktadır. Terör örgütü, adlarına mücadele ettiğini ileri sürdüğü
yoksul halk çocuklarını öldürmektedir. Emek ve alın teri gibi kavramları “heval”
8458
2532
6302
1629
devşirmek için kullanan örgüt emekçileri katletmekte tereddüt etmemektedir.
Emek kavramını araçsallaştıran bazı ideolojik yapılar ve sendikalar ise ne yazık ki
4029
914
3563
883
katil PKK olunca üç maymunu oynamaktadırlar. Aşağıda sadece Ocak 2015’ten
bugüne kadar tespit edebildiğimiz katledilen, kaçırılan ve çalışma hakkı elinden
6357
1856
4249
1027
alınan emekçilerle ilgili kronolojik bilgiler ile çalışma hayatına dönük saldırılar yer
almaktadır:6
5470

990

11692

15
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15 Kaynak: TÜİK Göç İstatistikleri (son erişim tarihi: 11.03.2018)
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3240

Tablo 3’de yer alan 137 okul/kurum hafif-orta veya ağır hasarlı olarak tespit edilmiştir. En fazla hasar gören okul Nusaybin’dedir ve okulların hepsi ağır hasarlıdır.
En az hasar gören okul sayısı Sur ve Şırnak merkez olarak görülmektedir.

Az Hasarlı
Merkez

Orta Hasarlı

71

-

-8

3

Cizre8

8

12
5

Silopi

10

5

Diyarbakır

Sur

52

-

Mardin

Nusaybin-

-

-

Hakkari

Yüksekova

--

25

Van

Merkez

43

8

Toplam

-3

46

51

31

2
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Tablo 3. 2015-2016 Çukur Olaylarında Hasar Gören Okul/Kurum Sayıları

37

Anaokulu

Ortaokul Adı

Lise Adı

Bahçelievler

Merkez

Mehmetçik

Mehmetçik

Bahçelievler

Cizre

Menderes
Yafes
Bener
Cordan

Silopi

Yunus Emre

Sur

Diyarbakır

Silopi
Süleyman
Nazif

Cumhuriyet
Gazi

Cumhuriyet

Cumhuriyet

Gazi

Gazi
Atatürk
AL

Yüksekovsa

Hakkari

Süleyman
Nazif

Kuruköy

Kuruköy
Muharrem
Malazgirt
MTAL

Toplamlar

3

Genel
Toplam

31

15

9

31
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Tablo - 4: Çukur Olaylarında Yıkılan Okullar Listesi

Tablo-4’e bakıldığında 31 okul/kurumun yıkıldığı görülmektedir. En fazla okul
Hakkâri’de eğitim öğretim göremez hale gelmiştir. En az yıkılan okul sayısı Diyarbakır’da yer almıştır. Diyarbakır Sur ilçesinde ise yasaklı bölgede hasar gören
4 okulumuz bu duruma dâhil edildiğinde toplam 35 kurum eğitim ve öğretim
kapsamı dışında kalmıştır.
Çukur ve barikat eylemlerinde zarar gören okullar ve bölge insanının farklı şehirlere, ilçelere göç etmesi çocukların eğitimlerinde kesintiye sebep olmuştur. Okul-
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Terör örgütü PKK’nın işçi ve öğretmenler başta olmak üzere sivilleri daha fazla
hedef
aldığı görülmektedir. İsminde “işçi” kelimesi taşıyan terör örgütü sistema60000
54741
tik bir işçi kıyımı yapmaktadır. Bölgeyi kalkındırmak için
yapılan yolları inşa eden
50000
işçiler, çocuklara eğitim veren öğretmenler, sağlık hizmeti veren sağlıkçılar terör örgütünün
hedefindedir. Velhasıl bölgenin ihya ve inşasına katkı sağlayan
40000
herkes hedef alınmaktadır. Terör örgütü, adlarına mücadele ettiğini ileri sürdüğü
30000
yoksul halk çocuklarını öldürmektedir. Emek ve alın teri gibi kavramları “heval”
24224
devşirmek
için kullanan örgüt emekçileri katletmekte tereddüt etmemektedir.
20000
16807
Emek kavramını araçsallaştıran bazı ideolojik
yapılar ve sendikalar ise ne yazık ki
9138
10000
10880
katil PKK olunca üç maymunu oynamaktadırlar. Aşağıda sadece Ocak 2015’ten
bugüne0 kadar tespit edebildiğimiz katledilen, kaçırılan ve çalışma hakkı elinden
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
alınan emekçilerle ilgili kronolojik bilgiler ile çalışma hayatına dönük saldırılar yer
almaktadır:6

Çalışma Hakkı Ve Terör

lara nakil olurken MEB, okul taban puan uygulaması ile ilgili çeşitli düzenlemelere
giderek bölgeden gelen çocukların mağduriyetleri giderilmiştir. Bu şekilde göç
eden öğrencilerin mağdur olmaması ve gittikleri yerlerde eğitimlerine devam etmeleri amacıyla MEB rutinin dışına çıkarak e-okul sistemi üzerinde ‘Misafir Öğrenci Butonu’nu uygulamaya koymuştur. ‘Misafir Öğrenci Butonu’ ile göç eden
öğrencilerin eğitimlerine gittikleri yerlerde ‘taban puan şartı’ aranmaksızın kesintisiz devam etmelerinin yolu açılmış, öğrencilerin ve okul idarelerinin herhangi
bir problemle karşılaşmasının doğuracağı mahsurların telafisi hedeflenmiştir. Eğitime dair boykot, engelleme ve güvenlik sorunları nedeniyle sorun yaşanan yerleşim yerlerinden ilköğretim düzeyinde 90.793, ortaöğretim düzeyinde 30.948
olmak üzere toplam 121.741 öğrencinin nakil işlemi misafir öğrenci butonu dâhil
farklı nakil modülleri ile gerçekleştirilmiştir.16 Mevcut rakam sokağa çıkma yasağının ilan edildiği ilçelerdeki öğrenci sayısının yaklaşık yüzde 50’sine tekabül
etmektedir. Aynı zamanda olaylar nedeniyle uzun süre okula devam edemeyen
öğrencilerin devamsızlık durumları da sorun teşkil etmeyecek şekilde MEB tarafından çözülmüştür. Yine yapılan zorunlu devamsızlıklar nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilerin sınav notlarının oluşturulmasıyla ilgili çalışmalar yürütülmüş,
öğrencilerin birinci yarıyıl itibariyle sorun yaşamadan karne almalarının önü açılmıştır. İkinci yarıyıl itibariyle de öğrencilerin dönem notu oluşması, karne almaları
ve devamsızlık sorunları ile ilgili gerekli tedbirler alınarak mağduriyetlerin önüne
geçilmiştir. Grafik 1’de okullar arası nakil giden öğrenci sayısı gösterilmiştir.

16 02.23.2018 tarihli MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünden alınan veriler doğrultusunda hazırlanmıştır.
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Grafik 1’de bölgedeki olaylardan etkilenen il-ilçelerin öğrenci nakil durumu görülmektedir. Grafik incelendiğinde 2012/2013 ve 2013/2014 dönemlerinde
normal seyrinde giden nakil artışı olayların başladığı 2014/2015 yıllarında bir
önceki döneme göre yüzde %154,48 artış göstermiştir. 2015/2016 yılları olayların yaşandığı dönemde ise nakil sayısı 2013/2014 yılına göre 5 kat artarak
yüzde %503,13 artış göstermiştir. 2016/2017 dönemlerinde olaylar durulmasına rağmen nakil oranı 2013/2014 dönemlerine göre 2 kat % 222,65 oranında
olduğu görülmektedir. Bu durum terör örgütü PKK’nın bölge halkında yarattığı
tedirginliğin sonucu olarak görülmektedir. Grafikte görüldüğü gibi olayların başlangıcından bu zamana kadar geçen dönemlerde nakil sayılarında büyük bir artış
olduğu görülmektedir.

Merkez

22.874

15.478

680

24.395

24.395

750

Cizre

45.030

36.744

2.200

Silopi

32.018

32.018

1.895

1.560

1.560

Batman

Merkez

Diyarbakır1

Sur

Mardin

Nusaybin

Mardin
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Hakkari

40

Toplam

Yüksekova

.5001

.200

37

30.800

2037

113

-

7644

249

31.851

21.000

971

188.468

142.076

8.455

Tablo 5’de telafi eğitimleri süreleri sonunda eğitim alan toplam öğrenci sayıları
ve görevlendirilen öğretmen sayıları verilmiştir. Tüm süreç boyunca yapılan telafi
eğitimlerinin tamamında öğrencilere eğitim ve öğretim faaliyetleriyle birlikte sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler planlanmış, sağlık taraması gerçekleştirilmiş, öz
bakım ürünleri, kıyafet gibi ayni yardımlar yapılmıştır. Aynı zamanda öğrencilere
psikososyal destek amaçlı rehberlik faaliyetleri de uygulanmıştır.
Telafi eğitimleri kapsamında öğrencilere her türlü ders materyali, kaynak ve yardımcı kitap temin edilmiştir. Bu kapsamda yaklaşık 200.000 ders materyali gönüllü yayın kuruluşları aracılığıyla öğrencilere ulaştırılmıştır. Ayrıca her ilçeyle bir
il arasında bağ kurularak o illerdeki öğrencilerin gönüllü kitap kampanyalarıyla
bölgedeki öğrencilere destek vermesi sağlanmıştır. Öğrencilerin düzenledikleri
kampanyalarla bölgeye ulaşan kitap sayısı ise yaklaşık olarak 150.000’dir.
Milli Eğitim Bakanlığı yaşanan olaylar nedeniyle ortaya çıkan aksaklıkların telafi
edilmesi, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin kesintisiz devam etmesi için tedbirleri
almıştır. Sokağa çıkma yasağı olan ilçelerdeki 8. ve 12. sınıf öğrencileri için yatılı olarak altyapısı uygun olan il ve ilçelerde uygulanan telafi eğitimleri, sokağa
çıkma yasağı son bulan ilçelerde mahallinde tüm sınıflar için gerçekleştirilmiştir.

Ayrılıkçı ve yayılmacı bir politikası olan PKK, İslam dinini hedef alırken daha sonrasında Kürtlerin İslam’la bağlarının gücünü görüp bu alanda da etkili olmaya çalışmıştır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun manevi hayatında önemli yerleri olan
âlimleri ve “mele”leri örgüt propagandasının parçası haline getirmek ve devletin
din alanındaki otoritesini sarsmak ve bu alanda da bir hâkimiyet kurma stratejisi
içerisinde olmuştur.
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İslam dinine bağlılıkları ve inançlarına olan düşkünlükleriyle bilinen Kürtlerin İslam’dan uzaklaştırılması PKK terör örgütünün en önemli hedeflerinden biri olmuştur. Örgüt tarafından İslam’la bağı zayıflatılan Kürtlerin sadece etnik duygularla hareket etmeye başlaması ve bu duyguların neticesinde milliyetçi bir damarı
oluşturarak Kürtleri İslam toplumunun, ümmet bilincinin ve din kardeşliğinin dışına taşınılması amaçlanmıştır.
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PKK’NIN DİNİ ÖZGÜRLÜKLERE SALDIRILARI
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PKK, Cizre’de Kur’an
Kursunu Taradı18
14 Eylül 2015
Şırnak’ın Cizre ilçesinde, terör örgütü PKK mensuplarının, Kur’an
kursu, okul binası ile öğrenci yurtlarına da silahla saldırı yaptığı belirlendi.
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İlçe merkezindeki cadde ve sokaklarda hendek kazıp, kurdukları
mayınlı barikatlarla günlük yaşamı adeta felç eden teröristler eğitim kurumlarına da büyük zarar
verdi.

PKK’nın Dine ve Dindarlara Karşı Tutumu
PKK ideolojisi temelinde pozitivist zeminli bir toplumsal yapı
inşa etmek için öncelikle dini düşüncenin etkisinin kırılması gerektiğine inanmış, bunun yolu olarak dini hassasiyetlere sahip
sivil toplum örgütlerini, dini kurumları ve dini şahsiyetleri hedef
almıştır.
Örgütün resmi din anlayışının topluma silah zoruyla dayatılmasının bir yansıması olarak, bölgede PKK düşüncesini paylaşmayan
sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerini engellemeyi 2005 sonrası
bir politika olarak benimsemiş ve bu yönde baskılarını artırmıştır.
Bu amaçla yüzlerce sivil toplum örgütüne silahlı, bombalı ve
molotoflu saldırılar düzenlemiş, bu saldırılarda birçok kişi hayatını kaybetmiş ve yaralanmış, bütün sivil toplum örgütleri tehdit
edilmiş, bir kısmı tehditler sonucu faaliyetlerini durdurmak zorunda bırakılmış, bir kısmı da bulundukları yerleşim yerlerini terk
etmeye zorlanmışlardır.

Cudi Mahallesi’ndeki Cizre Müftülüğüne bağlı yatılı kız Kur’an
kursu binasına teröristlerce uzun
namlulu silahlarla saldırı düzenÖrgüt bu STK’lara karşı kara propaganda çalışmaları yürütmüş
Terör örgütü PKK’nın işçi ve öğretmenler başta olmak üzere sivilleri daha fazla hedef aldığı görüllendi. Kur’an kursunun nöbetçi
ve bu STK’ları DEAŞ ile irtibatlandırarak saldırılarına meşruiyet
mektedir. İsminde “işçi” kelimesi taşıyan terör örgütü sistematik bir işçi kıyımı yapmaktadır. Bölgeyi
kulübesi ve öğrencilerin eğitim
kazandırmaya çalışmıştır. Özellikle örgütün, Kobani olaylarını
kalkındırmak için yapılan yolları inşa eden işçiler, çocuklara eğitim veren öğretmenler, sağlık hizgördüğü sınıfların duvarına çok
bahane ederek şehirlerde başlattığı 6-8 Ekim terör olaylarında
meti veren sağlıkçılar terör örgütünün hedefindedir. Velhasıl bölgenin ihya ve inşasına katkı sağsayıda kurşun isabet etti. Olay
kurban eti dağıtan çocuklar ve dış görünüşleri hasebiyle (salayan herkes hedef alınmaktadır. Terör örgütü, adlarına mücadele ettiğini ileri sürdüğü yoksul halk
üzerine öğrenciler evlerine gönkallı, cübbeli) dindar olarak addedilen vatandaşlar vahşice katçocuklarını öldürmektedir. Emek ve alın teri gibi kavramları “heval” devşirmek için kullanan örgüt
derildi.
ledilmiştir. Kur’an kursları, imam hatip liseleri ve pansiyonları,
emekçileri katletmekte tereddüt etmemektedir. Emek kavramını araçsallaştıran bazı ideolojik yaKur’an eğitimi veren sivil toplum örgütleri özellikle hedef alınpılar ve sendikalar ise ne yazık ki katil PKK olunca üç maymunu oynamaktadırlar. Aşağıda sadece
Cizre Atatürk Anadolu Lisesi ile
mıştır. Örgütün saldırıları nedeniyle dini hayatın kolektif yaşanOcak 2015’ten bugüne kadar tespit edebildiğimiz katledilen, kaçırılan ve çalışma hakkı elinden
yanındaki öğrenci yurdu binasınması sınırlanmış, bazı yerlerde tümüyle engellenmiştir. Bu mealınan emekçilerle ilgili kronolojik bilgiler ile çalışma hayatına dönük saldırılar yer almaktadır:6
da da kurşun izleri tespit edildi.
yanda, örgütün tehdit ve saldırıları nedeniyle birçok köyde ve
Okulun dış kapısının da teröristkimi şehirlerin bazı ilçelerinde birçok cami kapalı kalmış, tehdit
lerce sökülerek, barikat olarak
nedeniyle din adamları görev yapamadığından dini yaşam ciddi
kullanıldığı belirlendi.
ölçüde engellenmiş ve kısıtlanmıştır.

18 https://www.ahaber.com.tr/gundem/2015/09/14/pkk-cizrede-kuran-kursunu-taradi
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PKK’nın Yaptığı Susa Cami Katliamında Ölenler Anıldı19 - 7 Temmuz 2016
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Silvan ilçesinde asker kıyafet giyen PKK’lı teröristlerin 24 yıl önce aralarında imamın da
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alınan emekçilerle ilgili kronolojik bilgiler ile çalışma hayatına dönük saldırılar yer
almaktadır:6

Çalışma Hakkı Ve Terör

Diyarbakır’ın Silvan ilçesine bağlı Yolaç (Susa) köyünde 24 yıl önce, PKK’lı teröristler tarafından camide ibadet edenlerin dışarı çıkarılarak silahla tarandığı katliamda, yaşamını
yitiren 2’si çocuk 10 kişi düzenlenen etkinlikle anıldı.

19 https://v.aa.com.tr/tr/turkiye/pkknin-susa-cami-katliaminda-olenler-anildi/603989
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Diyarbakır Ulu Camii’de 1376 Yıl Sonra Ezan İlk Defa Sustu20 - 11 Aralık 2015
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İslam âleminin 5. Harem-i Şerif’i olarak kabul edilen Diyarbakır Ulu Camii’nde Diyarbakır’ın fethinden bu yana ilk defa ezanlar sustu. Uzmanlar, “Bu mübarek beldede asırlardır susmayan ezanı PKK’lı teröristler susturmaya çalışıyor. Haçlıların bile susturamadığı
ezanı, dinsiz PKK eliyle susturmaya çalışıyorlar” dedi.
Terör örgütü PKK’nın işçi ve öğretmenler başta olmak üzere sivilleri daha fazla
hedef aldığı görülmektedir. İsminde “işçi” kelimesi taşıyan terör örgütü sistemaİmama Terör Kurşunu: Lojmanı Taradılar21 - 11 Ağustos 2017
tik bir işçi kıyımı yapmaktadır. Bölgeyi kalkındırmak için yapılan yolları inşa eden
işçiler, çocuklara eğitim veren öğretmenler, sağlık hizmeti veren sağlıkçılar teCuma vaazında PKK ve FETÖ dahil, terör örgütlerinden uzak durulması gerektiğini anrör örgütünün hedefindedir. Velhasıl bölgenin ihya ve inşasına katkı sağlayan
latan imam Murat Gündoğdu evinde kaleşnikoflu saldırıya uğradı. İstanbul’da vaazları
herkes hedef alınmaktadır. Terör örgütü, adlarına mücadele ettiğini ileri sürdüğü
sırasında cemaatine İslam’ın bir barış dini olduğunu ve terör örgütlerinden uzak durulyoksul halk çocuklarını öldürmektedir. Emek ve alın teri gibi kavramları “heval”
ması gerektiğini söyleyen imam Murat Gündoğdu’nun (40) kaldığı lojman, gece yarısı
devşirmek için kullanan örgüt emekçileri katletmekte tereddüt etmemektedir.
kaleşnikoflu saldırıya uğradı. Murat Gündoğdu ve bir yaşındaki çocuğu saldırıdan şans
Emek kavramını araçsallaştıran bazı ideolojik yapılar ve sendikalar ise ne yazık ki
eseri yara almadan kurtulurken, saldırının FETÖ-PKK işbirliği ile yapılmış olabileceği
katil PKK olunca üç maymunu oynamaktadırlar. Aşağıda sadece Ocak 2015’ten
kaydedildi.
bugüne kadar tespit edebildiğimiz katledilen, kaçırılan ve çalışma hakkı elinden
alınan emekçilerle ilgili kronolojik bilgiler ile çalışma hayatına dönük saldırılar yer
almaktadır:6

20 https://www.ajanshaber.com/diyarbakir-ulu-camiide-1376-yil-sonra-ezan-ilk-defa-sustuhaberi/318122
21 http://www.aksam.com.tr/guncel/imama-teror-kursunu-lojmani-taradilar/haber-650734
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DİN GÖREVLİLERİNE VE DİNİ KURUMLARA YÖNELİK
ŞİDDET OLAYLARI
PKK, dünden bugüne manevi ve dini mekânlara ve din görevlilerine yönelik saldırılarına devam etmektedir. PKK’nın son dönemde dini yapılara ve din görevlilerine karşı gerçekleştirdiği saldırılardan bazı örneklere aşağıda yer verilmiştir:
13.08.2015 - Hakkâri ili Şemdinli ilçesi Dereköy Beldesi Hacılar Mahallesi Samanlı Camii imam hatibi olarak görev yapan Bedrettin Fırat Şemdinli’de PKK’lıların kurduğu barikattan arabasıyla kaçarken PKK terör örgütü mensuplarınca
vurularak yaralanmıştır.
23.11.2017 tarihinde Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde imam Ramazan Bozdağ terör örgütü PKK tarafından başından silahla vurularak katledilmiştir.
6-7 Ekim olaylarında birçok ibadet yeri zarar görmüş bunlar arasında Bitlis merkez Dumlupınar Mahallesi’nde bulunan Kültür Camii teröristlerce yakılmış, Van il
merkezinde faaliyet gösteren Said-i Nursi Külliyesine bağlı Kur’an Kursuna yönelik saldırı gerçekleştirilmiş, Kur’an kursuna yönelik saldırıyı önlemeye çalışan bir
kişi silahla vurularak katledilmiştir.

Yaşanan terör olayları neticesinde Şırnak’ta 19 cami ve 1 Kur’an Kursu, Cizre’de
4 Kur’an Kursu ve 38 cami, Silopi’de 9 cami, İdil’de 14 cami, Nusaybin’de 7 cami
1 Kur’an Kursu, Yüksekova’da 23 cami olmak üzere 110 cami ve 6 Kur’an Kursu
zarar görmüş, onarımları için 6.960.726 TL harcanması gerekmiştir.
Diyanet İşleri Başkanlığının verilerine göre, Doğu Anadolu Bölgesinde;
Tunceli ilinde terör kaynaklı olaylardan dolayı 1990 yılından beri boşalan ya da
birleştirilen köyler nedeniyle 23 cami kapalıdır.
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6-8 Ekim olayları sonrasında terör olayları nedeniyle 45 cami ibadete açılamamış, ezanlar okunamamış ve cemaatle ibadetler yapılamamıştır. Terör olaylarının
olmadığı yerlerde de terörün neden olduğu olumsuz atmosferin, korku ve tedirginlik nedeniyle din hizmetlerinin sunumunda görevliler ve din hizmeti almak
isteyen vatandaşlarımız sıkıntılarla karşılaşmıştır.

Çalışma Hakkı Ve Terör

7 Haziran’dan sonra başlayan terör faaliyetleri nedeniyle, Sur’da 3, Cizre’de 29,
Silvan’da 2, Silopi’de 5, Şırnak’ta 1, İdil’de 23 olmak üzere 63 din görevlisinin
evleri tahrip edilmiştir.
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Güneydoğu Anadolu Bölgesinde;
Diyarbakır ili Sur ilçesinde beşi tarihi olmak üzere [Ulu Camii, Fatih Paşa (Kurşunlu) Camii, Hüsrev Paşa Camii, Nebi Camii ve Hz. Süleyman Camii] toplam 22
cami ve 13 mescit terör olayları devam ettiği esnada kapalı kalmıştır.
Mardin ili Nusaybin ilçesinde altı ve Dargeçit ilçesinde dört olmak üzere toplam
on cami kapalı kalmıştır.
Van’da PKK’lılar Cami Önünde Bomba Patlattı22 - 12 Ocak 2016
PKK’lıların zırhlı polis aracının geçişi esnasında patlattığı bomba nedeniyle cami hasar
gördü.
Van Valiliği, İpekyolu ilçesinde gece meydana gelen patlamayla ilgili bir açıklama yaptı.
Açıklamada, “İpekyolu ilçesi Doğu Caddesi Bağlarbaşı 11. Sokak üzerinde saat 22.00
sıralarında terör örgütü mensuplarınca önceden çöp konteynerine tuzaklanan el yapımı patlayıcının İl Emniyet Müdürlüğüne ait zırhlı polis aracının geçişi sırasında patlatıldığı” belirtildi.
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CAMİDE
HASAR
OLUŞTU
Terör
örgütü
PKK’nın
işçi ve öğretmenler başta olmak üzere sivilleri daha fazla
Açıklamada,
“Patlama
sonucunda
herhangi
can kaybı
ve yaralanma
yaşanmazken,
hedef aldığı görülmektedir. İsminde
“işçi”bir
kelimesi
taşıyan
terör örgütü
sistemapatlamanın
meydana
geldiği
yerdeki
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ve
çevredeki
evlerde
maddi
hasar
oluştuğu”
tik bir işçi kıyımı yapmaktadır. Bölgeyi kalkındırmak için yapılan yolları inşa eden
ifade edildi.
işçiler,
çocuklara eğitim veren öğretmenler, sağlık hizmeti veren sağlıkçılar terör örgütünün hedefindedir. Velhasıl bölgenin ihya ve inşasına katkı sağlayan
herkes hedef alınmaktadır. Terör örgütü, adlarına mücadele ettiğini ileri sürdüğü
yoksul halk çocuklarını öldürmektedir. Emek ve alın teri gibi kavramları “heval”
devşirmek için kullanan örgüt emekçileri katletmekte tereddüt etmemektedir.
Emek kavramını araçsallaştıran bazı ideolojik yapılar ve sendikalar ise ne yazık ki
katil PKK olunca üç maymunu oynamaktadırlar. Aşağıda sadece Ocak 2015’ten
bugüne kadar tespit edebildiğimiz katledilen, kaçırılan ve çalışma hakkı elinden
alınan emekçilerle ilgili kronolojik bilgiler ile çalışma hayatına dönük saldırılar yer
almaktadır:6

22 http://www.ensonhaber.com/vanda-pkklilar-cami-onune-bomba-birakti-2016-01-12.html
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ŞIRNAK
Şırnak ile Cizre, İdil ve Silopi ilçelerinde terör örgütü PKK mensuplarının, “ karargah” gibi
kullanarak tahrip ettiği 101 camiden 76’sı onarımın ardından yeniden ibadete açıldı.
Şırnak merkezde Ulu, Selimiye ve Sefine camilerinin de aralarında bulunduğu 8 cami
yıkıldı.
Geylani, Hz.Ömer, Fazilet, Veysel Karani ve Menzil camilerinin de aralarında bulunduğu
12 camide tadilat tamamlandı. Bir camide ise onarım devam ediyor.

ŞIRNAK
Silopi ilçesindeki saldırılarda zarar gören 21 camiden 19’u onarımın ardından hizmet
vermeye yeniden başladı.
Kullanılamaz hale getirilen 2 cami için ise yıkım kararı verildi.
Huzurun sağlanmasının ardından 200 bin lira bütçe ile 19 caminin onarımının yapıldı
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İl genelinde 24 cami ve 1 Kur’an kursu binası için yıkım kararı verildi, camilerden 11’i
yıkıldı.

Çalışma Hakkı Ve Terör

Kentte hasar gören 3 Kur’an kursu binasının onarımı yapıldı.
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CİZRE
Cizre’de tahrip edilen 47 camiden 34’ü onarılarak yeniden ibadete açıldı. Ağır hasar
gören ve kullanılmaz hale gelen Aziziye, Hacı Razaman Acar, Hacı Ali, Hz.Ali, Kereng,
Ebul-İz, Nur, Hacı Abdurrahman camilerinin de bulunduğu 11 cami hakkında yapılan
inceleme sonucu yıkım kararı verildi.
11 camiden 2’sinin yıkımı gerçekleştirildi, 4 Kur’an kursu binasında onarım tamamlandı.
İDİL
Şırnak’ın İdil ilçesinde zarar gören 12 camiden 11’i onarıldı, 1 cami ise alınan kararla
yıkıldı. 2 Kur’an kursu binası onarılarak öğrenime açılırken, 1 kurs binasının ise yıkımı
yapıldı.
NUSAYBİN
Mardin’in Nusaybin ilçesinde Abdülkadir Paşa, Fırat, Dicle, Yenişehir, Kışla ve Zeynel
Abidin mahallelerinde bulunan ve saldırılarda ağır hasar gören 14 cami yıkıldı.
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İlçe merkezindeki Molla Musa, Zeynel Abidin, Hacı Nuri Dilmen, Molla Sait Zan, Seyyitler, Çiftlik ve Molla Salih camileri ise yapılan tadilatın ardından hizmet vermeye başladı.
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İslam dini barış dinidir. Bu yönüyle toplumsal barışın da teminatıdır. Her türlü
toplumsal problemler karşısında, dinin sulhu ve huzuru esas alan özelliği çok
önemli bir çözüm adresidir. PKK, dine ve dini kurumlara saldırarak esasen toplumsal barışı ve çözümü sabote etmektedir.

Bu örgütlerden halihazırda faaliyetleri
süren DAEŞ’in Türkiye’de eylemleri sınırlı olmakla birlikte en tehlikeli küresel
örgütlerden birisidir. ABD gizli servisleri
tarafından sevk ve idare edildiği şeklinde çok ciddi kanıtların olduğu bu örgüt,
Türkiye’deki saldırılarında sivilleri hedef
almış, çok sayıda insanı katletmiştir.
Türkiye’de bir diğer terör örgütü de
FETÖ’dür. Yıllarca gizli bir şekilde devletin içine sızıp orada örgütlenen bu
yapı, örgütlülüğünü büyütmek için
kamu görevlileri sınavlarının, ordu ve
emniyetin yaptığı sınavların sorularını çalarak örgüt elemanlarını devletin
stratejik kurumlarına yerleştirmiştir.
Kendi medya organları üzerinden yaptıkları imaj çalışmaları sonucunda topluma yansıttıkları barışçıl yüzlerinden
dolayı oluşan toplumsal ve siyasal güveni gizli amaçları için istismar etmişlerdir. Örgütten olmayan bütün kişileri
tasfiye edip onların yerine de kendi

elemanlarını yerleştirerek devletin en
stratejik kurumlarını neredeyse tamamen ele geçirmişlerdir. Örgüt devlete
yerleştikçe devletin imkanlarını kendi
örgütsel çalışmalarına yönlendirmiş,
böylece mali olarak da çok büyümüştür. 50 milyar doları aştığı ifade edilen
büyük bir mali güce ulaşmıştır. Medyada da hem örgütlenmiş, hem de kendisi dışındaki medya gruplarına örgütsel
kimliğini gizlediği elemanları yerleştirerek oraları kendi mecrası gibi kullanmıştır. Büyük bir eğitim kurumları ağı
oluşturan örgüt gençleri daha çocuk
yaşlarda alıp örgüte kazandırmıştır.
Uzun yıllar boyu örgütsel kimliğini gizlediği üyelerini yargıda örgütlendirmiş,
yüksek yargının en üst basamaklarına
kadar çıkmıştır. Bütün hazırlıklarını tamamladığını düşündüğü bir zamanda,
AK Parti hükümetini devirip, iktidarı
ele geçirmek için düğmeye basmış, 7
Şubat MİT kumpası, 17-25 Aralık yargı
darbesi ve derken 15 Temmuz askeri
darbe girişiminde bulunmuştur.
FETÖ’nün askeri darbe girişiminde
251 vatandaşımız şehit edilmiş, 2193
kişi yaralanmıştır. FETÖ, yıllarca devlet içindeki gücünü kullanarak, yerine
geçmek ya da tasfiye etmek istediği
amirinden memuruna birçok kamu
görevlisine kumpaslar kurarak onları
yerinden etmiş, uyduruk müfettiş raporları, asılsız iddialarla yıldırma politikası izlemiş, kimini de yargı gücünü

Memur-Sen Rapor

Türkiye’de kimileri küresel güçler kimileri de komşu veya bölge devletleri
tarafından desteklenen terör örgütleri
özellikle 60’lı yıllardan sonra çok çeşitli
iddia ve söylemlerle faaliyet göstermiştir. Bu örgütlerden bir kısmı ortadan kalkmış, bir kısmının mevcudiyeti
sürmekle birlikte faaliyet imkanını yitirmiş, bir kısmının ise etkisi azalmakla
birlikte faaliyet ve etkinlikleri devam
etmektedir.

Çalışma Hakkı Ve Terör

SONUÇ
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kullanarak tasfiye etmiştir. FETÖ’nün
çalışma hayatına verdiği zararlar başlı
başına bir araştırma konusu olduğundan ilerleyen zamanlarda müstakil bir
rapor yayınlamayı umuyoruz.
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Türkiye’nin son 35 yılına en büyük maliyet yükleyen, en fazla insan kaybına
neden olan, toplumsal yapıyı alt üst
eden terör PKK kaynaklı terördür. İlk
silahlı eylemini 1983 yılında Eruh ve
Şemdinli’de gerçekleştirerek kanlı eylemlerine başlayan PKK terör örgütü
bugüne kadar on binlerce kişinin ölümüne neden olmuştur. Örgütün bugüne kadar neden olduğu insan kaybı,
kendi saflarında ölenler de dâhil edildiğinde 60 bin civarındadır. Buna İran,
Suriye ve Irak’taki kayıpları dâhil etmiyoruz. 35 yılın hesaplanabilir ekonomik
maliyetin ise yüz milyarlarca dolar olduğu ifade edilmektedir.
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Bugüne kadar PKK terörü bu ülke insanına Kürdüyle Türküyle büyük zararlar vermiştir. Terörle etkili mücadeleye
rağmen örgütün bir takım ülkelerden
aldığı destek nedeniyle PKK terörü
hala varlığını korumaktadır. Birçok ülke
PKK’ya doğrudan askeri ve lojistik destek verdiler, bugün de vermeye devam
ediyorlar. Bu desteklerden birisi de
imaj desteğidir. Gerek söz konusu ülkeler gerekse de bu ülkelerdeki medya
ve düşünce kuruluşları ile sivil toplum
örgütleri PKK’yı temize çıkarıp meşrulaştırmaya yönelik ciddi bir imaj çalışması yürütmektedirler. Terör örgütü
PKK, bütün otoriter, baskıcı özelliğine,
bütün kanlı tarihine, onca terör eyle-

mine rağmen bu kesimler tarafından
adeta demokratik, özgürlükçü, barışçı
bir yapı olarak sunulmaktadır.
Memur-Sen olarak bu konuda her zaman tavrımızı özgürlüklerden, haklardan, milletin iradesinden ve barıştan
yana koyduk. Bütün terör örgütlerini
ayırmaksızın reddettik; eylemlerini kınadık, verdikleri zararların telafisi için
insani görevlerimizi yerine getirdik.
Bir kamu görevlileri konfederasyonu
olarak, terörün çalışma hayatına verdiği zararları bizzat müşahede ettik,
yaşadık. Bunları tarihe bir not düşürmek, örgütün bütün imaj çalışmalarına
rağmen kirli yüzünü Türkiye dışında da
göstermek amacıyla görüp bildiklerimizi raporlaştırdık.
Amacımız, barışa, huzura, refaha sendikal kulvardan katkı sunmaktır. Çalışanların bir sorunun da terörden kaynaklı olduğunu hatırlatmak, yaşanılan
bölgelerdeki çalışma koşulları karşısında çalışanların fedakarlıklarını ortaya
koymak, terörün çalışma hayatındaki
kirli yüzünü anlatmaktır.
Türkiye’nin barış ve huzur içinde yaşayan bir sosyal hukuk devleti olması
yolundaki en büyük engel olan terörün
ortadan kaldırılması için toplumsal birlik ve beraberliğe, kararlılığa, özgürlükleri çoğaltmaya, hukuku güçlendirmeye, terörle etkili mücadelede kararlı ve
sabırlı olmaya herkesin katkı sunması
gerektiğine inanıyoruz.

EKLER

Terör Kurbanlarının Hikâyeleri

Abdullah Biroğul- Doktor
Memleketi Diyarbakır, 26 yaşında
31 Ağustos 2015
PKK’lılar yol kesip kimlik kontrolü yaptığı sırada uzun namlulu silahlarla saldırdı, genç doktor olay yerinde hayatını kaybetti.
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Biroğul ailesi, Diyarbakır’ın Dicle ilçesine bağlı Boğazköy’de yaşayan aile,
PKK’nın bölgedeki faaliyetleri ve baskılar nedeniyle Diyarbakır merkeze taşınmak zorunda kalmıştı. Diyarbakır’a
taşındıklarında köylerinden yanlarına
hiçbir şey alamamışlardı. Diyarbakır’da
hiç yoktan bir hayat kurmuşlardı. İnşaat işçisi baba ailesini zorluklar içerisinde geçindirmekteydi.
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Diyarbakırlı bir ailede, yedi kardeşin en
büyüğü idi Abdullah Biroğul, bir nevi
“ailenin umudu” idi. Kardeşinin deyimi
ile ekmek bulmakta zorlandıkları günler yaşayarak büyüdüler, babaları onları büyütmek için canını dişine taktı, anneleri tüm emeğini çocuklarına verdi.

Kardeşleri de, tek okuyan abileri için
seferber olmuştu. Ellerine geçen parayı hemen Abdullah’ın hesabına yatırıyorlardı. Aile Abdullah’ın okuması için
ne gerekiyorsa yaptı, çok çalıştı. Aileden tek okuyan Abdullah olmuştu. Türkiye’nin en prestijli tıp fakültelerinden
birisi olan İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesini kazandı. Okulunu başarıyla bitirdi ve mezun oldu.
Abdullah mezun olur olmaz, tayin için
memleketi Diyarbakır’ı ilk tercih olarak
istedi. Doğduğu yerde yaşadığı zorlukları, ailesinin fedakarlıklarını unutmadı
ve yıllarca PKK baskısında kalmış, halen o yılların korkusunu yaşayan memleketine tayin istedi. Birçok insanın
tayini çıktığında korkup gitmediği yerlere, oraların çocuğu olarak gidecek ve
hizmet edecekti. Abdullah’ın Kürt’tü ve
Kürt çocuklarının yıllarca terör nedeniyle eğitimden ve sağlıktan mahrum
kalmasını kendi hayatından biliyordu.
Doğduğu yerde çalışmak onun için bir
nevi bir borcun ödenmesiydi. Ve nihayet, Abdullah’ın tayini Diyarbakır’a çıktı.

tahlilleri için gelmişti merkeze ve bir an
önce tahlilleri götürmek istiyordu.
112 Acil hattına gelen ihbar sonrası ambulans ve sağlık ekibi yola çıktı.
Fakat çatışmanın yaşandığı bölgeye giremediler uzun bir süre, zira PKK’lılar
salık görevlilerine de ateş açıyorlardı.
Bir süre sonra 112 ekibi çatışmanın
yaşandığı bölgeye ulaşabildi. Silahlı
saldırıya uğrayan aracın içindeki kişi
mesai arkadaşları Doktor Abdullah Biroğul’du.
Diyarbakır’ın çocuğu, Kürt Abdullah,
Kürtlerin özgürlüğü için savaştığını iddia eden örgüt tarafından öldürüldü.

Son geldiğinde “Ailemden helallik almadım geçen sefer, Allah beni bu defa
onlara bağışladı, ama bir dahakine ne
olur bilinmez.” deyip, bu defa helallik

Abdullah’ın annesi “benim canım yan-

Cumali AKMAN (MSB-İşçi)

kadrosunda işe başlamıştır. Şehidimiz
evli ve bir çocuk babasıydı. 17 Şubat
2016 tarihinde Ankara-Eskişehir Yolu
Merasim Sokağı’nın İnönü Bulvarı kesimine yakın mesafede askeri ve sivil
servis araçları kırmızı ışıkta beklerken
bomba yüklü otomobilin patlatılması sonucu 29 kişi hayatını kaybetmiş,
87 kişi yaralanmış, birçok araç ve bina
zarar görmüştü. Bölücü terör örgütü
PKK mensuplarınca düzenlenen bu
hain saldırıda Cumali Akman şehit olmuştur.

28 Ocak 1988 yılında Çankırı’da doğdu. İlköğretimi Çankırı Cumhuriyet
İlköğretim okulunda, Liseyi Çankırı
Anadolu Teknik Lisesi İnşaat Üst Yapı
Bölümünde bitirdi. Vatani görevini
2008-2009 yılları arasında Hava Ulaştırma Er olarak Malatya Erhaç 7. Ana
Jet Üssü Komutanlığında yapmıştır. 7
Temmuz 2014 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Ankara Bakım Onarım İstihkam Komutanlığına sivil işçi

dı, başkalarının canı da yanmasın, barış olsun” diyor Kürtçe, çünkü Türkçe
bilmiyor.

Çalışma Hakkı Ve Terör

Çalıştığı köyden ailesinin yanına ziyarete geliyordu fakat çok fazla kalmıyordu. Kaldığı gecelerde kitap okurken
kitabın başında uyuyakalıyor, sonra da
“insanların bana ihtiyacı var, beni beklerler” diyerek arabasına atlayıp yola
düşüyordu.

aldı anne ve babasından. Hastalarının

Memur-Sen Rapor

O kadar yardımseverdi ki, çalıştığı sürece hiç para biriktiremedi. Muhtaç
birini gördüğünde yardım ediyordu.
Çalıştığı hastane haricinde etraf köylerden de doktora ihtiyaç oluyordu,
ulaşım konusunda sıkıntı yaşadıkları
için bir araba almıştı, kendisi için yaptığı tek harcama bu arabaydı fakat onu
almasının nedeni de daha fazla insana
yardım edebilmekti.
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Necmettin Yılmaz - Öğretmen
Memleketi Gümüşhane, 23 yaşında
12 Temmuz 2017
Memleketine dönerken PKK tarafından yolu kesilerek kaçırıldı ve aracı
kurşunlanarak yakıldı. Daha sonra
yanmış bir ceset bulundu ve DNA testi sonucu Necmettin öğretmen olduğu
anlaşıldı.
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Gümüşhane küçük bir şehirdir, öyle ki
Türkiye’nin bazı ilçelerinden daha küçüktür. Gümüşhane’nin Torul ilçesinin
Demirkapı köyü ise birçok küçük Anadolu köyünden birisidir. Anadolu’nun
küçük köyleri büyük hikâyeler saklar
bağrında. Kral 10 yaşında bir Kangal
köpeğidir ve Necmettin’in en iyi arkadaşıdır. Necmettin köpeği Kral ile birlikte büyümüştür neredeyse, baba Hamit Yılmaz “Kral oğlumun çocukluğunu
bilir, çok iyi anlaşırlardı.” diyor.
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Hamit Yılmaz, elleri zor doğa şartlarında çalışmaktan çatlamış, yer yer nasır
tutmuş herhangi bir köylüdür. Fakat
Hamit Yılmaz’ın kocaman yüreği yaşadığı köyden daha büyüktür. Zor şartlarda büyümüş, elektriği suyu olmayan
zamanlarda, kar kışın kıyamet olduğu
zamanlarda büyümüş, şartlar nedeniyle eğitimini devam ettirememiş fakat
kendini çocuklarına ve onların eğitimine adamıştır. Oğlu Necmettin babasını mahcup etmemek için çabalamış, ortaokul ve liseyi Gümüşhane’de
okumuştur. Sonrasında Artvin Çoruh
Üniversitesi’ni kazanmış ve Eğitim Fakültesi’nde mezun olmuştur.

Yorucu bir dönem sonunda, karneler
dağıtılır. Kameralara gülümseyen pozlar verilir, hatıra fotoğrafları çektirilir.
Nihayet dönem bitmiştir ve genç Necmettin tatil için köyüne dönmek üzere
bavulunu toplayıp çıkmıştır. Ailesi de
hasretle onu beklemektedir fakat ailesine sürpriz yapmak için yola çıktığını
haber vermemiştir.
Birkaç gün sonra Tunceli-Pülümür yolunda bir erkek cesedi bulunur ve Hamit Yılmaz DNA testi için çağrılır, oğullarının memleketine dönmek üzere

Prosedürler gereği DNA sonuçlarını
beklediler, sonuçlar babayı yanıltmaz,
yanmış bedeninde Necmettin Öğretmen’in dişindeki beyazlık nişane gibi
kalmıştır.

Tunceli-Pülümür

yolunda

PKK tarafından yolu kesilen 23 yaşındaki Necmettin Öğretmen, ilk görev
yerinden memleketine dönerken, ilk
görev yılında öldürülmüştür.
Baba Hamit Yılmaz bir süre sonra Necmettin Öğretmen’in okuluna gider.
Necmettin Öğretmen’in evinden çıkan
eşya, evin bir odasının bir köşesine sığacak kadar azdır. Fedakar öğretmenin
öğrencileriyle hasret giderir kederli baba ve bir soru sorar: “Oğlumun
elinde kaleminde başka neyi vardı, ne
istediler ondan?” Fakat aslında cevap
da sorudadır, elinde silah olanların en
korktukları elinde kalem olan insanlardır, o yüzden öğretmenleri öldürüp
çocukların elinden kalemlerini almaya
çalışmaktadırlar.

Çalışma Hakkı Ve Terör

Necmettin öğretmen öğrencilerinin
gözünde adeta her şeyi bilen bir kahramandır, köylü için de efendi, sessiz
ve çalışkan bir öğretmendir. Genç yaşına rağmen şikayet etmeden, imkanları
zorlayarak öğrencileriyle ilgilenip onlara iyi bir gelecek sağlamak için en kritik
yıllarını en iyi şekilde değerlendirmeleri
için elinden geleni yapmaktadır. Aynı zamanda ailesine de yardım etmekte, maaşının yarısını babasına göndermektedir.

yola çıktığını böyle öğrenir ailesi. Baba
Hamit Yılmaz otopsi esnasında teşhis
için içeri alındığında oğlunu hemen
tanır, dişinde bir beyazlık vardır otopsi
yapılan genç erken cesedinde, baba o
beyazlıktan tanır oğlunu.

Anadolu’nun küçük köyleri büyük hikayeler saklar bağrında. Şanlıurfa’da
kahraman Necmettin öğretmenin hikayesini anlatacak onlarca minik kalem

Memur-Sen Rapor

Necmettin Öğretmen idealist ve heveslidir. Ataması Şanlıurfa’nın Siverek
ilçesine bağlı Çiftçibaşı köyüne çıkar.
Çevresinden başka imkanları araştırmasını, “o taraflar”ın karışık olduğu
telkin edilse de, Necmettin Öğretmen
“Vatan görevi, nereye gitsek yapacağız!” diyerek kestirip atar. Öğretmen
olan köy küçük, ortalık karışık diye gitmeseydi, kendi büyüdüğü köye gelen
olmadı, kendisi de okuma yazma dahi
öğrenemezdi, birileri gelmiş ona okuma yazma öğretmişti, öyleyse o da gidecek, vatan borcunu ödeyecekti.

yetişirken, Gümüşhane dağlarında Kral
çocukluk arkadaşı Necmettin’in hikayesini anlatır gözleriyle.
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Şenay Aybüke Yalçın - Öğretmen
Memleketi Çorum, 22 Yaşında
9 Haziran 2017
Batman’ın Kozluk ilçesinde, AK Partili
Belediye Başkanı’na düzenlenen PKK
saldırısında katledildi.
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24 Kasım Türkiye’de “Öğretmenler
Günü” olarak kutlanır. Öğrenciler öğretmenlerine hediyeler verir, sürprizler
yapar, o gün diğer tüm günlerden biraz
farklı geçer. 2017’nin 24 Kasım günü
de, bir otobüs dolusu Müzik Öğretmeni, tozlu ve dar yollarda Batman’ın
Kozluk ilçesine doğru yola çıkarlar,
sınıf arkadaşları Aybüke Öğretmen’in
öğrencileri ile buluşmak için...
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Aybüke Öğretmen Anadolu’nun küçük şehirlerinden birisinde, Çorum’un
Osmancıklı kasabasında, 1994 yılında doğdu. Doğduğu ve büyüdüğü bu
kasaba, imkanlar açısından kısıtlıydı,
o nedenle öğretmen olarak atandığı
Kozluk’ta canla başla çalışmaya başladı, zira imkansızlıktan eğitim alamamanın ne demek olduğunu iyi biliyordu.
Aybüke Öğretmenin ailesi, çocuklarının eğitimini her şeyin önünde tutan,
dar gelirli, ortalama küçük bir Anadolu
ailesiydi. Tüm yatırımlarını çocuklarına
ve onların eğitimine yapıyorlardı, zira
onlar da eğitim açısından imkanları
kısıtlı büyüdükleri için, iyi bir eğitimin
değerini biliyorlardı, daha iyi bir eğitim almak istemişler fakat imkanları
elvermemişti. Aile Aybüke ve diğer
çocuklarının daha iyi eğitim alabilme-

Batman’ın Kozluk ilçesine atanan Aybüke sevincini sosyal medyada “Öğretmen oldum ben!” diyerek paylaştı.
Aybüke öğretmen, 7 ay önce atandığı
Batman Kozluk Çok Programlı Lisesi’nde müzik atölyesini maaşından aldığı
enstrümanlarla genişletmiş, öğrencilerine hem onları çalmayı öğretiyor, hem
de birlikte türküler söylüyorlardı. Aybüke öğretmen imkansızlıkları aşmak
için çok çabalıyordu, her ayın 15’ini
sabırsızlıkla bekleyen genç öğretmen,
maaşını aldığında yaptığı işler sırasında faturalarını ödemek yanında bir şey
daha vardı: Bir enstrüman satın almak!
Her ay maaşından ayırdığı bir miktarla müzik atölyeleri için bir enstrüman
alıyordu.

Böyle bir molada Aybüke Öğretmen
“Mağusa Limanı” türküsünü söylerken,
üzerinde beyaz öğretmen önlüğü ile
arkadaşının cep telefonuna yakalandı,
bir arkadaşı Aybüke Öğretmen bu türküyü söylerken çekmişti onu.
2017’nin Haziran ayında, her yıl olduğu gibi öğrencileri ve öğretmenleri
karne heyecanı sarmıştı. 9 Haziran
günü, Aybüke Öğretmen’in ilk görev
yerindeki ilk karne günüydü. Fedakar
öğretmen ve çok sevdiği öğrencileri
sevinçlerini birlikte poz verdikleri fotoğraflara kaydettiler. Bir eğitim yılının
yorgunluğunu atmak için tatil heyecanı
başlamıştı, Aybüke Öğretmen nihayet
ailesinin yanına gidecek, sosyal medyada öğrencileriyle birlikte paylaştığı
mutlu anları paylaşacak, kardeşlerine,
anne ve babasına yaşadığı heyecanları
anlatacaktı. Fakat PKK’nın 9 Haziran
2017 günü, AK Partili Belediye Başkanı’na düzenlediği silahlı saldırıda, Aybüke öğretmen de hedef oldu ve PKK
kurşunuyla hayatını kaybetti.
Aybüke Öğretmen giderken arkasında
kendisi gibi onlarca arkadaşına emanet
etmişti öğrencilerini. 2017’nin öğretmenler günü, bir otobüsü dolduran
Aybüke Öğretmen’in sınıf arkadaşları
onun öğrencilerine gittiler. Dillerinde
Aybüke Öğretmen’in o güzel sesiyle,

Zorluklar içerisinde kendi maaşlarından
artırdıkları para ile aldıkları enstrümanlar ve zamanlarından fedakarlık edip
öğrencilerine ayırdıkları vakitlerde ar-
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Aybüke de ailesinin bu çabalarını boşa
çıkarmamak için çok çalıştı. Necmettin
Erbakan Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünü kazandı. Burada da
çok çalıştı ve başarılı bir eğitim hayatı
geçirdi. Aynı zamanda arkadaşları tarafından çok sevilen, sosyal bir kişilik
olarak etrafında hep kocaman gülümsemesiyle bilindi.

kadaşlarıyla küçük molalar veriyorlardı.

beyaz öğretmen önlüğüyle söylediği
türkü vardı, fakat türküde geçen isim

Memur-Sen Rapor

si, aynı zamanda daha fazla iş imkanı
olması nedeniyle Çorum’dan Edremit’e
göç etti. Burada hem çalıştılar hem de
çocuklarının eğitim ihtiyaçlarını ellerinden gelenin en iyisini yapmak için çaba
harcadılar.

artık onun ismiydi, o türkü Aybüke Öğretmenin türküsüydü.
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Diyarbakırlı Annelerden Memur-Sen`e Ziyaret

25 Haziran 2014, Çarşamba
Çocukları PKK tarafından alıkonulan Diyarbakırlı anneler, Ankara’da Memur-Sen
tarafından ağırlandı. Acılı annelerin çocuklarına kavuşma umudunu dile getirdiği Memur-Sen ziyareti duygu yüklü anlara sahne olurken, programı izleyenlerin
gözyaşlarını tutamadıkları görüldü. Birçok TV kanalının da canlı olarak yayınladığı
ziyarette, PKK tarafından alıkonulan çocuklarının geri getirilmesi konusunda annelerin kararlı tutumları dikkat çekti.
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Gündoğdu: Hem İnsani Hem Vicdani Büyük Bir Mücadele Örneği
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Diyarbakırlı anneleri ağırlayan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu,
“Çocuklarının alı koyulmasına isyan eden ve “çocuklarımı istiyorum” diye yola
çıkan kardeşlerimizin bir aydan beri Diyarbakır da yaptığı insani, vicdani, büyük
bir mücadele örneği var. Bugün de Ankara’ya geldiler. Burada Sivil Toplum Örgütlerini ve siyasi partileri ziyaret ederek çocuklarının alı koyulması taleplerini
haykıracaklar. Kurulduğumuz yıldan bu güne, hep insan ve hak merkezli müca-

deleyi önemsedik. Resmi yasaya göre Diyarbakırlı kardeşlerimizin şu anda bulunduğu durum bizim alanımızın dışında ama gönül yasamızın tam merkezinde
bulunmaktadır. Biz Memur-Sen olarak eğitimciyiz, sağlıkçıyız. 11 hizmet kolunun
tamamında yetkiliyiz. Biz insan odaklı sendikacılık yapıyoruz. Burada “Çocuklarımızı istiyoruz” şeklinde bir haykırış var. Bu haykırışa aracılık yapmak, ev sahipliği
yapmak ve bu sesi kamuoyuna duyurmak bizim için bir sorumluluktur. Bundan
kaçma şansımızın olmadığını, inancımızın da buna müsaade etmediğini dile getirmek istiyorum” dedi.

Memur-Sen Rapor

“Çocuklarımızın yeri dağ değil, analarının kucağıdır, yanıdır, okuldur” diyen Gündoğdu, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Hiç bir çocuğumuzun ellerinde silah görmek istemiyoruz. Ellerinde kitap, defter ve bilgisayar görmek istiyoruz. Okullarından karnesini almış, kurslarına giderken görmek istiyoruz. Bu durum analarının
çocuklarını bugünlere getirirken verdiği emeğin gerektirdiği bir durumdur. Elbette bu ülkede ve dünyada farklı olaylar oldu. İçeride ve dışarıda gezicilere sahip
çıkanlar yüzlerce çocuğun alı koyulmasına hiç ses çıkarmıyorlar. Bu durum bizi
üzüyor. Molotof kokteyli ve taş attı diye gözaltına alınan çocuklar için açlık grevi
başlatanlar Diyarbakır’da dağa kaçırılan çocukları hiç görmüyorlar. Dün 28 Şubat
kesintisiz eğitim dayatması, kesintili hale getirilirken zorunlu eğitim artırılmasına rağmen çocuk işçiler, çocuk gelinler olacak diye karşı koyanlar Diyarbakır’da
dağa kaçırılan çocuklara hiç ses çıkarmıyorlar. Boka Haram örgütü 200 çocuğu
kaçırınca, Obama’nın eşi dâhil Dünya ayağa kalkmıştı. Aynı çevreler ne yazık ki şu
an susuyor. Terör örgütlerinin dinine, inancına bakıp da mı susuyorlar, sorusunu
sormamız gerekiyor. Terör örgütlerinin ismi ne olursa olsun, adı terör örgütüdür.
Tamamının yaptıklarına karşı çıkmamız lazım. Buradan sporcu, sanatçı, bürokrat,
sendikacı, yazar, sivil toplumcu, gazeteci annelere çağrıda bulunuyorum: Köşelerinden, bulundukları kurumlardan daha çok ses çıkarsınlar. Yüreklerini empati
yaparak yeniden gözden geçirmelerini tavsiye ediyorum.

Çalışma Hakkı Ve Terör

Sessiz Kalanlara Sert Tepki
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Başta iktidar partisi olmak üzere tüm siyasi partileri analarımızın bu haklı haykırışlarının bitmesi ve çocuklarının analarının yanında olması için göreve davet
ediyorum.”

Acılı Anneler: Hayallerimizi Çaldılar

NİSAN 2019

Ziyarette konuşan acılı anneler, PKK tarafından çocuklarının geleceklerinin çalındığını dile getirerek, “Ağlamaktan göz yaşlarımız kurudu. Bizim hayallerimiz,
çocuklarımızın geleceği çalındı. Yaşıtları okul sıralarında okurken, çocuklarımız
küçücük yaşta dağlara sürüklendi. Biz de isterdik ki çocuklarımızın karnelerini
görmek ve onların sevinci ile mutlu olmak. Acımız büyük. Biz ağlıyoruz, Allah
hiç bir anneyi ağlatmasın. Herkesten çocuklarımıza kavuşmak için sorumluluk
bekliyoruz. Bizi Ankara’da misafir eden ve ilk günden itibaren yanımızda duran
Memur-Sen ailesine yürekten teşekkür ediyoruz” dediler.
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Diyarbakır`da Ümmet Buluşması

Keşke Bu Acılar Hiç Yaşanmasaydı
Yardımlar hakkında açıklamlarda bulunan Memur-Sen Genel Başkan Yardımcıları Günay Kaya, “Bizim kardeşlik bağlarımızı tarihi bir geçmişe sahip, bunu hiç
kimse yıkamaz yıpratamaz. Keşke bu sıkıntılar, bu acılar hiç olmasaydı. Yalnızca
mutlu günlerimizde birlikte olabilseydik. Şimdi biz buradayız ve kardeşlerimizle
birlikteyiz, ekmeğimizi paylaşıyor, acıları hafifletmeye gayret ediyoruz. Ümmet
bu kardeşlik bilincine sahip olmaz, kol kola girmezse en ufak bir rüzgarda devrilir
yok oluruz” şeklinde konuştu.

Memur-Sen Rapor

Memur-Sen Konfederasyonu tarafından Ramazan ayı boyunca sürecek yardım
kampanyası genişleyerek devam ediyor. Yardım seferberliği kapsamında Diyarbakır’a gelen Memur-Sen Genel Başkan Yardımcıları Günay Kaya, Mehmet
Bayraktutar, Hacı Bayram Tonbul, Mehmet Emin Esen, Sağlık-Sen Genel Başkan
Yardımcısı Abdülaziz Aslan, Birlik Haber-Sen Genel Başkan Yardımcısı Muzaffer
Boskurt, Genç Memur-Sen Genel Başkanı Eyüp Beyhan, Diyarbakır İl Temsilcisi
Yunus Memiş ve Diyanet-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ömer Evsen terör mağduru aileleri, hanelerinde ziyaret ederek, durumları hakkında bilgi aldı.

Çalışma Hakkı Ve Terör

25 Haziran 2016

61

Acıları Gidermeye Geldik
Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bayraktutar, Memur-Sen olarak nerede mazlum varsa orada olduklarını vurgulayarak, “Bölgeye terör mağduru ailelerimizin
acısını paylaşmaya, bu acıları gidermeye geldik. Memur-Sen olarak hiçbir zaman
hiçbir yerde gerçekleşen bir trajediye duyarsız kalmayız. Buradaki kardeşlerimizle birlikte olmaktan, imkânlarımızı, fırsatlarımızı bölüşmekten, paylaşmaktan çok
büyük mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

NİSAN 2019

“Biz, farklılıklarımızı zenginliğimiz olarak görüyoruz” diyen Memur-Sen Genel
Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul ise, “Dün olduğu gibi bugün de, yarın
da birlikte yaşamayı başarmak, bu birlikteliği hedef alanlarla anlamayanlarla yine
birlikte mücadele etmek mecburiyetindeyiz. Dertlerimize, sıkıntılarımıza birlikte
çare aramak ve üretmek zorundayız” ifadelerini kullandı.
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Son olarak heyet, Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy’u ziyaret etti. Ziyarette gündeme ilişkin önemli maddeler ele alınırken, Diyarbakır’daki gelişmelere ilişkin de
istişarelerde bulunuldu.

Memur-Sen Rapor

Çalışma Hakkı Ve Terör

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen ise birlik ve beraberliğin ancak paylaşmayla sağlanacağını belirterek, “Bugün buradayız. Çünkü bizler,
dayanışma, paylaşma, yardımlaşma kültürünün insanlarıyız. İslam coğrafyası bu
kadar büyük sıkıntılarla mücadele ederken, sessiz bir şekilde köşemize çekilip
duramayız” şeklinde konuştu.
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NİSAN 2019

gömülmeli ya da bir an önce teslim edilmelidir. Bugün bizleri misafir ettiğiniz bu
coğrafyanın altındaki yer altı zenginliğinden esinlenerek Diyarbakır ismini almış.
Oysa bu coğrafyanın asıl zenginliği toprağın üstünde ve insanların yüreğindedir.
Diyarbakır, Şırnak’ın, Mardin’in pırlanta kalpli, altın yürekli insanlarıdır. Tam da bu
yüzden Diyarbakır, Şırnak, Hakkari, Mardin başta olmak üzere bu tabloyu hak
etmiyor. Diyarbakır insani değerlerle şahlanmayı hak ediyor. Diyarbakır, sahip
olduğu kaynaklarla kalkınmayı hak ediyor. Mardin, Şırnak, Van, Bitlis, Bingöl huzuru, refahı en az Berlin kadar, Paris kadar, İstanbul ve Ankara kadar hak ediyor”
diye konuştu.

Memur-Sen Üyelerinin Yürekleri Size Her Zaman Açık

Memur-Sen Rapor

Memur-Sen Heyeti, terör mağduru aileleri de evlerinde ziyaret etti. Memur-Sen
Genel Başkanı Ali Yalçın ile sohbet eden ailelere yardım kolileri teslim edildi.

Çalışma Hakkı Ve Terör

Yalçın sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Biz bu bakışla, hak ettiği bu gerçeklere rağmen haksızlıkla karşı karşıya bırakılan kardeşlerimize, sıkıntı içerisinde bulunan
kardeşlerimize yanınızdayız, sizinleyiz, birlikteyiz diyoruz. Bugün yaşanılan sıkıntıları gidermek için, kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için yükü gıda maddeleri olan 10 Tırla buradayız. Hediyeleşmede ve yardımlaşmada bu coğrafyanın
insanlarıyla yarışmak, onlara yetişmek kolay değil. Peygamberler diyarı, Sahabeler istirahatgahı olmuş bu mekanları insani değerler mevzisi haline getiren siz değerli kardeşlerimizin, bu mütevazi desteğimizi kabul edeceğini umuyoruz. Burada
özellikle şunu belirtmek isterim. Memur-Sen sizin evinizdir. Sizin değerlerinizi
yaşayacağınız yuvanızdır. Ankara’daki genel merkezimizin kapıları da Memur-Sen
üyelerinin yürekleri de size her zaman açıktır. Çünkü, bunu bize siz öğrettiğiniz.
Bu idraki birlikte yaşayalım ve yaşatalım. Bu duygularla ev sahipliğiniz için yürekten minnetlerimi ifade ediyor, daha güzel, daha huzurlu, daha mutlu bir Türkiye,
Diyarbakır, Şırnak için el ele yürüyüşümüzde Allah’ın yar ve yardımcımız olmasını
temenni ediyorum.”
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Eğitimi Değil Terörü Boykot Edin

06 Ekim 2015
Terör örgütünün ``Okulları Boykot`` edin çağrısına Eğitim-Sen`in destek vermesi çocuk istismarıdır, anayasal hak olan eğitim özgürlüğüne darbe girişimidir,
taşeron örgütlere kalkan olmadır.
Çocuklarımızı cehaletin esaretine davet edenler, Doğu Anadolu ve Güneydoğu
Anadolu bölgelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın terör vesayetine girmesine
hizmet ediyor. Dağa kaçırılan çocukları kurtarma çabası göstermeyenler, dağ ve
şehir kadrosu çöken terör örgütünü kurtarma çabası içerisindeler. Diyarbakır annelerine el uzatmayanlar, anneleri ağlatanlara el uzatıyorlar.
Terörü ve `Kandil`i boykot etmek yerine eğitimi boykot etmek sendikal iflasın
itirafıdır. Mermilerin önüne geçmeye çalışmak yerine kalem ve kitapların önüne
set çekmeye çalışmak teröre kalkan olmaktır.

NİSAN 2019

Bu duygu ve düşüncelerle, Eliflerin, Fıratların ve Yasinlerin hayat hakkını gasp
edenlerin talimatlarını sendika kararına dönüştürenleri kınıyor; çocukların geleceğini `Kandil` karanlığına gömmeye çalışan zihniyetin dayattığı eylemi doğru
bulmadığımızı bir kez daha deklare ediyoruz.
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Milletimizin Acısı, Yası ve Teröre Karşı Tavrı Ortaktır
22 Temmuz 2015
Türkiye’de huzur, sükun ve kardeşlik ikliminin hakim olmasından rahatsız olan
odaklarca Suruç’ta gerçekleştirilen ve 32 insanımızın ölümüyle sonuçlanan terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. İnsanlığa yönelik saldırıda hayatını kaybedenlere
ve Adıyaman’da gerçekleşen çatışmada terör örgütü mensuplarınca şehit edilen
Uzman Onbaşı Müsellim Ünal kardeşimize, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde katledilen iki polisimize Allah’tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve milletimize
başsağlığı diliyoruz. Tedavileri devam yaralı kardeşlerimize de acil şifalar temenni
ediyoruz.

Suruç dahil olmak üzere terör olaylarına karşı milletçe verilecek en güzel cevap;
birlik ruhu içerisinde, ortak akılla, aklı selime dayalı olarak teröre, terör örgütlerine, terörü besleyen ve yönlendiren kirli odaklara karşı yekvücut olduğumuzu
göstermektir.

Memur-Sen Rapor

Suruç’ta çoğunluğunu gençlerimizin oluşturduğu vatandaşlarımızın ölümüyle sonuçlanan terör saldırısı, bu olaylardan bağımsız değildir. Sözü edilen terör yapılanmaları ve faaliyetlerinin her birinin faili ya da sorumluları farklı olsa da, hedefi
ortaktır. Hedef, bölgesinde huzuru, demokratik kültürü, kardeşlik ve birlik iklimiyle öne çıkan Türkiye’nin yolunu kesmek, Güçlü ve Büyük Türkiye yolculuğunu
sona erdirmektir.

Çalışma Hakkı Ve Terör

Güçlü Türkiye hedefi, her dönemde küresel güçleri ve onların yerli işbirlikçilerini rahatsız etmiştir. Bu rahatsızlık, terör eylemleri, provokasyon faaliyetleri ve
sosyo-kültürel alana yönelik çatışma/kutuplaşma arayışları olarak tezahür ettirilmiştir. Çok uzak olmayan tarihlerde gerçekleşen Reyhanlı saldırısı, G. Antep patlaması, Gezi Olayları, 6-7 Ekim Olayları ile Diyarbakır Mitingine yönelik bombalı
saldırı bu kapsamda ilk akla gelen girişimler olarak kaydedilmiştir.

Türkiye, tarihi ve kültürel olarak bağlarının bulunduğu Ortadoğu’da yaşanan kırılma, çatışma, kamplaşma ve iç savaşların derinleşmesi ve sürmesi adına yürütülen
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faaliyetlerin içine çekilmek istenmektedir. Suruç’ta gerçekleşen terör saldırısıyla,
hem iç hem de dış politika kapsamlı etkiler üretilmesi hedeflenmiştir.
Etnik kökene dayalı terör örgütü PKK ile din makyajlı terör örgütü IŞİD’in manivela olarak kullanılması suretiyle, Türkiye’yi içine alan bölgede terör ve çatışma
odaklı bir iklim değişikliği planlayanların hevesleri kursağında kalacaktır.
İç politikaya bakan yönüyle Çözüm Süreci’ni, Türk-Kürt ve Alevi-Sünni kardeşliğini hedef alan saldırılar, dış politika yönüyle de Türkiye’yi bölgedeki gelişmelere
karşı “seyirci olmaya” ve “taraf iradesinden vazgeçmeye” zorlamayı hedeflemektedir.
Çözüm Süreci ile birlikte sınırları içerisindeki terör sorununu büyük oranda çözen
Türkiye, bölge ülkelerine, bölgenin yeraltı ve yer üstü kaynaklarına dair emperyalist/sömürü planları olan ülkelerin yer aldığı küresel oluşumların hesaplarını
bozmuştur.

NİSAN 2019

Dünyayı emperyalist hedeflerinin sahnesi, insanları da daha çok kazanma hırslarını tatmin edecek sömürü metası olarak görenler, Birinci Dünya Savaşı sonrasında Ortadoğu’da yapay devletler ve cetvelle çizilmiş sınırlar ürettiler. Dünyanın
yeni konsepti ve Türkiye’nin son dönemde ortaya koyduğu irade, bu devletlerin ve sınırların sömürü düzeni bağlamında işlevini yitirmesine neden olmuştur.
Buna bağlı olarak, “kabile devletler” yerine “terör odaklı örgüt devletler” oluşturma konsepti devreye sokulmuştur.
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Suriye’deki cani Baas Rejimi kaynaklı iç çatışmanın ürettiği otorite boşluğu üzerinden, bu konsept fiilen uygulamaya konulurken çatışmalar özellikle sınır çizgilerine yakın yerleşim alanlarında yoğunlaştırılmak suretiyle Türkiye’nin çatışmalarla
ve çatışmanın tarafı olan örgütlerlerle sıcak temas kurması için manipülasyonlar
ve provokasyonlar kurgulanmıştır. Bu çabalar boşa çıkarılınca bir diğer ifadeyle Türkiye sınırlarının ötesindeki çatışmaya dahil olmayınca, çatışmaların Türkiye
içine çekilmesine dönük adımlar atılmaya başlanmıştır. Suruç’ta gerçekleştirilen
terör eylemi, bu kapsamda bir adımdır. Bir yandan içeride terör üzerinden beslenen bir kutuplaşma/çatışma, diğer taraftan da terör örgütlerine yönelik güvenlik
odaklı müdahale amacıyla Türkiye’nin bölgedeki çatışmaların aktif tarafı olması
hedeflenmiştir.
Bu noktada; soğukkanlı değerlendirme, ortak akıl ve feraseti hakim kılmak suretiyle, millet olarak birlik ve kardeşlik içerisinde ülkemize ve geleceğimize yönelik
oyunları bozma tutumumuzu kararlılıkla devam ettirmeliyiz.

Suruç’ta gerçekleştirilen terör saldırısıyla ölümle tanışanlar, bizim gençlerimiz,
bizim insanımızdır. Millet olarak, acımız, yasımız ve teröre karşı tavrımız ortaktır.
Acılarımızı yarıştırmayacağız, acılarımızı paylaşacağız, yasımızı birlikte tutacağız.
Türkiye, milleti ve devletiyle acıları ortaklaştırma, kardeşlik ve birlik potasında
birlikte yaşama tavrını ortaya koyacaktır. Çanakkale ruhunu bir kez daha tescilleyerek, Suruçta gerçekleştirilen terör saldırısı ve ölen insanlarımız üzerinden
toplumsal gerginlik, ötekileştirme, çatışma ve kutuplaştırma söylemlerinin milletimizce boşa çıkarılacağına yürekten inanıyoruz.
Sivil toplum kuruluşları olarak;
Bütün vatandaşlarımızın huzurunun, yaşama haklarının ve güvenliklerinin teminat altına alınması için devletin ilgili birimlerinin azami gayret ve hassasiyet göstermelerini istiyoruz.
Suruç ve Adıyaman’da gerçekleşen terör eylemlerinin ve uzantısı terör faaliyetlerinin faillerinin, bu eylemlerin gerçekleştirilmesinde icrai ve ihmali eylemleriyle
katkısı bulunanların belirlenerek bir an önce yargı önüne çıkarılmasını istiyoruz.
Acılarımızı ve yasımızı birlikte yaşama irademize zarar verici beyan ve yaklaşımlardan kaçınılmasını bekliyor, milletimizin birlik ve kardeşlik kararlılığının siyasi
kulvarda da hakim olması gerektiğine inanıyoruz.

Bu ülkenin kardeşlik iklimine katkı sağlayan sağduyulu sivil toplum örgütleri
olarak; teröre, terör örgütlerine ve terör olaylarına karşı ortak tavır sergilemeye
devam edeceğiz. Türkiye’nin, milletimizin ve Müslüman coğrafyanın kandan, emperyalizmden, sömürüden, zulüm ve terörden arındırılması için dün olduğu gibi
bugün de yarın da sorumluluk almaya hazırız.

Çalışma Hakkı Ve Terör

Milletimizi, siyasi partileri, siyasi liderleri, sivil toplum örgütlerini, sermaye ve
medya kuruluşlarını, basireti hakim kılmaya, ferasetli davranmaya, akl-ı selim ve
ortak akılla birlikte düşünmeye davet ediyoruz.

Memur-Sen Rapor

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.
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Milletimiz Ferasetiyle Kirli Tezgâhı Yine Bozacaktır
08 Ekim 2014
Kobani ile dayanışma bahanesiyle ülkemizde 1990’lı yılları aratmayan kapsamlı
şiddet eylemlerinin başlatılmasına yönelik çabaları teessürle izliyor, milletimizin
bir daha bu oyuna gelmeyeceğine inanıyoruz.
Halkın malına ve canına kast ederek Kobani’ye destek olunamaz, IŞİD’in ürettiği vahşet sona erdirilemez. Kinin, nefretin, acımasızlığın kol gezdiği bir ortam
oluşturmak hedefiyle sokak eylemlerine tevessül edilmesi, Kobani’de bitirilmesi
gereken IŞİD zulmünü daha da artırmak dışında bir sonuç doğurmaz.

NİSAN 2019

Hayata geçirilmek istenen şiddet ortamı, puslu havadan rant devşirmekte mahir
terör örgütlerinin ve emperyalist ülkelerin işine yarar. Böyle bir ortam Türkiye
düşmanlarını sevindirirken Türkiye’den destek bekleyen, Türkiye’nin yardım elini
görmek isteyenlerin umutlarını azaltır. Buna millet olarak bölgenin güçlü ülkesi
Türkiye olarak izin vermeyiz, veremeyiz. Bölgenin neredeyse tek barış ve istikrar
adası olma özelliğini taşıyan ülkemizin önünü kesmek ve bölgede kalıcı barışın
tesisisini engellemek için sahnelenen bu oyunu görmeliyiz. Kim olursa olsun bu
oyunu görmezden gelen, figüran olarak katkı sunan, milletin basiretine ve devletin huzuru sağlamaya yönelik kudretine destek olmayan herkes bu kalleşçe
saldırı planının ortağı olma sorumluluğu taşıyacağını unutmamalıdır.
Milletimiz, Türk’ü, Kürt’ü, Laz’ı, Çerkez’i, Alevi ve Sünni’siyle, genciyle, yaşlısıyla
sadece Türkiye’ye değil bütün bölgeye pozitif katkı sağlayacak çözüm sürecine
destek olurken, sürecin zeminine mayın döşemek mahiyetindeki bütün söylem
ve eylemler kardeşlik hukukunu sabote etme girişimi olarak değerlendirilecektir.
İnanıyoruz ki son günlerde yaşanan olumsuz tavırlara ve devam eden şiddet
ortamı çabalarına rağmen bu coğrafyayı huzur içinde ve ortak yaşam merkezi
haline getiren birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz galip gelecek, ülkemizin ve
milletimizin geleceği için sabır ve sağduyu hakim olacaktır. Türk’ü Kürt’ten, Laz’ı
Çerkez’den, Alevi’yi Sünni’den ayırarak milletimizi bir birine düşürmek isteyenlerin oyunlarını bozacağız. Tek ses ve tek yürek olarak heveslerini kursaklarında
bırakacağız.
Bu kapsamda milletimize düşen sağduyulu olmak, terör örgütlerinin ve onları kurgulayan oyun kurucuların tuzağına düşmemektir. Devletimize düşen ise
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şiddet ortamı çabalarını bertaraf etmek, milletin buna dair kaygılarını gidermek,
bütün toplumu kucaklayan, ülkenin huzur ve barış ortamını devam ettirecek dili
hakim kılarak, gereken tedbirleri gecikmeksizin almaktır.

Memur-Sen Rapor

Türkiye, şiddeti körükleyen, çatışmayı hedef alan girişimleri bertaraf etmede
tarihinde kayıt altına aldığı tecrübelere fazlasıyla sahiptir. Bu doğrultuda uzun
uğraşlar sonucu tesis ettiğimiz demokratik ortam ve hukuk devleti ilkelerinden
vazgeçmeksizin; özgürlükleri esas alarak ve özgürlükleri koruyucu etkin önlemleri hayata geçirerek demokratik, özgür ve sivil siyasetin hakim olduğu mevcut
durumu devam ettirmek devletin en büyük sorumluluğudur. Diğer taraftan demokratik toplumlar için vazgeçilmez konumda bulunan güvenlik-özgürlük dengesi mutlaka korunmalı, şiddet olaylarına yönelik müdahaleleler demokratik devlet ilkeleri doğrultusunda, hukuk devletinin varlığına halel getirilmeyecek şekilde
gerçekleştirilmelidir. Vatandaşların can ve mal güvenliğine yönelik tehditler öngörülmeli, ivedilikle bertaraf edilmesi için devletin bütün kurumları yüksek işbirliği içerisinde faailiyet göstermelidir. Bu noktada gözden kaçırılmaması ve doğru
değerlendirilmesi gereken bir hususta sınırlarımızın hemen yanı başında komşu
ülkelerde devam eden savaş ve iç çatışma ortamıdır. Yaşananlar Ortadoğu ve Ortadoğu halklarının yüzyıl aradan sonra yeniden emperyalist devletlerin çıkar ve
egemenlik mücadelelerinin alanı durumuna geldiğini gösteriyor. ABD’nin soğuk
savaş sonrası küresel hakimiyet arzusu ve İngiltere ile birlikte buna karşı çıkan
ya da işbirliğine yanaşmayan rejimleri zayıflatmak, değiştirmek suretiyle Ortadoğu’yu yeniden şekillendirme çabaları bugün Ortadoğu’ya hakim olan kaosun arkasında hangi güçlerin olduğunu anlamayı kolaylaştırıyor. Diğer taraftan İsrail’in
bölgedeki konumunu güçlendirme ve hayallerini de bu tabloya eklendiğimizde
ülkemize, milletimize yönelik bu oyunun arkasında kimlerin olduğu daha net bir
şekilde gözler önüne serilmektedir.

Çalışma Hakkı Ve Terör

Bireysel söylem ve tavırların, fevri davranışların her fırsatı değerlendirmek için
pusuda bekleyenlerin ekmeğine yağ süreceği unutulmamalı, ülkeye ve millete
dönük bu kirli operasyona ortak bir dille cevap verilmelidir. Bu noktada özellikle
siyasi aktörlere ve medya kuruluşlarına büyük bir sorumluluk düşüyor. Mevcut
gerilim ortamına dair açıklama ve haberlerde ajitasyona kapalı, şiddeti körükleyecek kavramlardan uzak, sağduyuyu öne çıkaran bir dil ve anlayış siyasete ve
medyaya hakim olmalıdır. Bu anlamda ırkçı, provokatif, dışlayıcı, ötekileştirici dil
terkedilmeli, öfkeyi ve sertliği tırmandıran görsellerden ve söylemlerden titizlikle
uzak durulmalıdır.

Devleti ve milletiyle Ortadoğu’nun mazlumlarına yardımeli uzatmaktan yorulmayan ve bunu varlık sebebi sayan Türkiye, yanı başındaki IŞİD terörünün mağdur
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ettiği Kobani halkı dahil herkese insani yardımlarını artırarak devam ettirirken
tezgahlanmak istenen bu oyunun nihai hedefinin bizim birlik, beraberliğimiz ve
kardeşliğimiz olduğu tartışmasızdır. Bu sebeple bölgenin en güçlü ülkesi ve küresel aktörü konumundaki Türkiye’nin gücünü kırmaya, mazlumlara olan ilgisini
dağıtmaya yönelik bu oyunu da birlik, beraberlik ve kardeşliğimizle bozacağımızdan zerre şüphe duymuyoruz. Ferasetine her zaman güvendiğimiz milletimiz ve
varlığıyla düşmanları için tehdit, mazlumlar için güven merkezi devletimiz Kobanili mazlumlar üzerinden yürütülen provokasyonları elbirliğiyle bertaraf edecek,
sağduyusuyla da tırmandırılmak istenen şiddet ateşini söndürecektir.
Büyük Memur-Sen ailesi olarak bir kez daha milletimizi sağduyuya davet ediyor,
Kobani’de IŞID’in, Suriye’de Esed’in zulmünün son bulması ve mazlumlara destek
olunması çabalarını destekliyoruz. Benzer şekilde milletimizin ülkemizde terör
ve şiddetin hakim kılınmasına dönük planları da bertaraf edeceğine yürekten
inanıyoruz.

Memur-Sen`in `Kardeşlik Tır`ı` Şanlıurfa`ya Ulaştı
18 Ekim 2014

NİSAN 2019

Memur-Sen tarafından “Kardeşlik Tır’ı” sloganıyla Kobani’den (Ayn El-Arab) Türkiye’ye gelenlere dağıtılması için gönderilen 7 bin 100 battaniye ve 3 bin yatak,
Suriyeli Kürtlere dağıtılmak üzere Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu’na teslim
edildi.
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Platformun Paşabağı Mahallesi’ndeki deposunda düzenlenen teslim törenine katılan Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, Memur-Sen’in
her daim mazlumun yanında yer aldığını aktararak, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
“Kobani’den gelen bu misafirlere ‘ne yapabiliriz’ diye kendi aramızda görüştük,
daha öncesinde gıda yardımları yapılmıştı. AFAD’ında bildirdiği üzere yaklaşan
kış mevsimi nedeniyle battaniye temini ve yatak problemlerini çözmek için biz
bugün burada 7 bin battaniye ve 3 bin sünger yatak getirdik. İnşallah bunlar İnsani Yardım Platformu aracılığıyla yerine dağıtılacak. İnşallah bize bir daha yardım
etmek düşmez diyelim, bu arkadaşlar evlerine biran önce döner ama Memur-Sen
olduğu müddetçe de her zaman Mazlumun yanında olacak ve bu yardımları yapmaya devam edecek, Memur-Sen sadece bir sendika değil aynı zamanda bir yardım örgütü özelliği taşıyor.”

“Mazlumdan Yana Tarafız”
Akif İnan’ın, “batı ki sırtımda paslı bıçaktır” sözü ile batının gerçek yüzünü tarif
ettiğini dile getiren Mehmet Emin Esen, Memur-Sen’in mazlumdan yana taraf olduğunu söyledi. Esen, “Mazluma sahip çıkmak insan olmanın gereğidir. Dinine,
diline, etnik kimliğine bakmadan ‘mazluma sahip çıkma’ anlayışıyla sınır kapılarını ve
gönlünü açan herkesten Allah Razı olsun. Hz. İbrahim’in milleti, Hz. Muhammed’in
ümmeti, Selahaddin Eyyubi’nin torunlarına yakışan duruş bu duruştu. Bu duruşu
sergileyen siz değerli kardeşlerimi tebrik ediyor, gönülden alkışlıyorum” dedi.

Memur-Sen Rapor

Çalışma Hakkı Ve Terör

Esen, “Biz emperyalist tuzakları görüyoruz. Yazılan kanlı senaryolarda figüran
olanları da, bu kanlı senaryoları kendi küçük dünyalarında seyredenleri de yakından tanıyoruz. Dik duracağız, eğilmeyeceğiz, sağduyuyu elden bırakmadan tüm
kirli planları bozacağız” diye konuştu.
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Yardım TIR`larını Diyarbakır`da Yalçın Karşıladı

16 Ocak 2016, Cumartesi
Memur-Sen, Hak-İş, İHH ve Kızılay`ın, terör mağdurlarına yönelik başlattığı
yardım kampanyası kapsamında Memur-Sen`e ait yardım TIR`ları Diyarbakır`a
ulaştı. Diyarbakır, Yeniyol`da TIR`ları Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Yönetim Kurulu Üyeleri, Memur-Sen Diyarbakır İl Temsilciliği ve çok
sayıda STK temsilcisi karşıladı. Bölgeye ulaşan 10 yardım TIR`ında bulunan erzak
Sur, Cizre ve Nusaybin`de terör yüzünden mağdur olan ailelere dağıtıldı. Yalçın
ve beraberindeki heyet mağdur aileleri de ziyaret etti.
Diyarbakır, Yeniyol’da TIR’ları karşılayan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın,
yaptığı basın açıklamasında, “Yolu kardeşlik, yönü eşitlik, sonu birlik ve beraberlik
olan bir gelecek için hep birlikte mücadele etmeliyiz” dedi.

NİSAN 2019

Acıları Paylaşmaya Geldik
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Yalçın sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Bugün buradayız. Çünkü bizler, dayanışma,
paylaşma, yardımlaşma kültürünün insanlarıyız. Hemhal olmayı bilen, diğergamlığı yüklenen bir medeniyetin mensuplarıyız. Bu anlayışla nerede sıkıntı ve mağduriyet varsa, nerede mahzun ve mazlum varsa Diyarbakır oraya aktı, Mardinli,
Bingöllü, Şırnaklı Mardinli, Diyarbakırlı oraya koştu. Arakan’da gözyaşı vardı, Diyarbakır silmeye gitti. Filistin’de hüzün vardı Diyarbakırlı paylaşmaya gitti. Suriye’de vahşet vardı, Mardinli, Şırnaklı Diyarbakırlı evini açtı. Samsun’da sel vardı,
Diyarbakır, Mardin, Şırnak ekmeğini paylaştı. Van’da Sakarya’da, Bolu ve Dinar’da

deprem canımızı yaktı, Diyarbakır’ın, Şırnak’ın, Siirt’in, Bingöl ve Bitlis’in yüce gönüllü insanları bağrımıza düşen ateşi söndürmeye koştu. Memur-Sen, ülkede ve
dünyada nereye yardım için koşmuşsa ön saflarda Diyarbakır, Şırnak, Hakkari,
Bingöl ve Bitlisli kardeşlerimiz, üyelerimiz, gönül erlerimiz vardı. Bugün de Diyarbakır’da, Mardin’de, Şırnak’ta hanelerine, bedenlerine yüreklerine, zihinlerine
terör kurşunları sıkılan kardeşlerimiz, Şırnak’ta, Mardin’de, Cizre’de, Silopi’de evlerinden ayrılmak zorunda kalan kardeşlerimiz darda ve zorda. Biz de onlardan
gördüğümüz gibi sıkıntılarını gidermeye, onlardan öğrendiğimizi yapmaya ve acılarını paylaşmaya geldik.”

Biz, Farklılıklarımızı Zenginliğimiz Olarak Görüyoruz

Memur-Sen Rapor

Çalışma Hakkı Ve Terör

“Sevgi, muhabbet ve kardeşlik, insan kalbinin taşıdığı en değerli yüktür” diyen
Yalçın, “Biz kalplerimizin bu daimi yükleriyle Diyarbakır’dayız. Biz, farklılıklarımızı
zenginliğimiz olarak görüyoruz. Bu yüzden, farklılıkları ortaklaşma gerekçesi ve
birlik ve beraberliğimizi var etme, güçlendirme sermayesi olarak kabul ediyoruz.
Dün olduğu gibi bugün de yarın da birlikte yaşamayı başarmak, bu birlikteliği
hedef alanlarla, anlamayanlarla yine birlikte mücadele etmek mecburiyetindeyiz..
Dertlerimize, sıkıntılarımıza birlikte çare aramak ve üretmek zorundayız. Sen’i,
ben’i değil biz’i esas almalıyız. Cizre’de kar yağsa Ankara’da üşüyorum diyen, Nusaybin’deki kardeşinin ayağına diken battığında yüreği kanayan kardeşliği devam
ettirmeliyiz” şeklinde konuştu.
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Birlikte Yol Almalıyız
Konuşmasında birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu yapan Yalçın, “Ortak geçmişimizde olduğu gibi, ortak geleceğimiz için de birlikte çalışmak, birlikte düşünmek
ve birlikteliğimizin hukuki ve fiili çerçevesini yine birlikte belirlemek durumundayız. Eşit vatandaşlığın amasız, fakatsız, istisnasız bir şekilde hayata geçmesi için
birlikte yol almalıyız. Devletin bütün kurumlarını, yetkililerini, merkez ve taşra birimlerini, sivil toplum örgütlerini, siyasi partileri ve liderlerini, yolu kardeşlik, yönü
eşitlik, sonu birlik ve beraberlik olan bu sürecin muhatabı görmeliyiz. Şiddet dilini
kullanmayan, şiddete bulaşmayan, tehdit ve baskıyla ortaklaşmayan herkesi, bu
mücadelenin, sürecin paydaşı, gönüldaşı haline getirmeliyiz” dedi.

Terör Hak Üretmez

NİSAN 2019

“Silahın çözüm olmadığı, şiddetin huzur getirmediği, terörün hak üretmediği, çatışmanın kalkınma sağlamadığı, kamplaşmanın refahı arttırmadığı apaçık ortadadır” diyen Yalçın, “Bunun için, gelin 78 milyon olarak eşit yurttaşlık hedefini birlikte gerçekleştirelim. İnsan haklarını her alanda tam olarak hayata geçirelim. Bu
noktada TBMM, çözümün merkezi olsun. Milli irade en güçlü desteğimiz olsun.
Bu düşüncelerle, kimse ama hiç kimse Hakkarili, Diyarbakırlı, Şırnaklı kardeşlerimizin hayatını zorlaştırmamalıdır. Kolaylaştırmalı, üzmemeli, müjdelemelidir. Bu
çerçevede, vatandaşın hayatını zorlaştıran çukurlar kapatılmalı, kepenkler artık
açılmalıdır. Çocuklar okula gitmeli, hastalar doktorsuz kalmamalı, şifa bulmalı. Fabrikalar açık kalmalı, yeni fabrikalar açılmalı, işsizlik makus talih olmaktan
çıkmalıdır. Vatandaşların eğitim hakkını, sağlık hakkını, ulaşım hakkını hepsinden
önemlisi yaşam hakkını yok sayan riske sokan görüntüler sona ermeli, silahlar ya
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Yalçın: Teröre Lanet Şehitlerimize Rahmet Diliyorum
22 Şubat 2016

Tek Yürek Olmalıyız
Basın mensuplarına yaptığı açıklamada, birlik ve beraberlik vurgusu yapan Yalçın,
“Teröre lanet şehitlerimize rahmet diliyorum. Hain saldırılar milletimizi asla pes
ettiremez. Güzel ülkemiz, her alanda parlayan yıldız olacak. Bunun gerçekleş-

Memur-Sen Rapor

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Yönetimi, Memur-Sen’e bağlı
sendikaların Genel Başkanları, Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi (KİK) ve sivil
toplum kuruluşlarının temsilcileri, Ankara’da gerçekleştirilen hain terör saldırısını
lanetlemek için bir araya geldi. Karayolları Genel Müdürlüğü önünden saldırının
gerçekleştiği alana yürüyen heyet, şehitler için karanfil bıraktıktan sonra saldırının yapıldığı alanda incelemelerde bulundu.

Çalışma Hakkı Ve Terör

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi (KİK)
heyeti ve STK Temsilcileri, Ankara`daki hain saldırıda şehit olan asker ve polislerimiz için saldırının gerçekleştiği alana karanfil bıraktı. Burada konuşan Yalçın, “Teröre lanet şehitlerimize rahmet diliyorum. Bize düşen, birliğimizi korumaktır. Bize
düşen, bizi yıkmak, bölmek durdurmak isteyenlere karşı tek yürek olmaktır” dedi.
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mesinden korkanlar, bunu engellemek isteyenler, geçmişte de oldu. Bugün de
var. Yarında olacak. Bize düşen, birliğimizi korumaktır. Bize düşen, bizi yıkmak,
bölmek durdurmak isteyenlere karşı tek yürek olmaktır” şeklinde konuştu.
Türk-İş Başkanı Atalay ise, “Sözün bittiği yerdeyiz. Bugün 14 kuruluşun başkanı
ve yönetimi burada Türkiye’nin yüzde 90’ını temsil ediyoruz. Bugün buraya 500
bin kişiyle gelme imkanımız var ama uygun olanı bu. Sözün bittiği yerdeyiz lanetliyoruz. Hepimizin önceliği Türkiye” dedi.

NİSAN 2019

Kınama eylemine Memur-Sen Genel Başkan Yardımcıları Günay Kaya, Mehmet
Bayraktutar, Mehmet Emin Esen, Levent Uslu, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili
Latif Selvi, Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay, Büro Memur-Sen Genel
Başkanı Yusuf Yazgan, Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu,
Birlik Haber-Sen Genel Başkanı Ömer Budak, Kültür Memur-Sen Genel Başkanı
Mecit Erdoğan, TOBB, TESK, TÜRK-İŞ, TZOB, HAKİ-İŞ, KAMU-SEN, TİSK, TÜSİAD, TÜRKONFED, MÜSİAD, TBB, TÜRMOB, TEMAD temsilcileri de katıldı.
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Memur-Sen, 81 İlde Terörü Lanetledi,
Teröre Karşı Birlik Mesajı Verdi

81 İlde Eş Zamanlı Olarak Yayınlanan
Açıklama;
TERÖRÜN KAYNAĞI DA BELLİ,
AMACI DA
Değerli kardeşlerim…
Değerli basın mensupları…
15 Temmuz’da Fetullahçı Terör örgütünün milletimize, devletimize, meclisimize, birliğimize ve beraberliğimize
kasteden darbe girişiminin püskürtülmesinin hemen ardından PKK’nın kalleş terör faaliyetlerini tekrar artırarak
sürdürdüğüne şahit oluyoruz.
Özellikle Güneydoğu Anadolu bölge-

Biz biliyoruz ki, acıyla yoğrulmuş bir
vatanın insanlarının birliğini, kardeşliğini bu tür saldırılar bozamayacaktır. Her
saldırı bizi biraz daha kenetlemektedir.
Acıda ve kederde kaynaşmış milletimiz,
sabırla bu saldırılara direnecek tarihi ve
manevi birikime sahiptir. Halkımız PKK
terörüne 40 yıldır direniyor. 15 Temmuz’da FETÖ terörüne hep beraber
direndik. Bundan sonra da direneceğiz, bu iradeyi bütün dünyaya gösterdik. Küresel güç odakları ve taşeronları
da bu gerçeği bildikleri içindir ki, en
namussuz, en kalleş saldırılara başvuruyorlar.
PKK terör örgütü bölgeyi esir almaya
çalışmaktadır. Üst aklın oluşturduğu
stratejinin taşeronu olan PKK’nın asıl

Çalışma Hakkı Ve Terör

Memur-Sen, 81 ilde eş zamanlı olarak
yayınladığı açıklamayla Fetullahçı Terör
Örgütü`nün (FETÖ) 15 Temmuz`daki darbe girişiminin ardından, artarak
meydana gelen hain terör saldırılarını
kınadı. Açıklamada, terör ve destekçileri lanetlendi, teröre karşı birlik mesajı
verildi.

mizde yaşayan insanımız başta olmak
üzere bütün ülkenin yüreği yanmaktadır. Hain terör, çocuk demeden, kadın
erkek demeden her önüne geleni kalleşçe katlediyor. Bir gün, işinde gücünde herhangi bir Kürt aileyi yok ediyor,
bir başka gün babasının yanındaki beş
yaşındaki masum çocuğu katlediyor ya
da emniyet binalarına saldırarak güvenlik güçlerini şehit ediyor.

Memur-Sen Rapor

19 Ağustos 2016
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niyeti etnik fay hatlarını harekete geçirerek iç savaş çıkarmaktır. Bu yüzden PKK bir Kürt örgütü değildir. Bölge insanının eğitimine, ekonomisine,
inanç sistemine hülasa yaşam hakkına
orantısız bir şekilde saldırmaktadır; bütün zararı bölge halkına vermektedir.
Fakat bütün bunlara rağmen bölgede
yaşayan insanlarımıza baş eğdiremedi;
bundan sonra da eğdiremeyecektir.
“Terör her nereden, her kimden gelirse
gelsin” diyorduk bugüne kadar. Nereden, kimden geldiği herkesin malumu...

NİSAN 2019

Artık herşey deşifre olmuştur. Ülkemize saldıran taşeron örgütlerin ortak bir
proje oluğu bugün açık seçik bilinmektedir. FETÖ, DEAŞ ve PKK aynı küresel odakların stratejileri çerçevesinde
hareket eden terör örgütleridir. Son
zamanlarda bazı batılılardan gelen itiraf gibi açıklamalar, her üç örgütün de
kaynağını göstermektedir. Amerikan
Başkan adaylarından Trump, “DEAŞ’ı
Obama kurdu” derken, FETÖ’nün CIA
ile iş tuttuğunu cümle alem biliyor artık.
Bu açıklamalar göstermektedir ki ülkemize ve milletimize diz çöktürmek
isteyenler, bu cani örgütlerle stratejik
ortak gibi hareket etmektedirler. Halbuki hepsinin amacı da aynıdır. İşte bu
yüzden ülkemiz sadece terörle mücadele etmiyor, küresel güçlerin oyununu bozmak için de büyük bir savaş
veriyor.

keleri tarafından nasıl kollandığına acı
bir şekilde şahit oluyoruz. Bu yüzden
batının terörle mücadele sözü ilke bazlı değil, çıkar esaslıdır. Yani söylemden
ibarettir. Özellikle 15 Temmuz’da demokrasiye yapılan darbe konusunda
takındıkları tavır, onların da ikiyüzlülüğünü bir kere daha ortaya koymuştur.
Emperyalist devletler hangi oyunu oynarsa oynasın, hangi terör örgütünü
kullanırsa kullansın Türkiye diz çökmeyecektir. Türkiye’yi yalnızlaştırdığını
zannedenler, mazlumları unutmaktadır. Mazlum milletler her an bu ülkeye,
bu ülkenin insanına dua etmektedir.
Türkiye, bu bağımsızlık ve demokrasi
mücadelesini kendi öz kaynaklarıyla,
kendi vatandaşlarıyla, birliği, beraberliği ve onuruyla veriyor. Bütün bu hile
ve desiselere rağmen birlik ve beraberlik içinde kendi yolculuğumuza devam
edeceğiz. Yeniden Büyük Türkiye yolunda elbette karşımıza yeni sorunlar,
yeni saldırılar çıkacaktır. Kürdüyle, Türküyle, Alevisi Sünnisiyle hep beraber
bu zorlukların, bu saldırıların altından
kalkacak güçteyiz. Yeter ki bu irademizi kaybetmeyelim. Yeter ki birliğimizi
daha da güçlendirelim. Tarihi derinliğimiz, kültürel birikimimiz, kendi insanımız, kendi medeniyetimiz bize yol gösterecek güçtedir. Yeter ki görebilelim.
Bu vesileyle Memur-Sen ailesi olarak

Batı’nın terör örgütlerine karşı ikircikli
bir tavır içinde olduğunu öteden beri
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biliyoruz. PKK’nın, özellikle Avrupa ül-

bütün Şehitlerimize rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyoruz.

Yalçın: Teröre Lanet Şehitlerimize Rahmet Diliyorum

Tek Yürek Olmalıyız
Basın mensuplarına yaptığı açıklamada, birlik ve beraberlik vurgusu yapan Yalçın,
“Teröre lanet şehitlerimize rahmet diliyorum. Hain saldırılar milletimizi asla pes
ettiremez. Güzel ülkemiz, her alanda parlayan yıldız olacak. Bunun gerçekleş

Memur-Sen Rapor

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Yönetimi, Memur-Sen’e bağlı
sendikaların Genel Başkanları, Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi (KİK) ve sivil
toplum kuruluşlarının temsilcileri, Ankara’da gerçekleştirilen hain terör saldırısını
lanetlemek için bir araya geldi. Karayolları Genel Müdürlüğü önünden saldırının
gerçekleştiği alana yürüyen heyet, şehitler için karanfil bıraktıktan sonra saldırının yapıldığı alanda incelemelerde bulundu.

Çalışma Hakkı Ve Terör

22 Şubat 2016
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Yalçın: Hep Birlikte Teröre ve İhanete Karşı Ayaktayız
25 Ağustos 2016
Van Beşyol Meydanı`nda toplanan binlerce STK, Terör Koalisyonunu, Üst Aklını,
terörizmi kınadı. Türkçe ve Kürtçe okunan bildirilerde kardeşlik vurgusu yapıldı,
terör lanetlendi. Kanaat önderleri, yazarlar ve akademisyenlerin de katıldığı programda, STK`lar adına konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Kardeşlikle
var olmak, kardeşlik ırmağında hep birlikte akmak için buradayız. Hep birlikte
teröre ve ihanete karşı ayaktayız” dedi.

NİSAN 2019

Darbeyi Yendik. Terörü De Yeneceğiz
Türkçe ve Kürtçe okunan bildirilerde kardeşlik vurgusu yapıldı, terör lanetlendi.
Beşyol Meydanını dolduran vatandaşlar, “Birlikte Türkiye’yiz”, “ ‘Sen’ ‘Ben’ yok
‘BİZ’ varız”, “Mü’minler ancak kardeştirler”, “Darbeyi Yendik. Terörü de Yeneceğiz”, “Birlikte Diriliş İçin, Birlikte Direnişteyiz”, “Teröre Van minute” ve “Üst Aklın
Maşaları PYD/PKK - FETÖ- DAİŞ” yazılı dövizler taşıdı.

Hep Birlikte Teröre Ve İhanete Karşı Ayaktayız
Programda konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Tarih şehri, medeniyet şehri, ilim ve kardeşlik şehri maviliklerin görkemli şehri Van’dayız. Yeni bir di-
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riliş, yeni bir zafer, yeni bir umut, yeniden büyük Türkiye idealimizi haykırmak için
Şehri irfandayız. Kardeşlikle var olmak, kardeşlik ırmağında hep birlikte akmak
için buradayız. Hep birlikte teröre ve ihanete karşı ayaktayız” dedi.

İmana Karşı Küfrü, Kardeşliğe Karşı Kalleşliği Tercih Edenleri Lanetliyoruz

Coşkulu kalabalık tarafından sözleri sloganlarla ve alkışlarla kesilen Yalçın, “Ümmet olmak, arkadaş ve sadık dost olmak; sevinçte ve kederde beraber olmayı
göze almak demektir; bunu fiili olarak göstermek için buradayız. Kadim medeniyetin ortak varisleri, Selahaddin Eyyubi’nin torunları, Ahmed-i Hanilerin meftunlarıyla bir aradayız. Yaşama hakkımızı haykırmak insanlık onurunu korumak için
buradayız. İngiliz anahtarı ve ABD kuklası taşeron örgütlerin kanlı senaryolarını
yırtmak, yüreklerimizi bir kez daha birleştirmek, aramıza örülen duvarları yıkmak
için buradayız. Selam olsun kardeşliğimize.. Selam olsun kardeşlerimize” dedi.

Memur-Sen Rapor

Emperyalizmin Kanlı Senaryolarını Yırtacağız

Çalışma Hakkı Ve Terör

“Vesayetin emir eri ve işgal aracı; Terör Koalisyonu; PYD/PKK, DAİŞ ve FETÖ’yü
lanetleyip, birlikteliğimizi tüm dünyaya göstermek için buradayız” diyen Yalçın,
sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Analarımızın, yürekleri dağlayan feryatlarını dindirmek, yeni bir tarih yazmak ve safları sıklaştırmak için omuz omuzayız. Yüce
Rabbimiz, iman edenleri ‘kardeş’ kılmış. Bu kardeşlik nimeti sayesinde onları ‘ateş
çukuruna’ düşmekten kurtardığını bildirmiştir. Bu bilinçle hizipçi, mezhepçi, ırkçı
ve ayrılıkçı yapıları kınıyor, kardeşliğimize sahip çıkıyoruz. Kardeşlerimize ve sadık
dostlarımıza destek oluyoruz. Düşmanlarımıza korku salıyoruz. İmana karşı küfrü,
kardeşliğe karşı kalleşliği tercih edenleri lanetliyoruz.”
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Bu Bağ Çözülmez, Bu Vatan Bölünmez

NİSAN 2019

Yalçın şunları söyledi: “Özü sözü bir gönlü bir insanların mekanı Van’dan haykırıyoruz; 15 Temmuz’da denediniz başaramadınız. Kanlı darbe girişimi sonrası üst
akıldan talimat aldınız. Taşeron örgütler olarak sahaya indiniz. Saldırmaya başladınız. Yine başaramayacaksınız. Biz hiç diz çökmedik ki başarasınız. Başaramazsınız. İşte buradayız! FeqîyêTeyran’ınkardeşlik dizelerinin nefes bulduğu yerde
gönül dostlarımızla birlikteyiz, bu birlikteliği bozmaya gücünüz yetmez. Ektiğiniz
fitne ile birlikte sizi de bu topraklardan söküp atacağız. Gönülleri en sağlam ve
köklü bir biçimde bağlayan bağımızla, imanımızla buradayız. Bu bağ çözülmez, bu
vatan bölünmez. Ey! PYD/PKK, DAİŞ ve FETÖ… Ey! Haçlı İttifakının emir erleri:
Elinize emperyalizm tarafından verilen silahları bırakın. Artık yeter! Kandan ve
katliamdan beslenmeyin. Siyonizmin kanlı senaryolarında figüran olmaktan vazgeçin. Milletin iradesine, bu kardeşlik atmosferine teslim olun. Diz çökeceksiniz.
Aman dileneceksiniz. Ebedi kardeşliğimiz karşısında çaresizce yalnızlaşacaksınız.
Yenikapı Ruhunu Kuşanıp karşınıza çıkan, medeniyet ve değerler paydasında hayatı yeniden anlamlandıran yiğit yürekler karşısında yok olup gideceksiniz. Değerleri kuşananlar burada.. Dayanışma ruhu ile hareket edenler burada. Emperyalizmin, terörizmin ve siyonizmin karşısında dim dik duran Güneydoğu, Doğu
Anadolu, tüm Türkiye burada. EdiBese! Yeter Artık diyoruz. Sabrımızı sınamayın.
Unutmayın. Unutmayacağız.”
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Hain Darbecileri Ve Onların Yedeği Cani Katliamcıları Kınıyoruz
Terör örgütlerinin, Elazığ’dan Gaziantep’e, Van’dan Diyarbakır’a milletin sinir uçlarına dokunacak kanlı saldırılar gerçekleştirdiklerinin altını çizen Yalçın, “Çocuk
canlı bombalarla bebekleri katlettiler. Kınayı kana bulayıp, düğünü yasa, sevinci

mateme gömdüler. Hain darbecileri ve onların yedeği cani katliamcıları kınıyor,
bir ölüp bin dirilen bu milletin asla teslim olmayacağını Van’dan tüm dünyaya
haykırıyoruz. Vatan için hayatını ortaya koyan kahraman şehitlerimize, tüm masumiyetiyle rahmeti Rahman’a kavuşan vatandaşlarımıza Allah’tan Rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Yaralı kardeşlerimize ise Rabbimizin
Şafi sıfatıyla acil şifalar diliyorum” şeklinde konuştu.
İşte STK’lar tarafından okunan bildiri:

Kardeşliğimiz Terör Ve Darbeler Tarihini Kapatacaktır

Kardeşliğimizi korumalı, dirliğimizi kuşanmalıyız. Bize lazım olan fitne, fesat ve
terör değil merhamet ve adalettir. Bu bilinçle kamuoyuna çağrımız şudur: “Gelin
bir olalım. Veda Hutbesi ile yüreklerimizi birleştirelim. Bir birimize rahmet olalım,
düşmanlığa sırtımızı çevirelim. 15 Temmuz gecesinin karanlığını aydınlatan direniş ruhuna sahip çıkarak ebedi kardeşlik için 79 milyon birlikte mücadele edelim.”
Haklarımızı elbette her zaman ve her platformda savunmalıyız. Ancak hak savunusu terör ve şiddetle olmaz. Zira bu terör ve şiddet, sonuçta yine en başta ve en
fazla bölge halkına zarar veriyor. Çukur teröründe evleri yıkılan, mağdur olan, iki

Memur-Sen Rapor

Terörün dini, dili, ırkı, mezhebi, meşrebi yoktur ve senin terörün benim terörüm yaklaşımı reddedilmelidir. Terör, en büyük insanlık suçu, kardeşlik ve insan
onuruna yönelik en büyük tehdittir. Nereden ve kimden gelirse gelsin her türlü
terörü lanetliyoruz. PKK, DAİŞ, FETÖ bizim için aynıdır.

Çalışma Hakkı Ve Terör

Terör, çağımızın vebasıdır ve bütün dünyayı kasıp kavurmaktadır. Biz dünyadaki
tüm terör örgütlerini ayrım yapmadan lanetliyor ve bütün terör mağdurlarının
acısını paylaşıyoruz. Bütün dünyayı terörle mücadeleye, batıyı çifte standardı
terk etmeye ve acılarımızı paylaşmaya çağırıyoruz.
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ateş arasında kalıp hayatını kaybeden yine bölge halkıydı. PKK’nın son eylemlerinde ölen sivillerin de tamamı bölge insanıdır. Terör ve şiddetle hak arayışı kabul
edilemez. Türkiye’de hak aramanın bütün siyasi ve barışçıl kanalları açıktır. Terör
ve şiddet bilakis haklarımızın verilmesini geciktiren, hayatı başta bölge insanı olmak üzere, bütün bir Türkiye halkına zehir eden bir musibettir.
Kaldı ki PKK, Kürtlerin haklarını savunan bir yapı değil, küresel güçlerin taşeronu
ve tetikçisi olarak en başta Kürtlere ihanet eden, ülkemizi topyekun hedef alan
bir örgüttür. PKK, Kürt görünerek Kürtlere, FETÖ ve DAİŞ de Müslüman görünerek İslam’a ve ümmete ihanet etmektedir.
PKK da, DAİŞ de, FETÖ de küresel emperyalizmin maşasıdır.
Ülkemizin artık barış ve huzura daha fazla ihtiyacı vardır. Terör örgütleri, canice
eylemleriyle barışı da huzuru da zehirlemektedir. Meşru ve barışçıl hak arama
kanalları açıkken PKK’nın, kirli hedeflerine bizleri alet etmesini kabul etmiyoruz.
PKK’nın ideolojisini de eylemlerini de reddediyoruz.
Biz 21 ilden bir araya gelen sivil toplum örgütleri olarak, başta PKK olmak üzere
bütün terör örgütlerinin eylemlerini şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Başta PKK
olmak üzere bütün terör örgütlerine, bir an önce bu vahşi ve canice saldırılarından vazgeçme ve ivedilikle silah bırakma çağrısı yapıyoruz.
Biz bölge STK’ları, bölge halkı ve Türkiye cumhuriyeti vatandaşları olarak; herkes
için adalet, insan haklarına saygı ve hukuk devleti istiyoruz. Bunlarla bağdaşmayan hiçbir yöntemi, mücadele yöntemi olarak kabul etmiyoruz. Bunlarla bağdaşmayan hiçbir hedefi, ideolojiyi ve hareketi meşru görmüyoruz.

NİSAN 2019

Daha fazla ölümlerin olmaması için şiddetin ve terörün karşısında, hak ve adaletin yanında olacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz. Bu vesileyle, DAİŞ’in Gaziantep’te, PKK’nın son saldırılarda ve FETÖ’nün darbe girişiminde katlettiği insanlarımıza, şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar, ailelerine sabr-ı cemil
diliyoruz.
Biz 21 ilin sivil toplum örgütü temsilcileri olarak; kardeşliğimizi yok etmeye çalışanlara inat birlik, beraberlik ve kardeşliği tahkim etmeye; kin, nefret, terör ve
şiddete karşı durmaya kararlı olduğumuzu kamuoyuna ilan ediyoruz.
Yalçın daha sonra, Van Valisi İbrahim Taşyapan ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı
Mehmet Semih Süer’i makamında ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.
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Teröre Karşı Tek Ses Tek Yüreğiz
12 Aralık 2016
Memur-Sen, TOBB, Türk-İş, TİSK, TESK, TZOB, Hak-İş ve Kamu-Sen İstanbul
Beşiktaş’ta yaşanan hain terör saldırısı nedeniyle ortak açıklama yaptı. TOBB’da
bir araya gelen Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi (KİK) üyesi kuruluşların temsilcileri teröre karşı ortak bildiri yayınladı. Bildiride “Teröre karşı tek ses tek yürek
olduk. Ülkemizin birliğine ve beraberliğine kem gözle bakan, saldıran başta PKK,
DEAŞ, FETÖ başta olmak üzere her türlü terörü lanetliyoruz. Terörü destekleyenleri, terörden medet umanları da lanetliyoruz” ifadelerine yer verildi.
Bildiriyi heyet adına TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu okudu.

Türkiye’nin her bölgesinde örgütlü, toplumun bütün kesimlerini temsil eden,
mesleki ve sivil toplum kuruluşları olarak bir araya geldik.

Memur-Sen Rapor

“Bugün, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu
(TESK), Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), HAK- İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN), Türkiye
Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye KAMU-SEN) ve Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) olarak buradayız.

Çalışma Hakkı Ve Terör

İşte o bildiri:

Maalesef cumartesi gecesi milletimize büyük bir acı yaşatıldı. Terörün alçak yüzünü bir kez daha gördük. Hepimizin yüreği yandı. Mübarek Mevlit Kandili önce87

sinde İstanbul’da şehit düşen vatandaşlarımız başta olmak üzere sivil, asker, polis
tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza şifa diliyoruz.
Biliyorsunuz, ülkemiz yurtiçi ve yurtdışı kaynaklı terör saldırılarına karşı, dünyada
eşi benzeri görülmemiş bir mücadele veriyor. Zira ülkemizin, birliğimizin ve huzurumuzun hedef alındığı kirli bir oyun oynanıyor. Bu tuzağa düşmemek, birliğimizi
korumak üzere ‘Teröre karşı tek ses, tek yürek olduk’ diyoruz.
Bize diz çöktürmek, bizi teslim almak isteyenlere teröre karşı hep birlikte duruyoruz. Terörün ve teröristin geleceğimizi karartmasına izin vermeyeceğiz. Biz bu
oyuna gelmeyeceğiz. Gün, birlik olma günüdür.
Bizler Türkiye-Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi Türkiye Kanadı olarak, ülkemizin birliğine, refahına ve geleceğine sahip çıkacağız. Kamu düzeninin tesisi, özgürlüklerin korunması ve hukukun üstünlüğünün sağlanması konularında
üzerimize düşen sorumlulukları gerçekleştirmeye her zaman olduğu gibi hazırız.
Teröre karşı gerekli bütün hukuki önlemlerin alınmasını destekliyoruz.
Ülkemizin birliğine ve beraberliğine kem gözle bakan, saldıran başta PKK, DAEŞ,
FETÖ olmak üzere her türlü terörü lanetliyoruz. Terörü destekleyenleri, terörden
medet umanları da lanetliyoruz.
İnşallah devletimizin güçlü duruşuyla bu sıkıntıları atlatacağız. Devletimiz, elbette bizlere bu acıları yaşatanlardan hesap soracaktır. Biz de millet olarak daha çok
kenetleneceğiz, birlik ve beraberliğe daha çok önem vereceğiz. Bu hain ve alçak
saldırılar devletimizi ve milletimizi sindiremeyecek, yıldıramayacak. Terörden ve
kaostan medet umanlar hiçbir zaman hedeflerine ulaşamayacak.

NİSAN 2019

Bizi terörle korkutmayı amaçlayanlar bilsinler ki, ülkemizi bu alçaklara, kahpelere
bırakmayız. Çünkü bizler her türlü meselenin üzerinden gelecek dirayete ve cesarete sahibiz. Bu son hain saldırı da terörle mücadeledeki kararlılığımıza gölge
düşüremeyecek. Türk milleti, huzuruna kasteden bu caniler karşısında her zaman
tek yürek olmuştur. Bu dayanışma geçmişte olduğu gibi bugün de Devletimizi
ayakta tutacak, vatanımızı terör belasından kurtaracaktır.
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Biz de toplumun tüm kesimleri olarak sonuna kadar devletimizin ve güvenlik
güçlerimizin arkasındayız, aziz Türk milletimizle birlikteyiz. Ülkemizin her toprağında huzurun ve refahın hâkim olduğu günleri göreceğiz. Bu topraklarda kader
birliği yapmış, ortak geçmişe sahip, ortak bir geleceğe umutla bakan, kardeşliğe
inanmış bizler için, bu memleket ilelebet vatanımız olarak kalacaktır. Rabbim vatanını seven her ferdin kuvvetini ve sabrını artırsın, birliğimizi daim kılsın.”

Yüzbinler `Teröre Hayır Kardeşliğe Evet` Dedi
06 Ekim 2015
Memur-Sen`in de aralarında bulunduğu yüzlerce STK`nın öncülüğünde “Teröre Hayır, Kardeşliğe Evet” yürüyüşü Ankara`da gerçekleşti. Sıhhiye meydanında
toplanan yüz binlerce vatandaş Ulus`taki Birinci Meclis`e yürüdü.

Memur-Sen Rapor

MEMUR-SEN, HAK-İŞ, TOBB, MÜSİAD, TÜRKİYE KAMU-SEN, TÜRK-İŞ, TİSK,
TBB, TÜRMOB, TZOB ve TÜSİAD `ın çağrısıyla yaşlısı genci kadını erkeği, işçisi,
memuru, esnafı her yaştan ve her kesimden vatandaş, öğle saatlerinden itibaren
Türk Bayrakları ile Sıhhiye Meydanı`na geldi.

Çalışma Hakkı Ve Terör

Büyük Memur-Sen ailesinin yöneticileri, temsilci ve üyelerinin de katıldığı dev
yürüyüşte ``tek ses tek yürek`` halinde kardeşlik ve sağduyu vurgusu yapılarak
terör kınandı.
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Araç trafiğine kapatılan Sıhhiye Meydanı ile yayalara kapatılan Abdi İpekçi Parkı
ve çevresi al bayraklarla donatıldı. Vatandaşlar, kırmızı ve beyaz renkte şapkalar,
Türk bayraklarıyla yürüyüşü düzen içerisinde ve bayrağın birleştiriciliği temasıyla
gerçekleştirdi. Ankara Adliyesi önüne tırla getirilen uzunluğu bin 500, genişliği
7 metre olan dev Türk Bayrağı, yürüyüşün başlamasının ardından vatandaşlarca
elden ele taşındı.

NİSAN 2019

Saat 16.40`da Atatürk Bulvarı üzerinden yürüyüşe başlayan kortej ``Teröre Hayır, Kardeşliğe Evet`` ve `` Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez`` sloganları atarak
Ulus`taki Birinci Meclis`e doğru yürümeye başladı. Bütün STK Temsilcileri yürüyüşün ardından Birinci Meclis bahçesine girdi. Daha sonra hep birlikte İstiklal
marşı okundu.
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Diyarbakır`da Sahaya İnen 600 STK`dan Ortak Bildiri
06 Ekim 2015
Doğu ve Güneydoğu Anadolu`daki 600 STK bir araya gelerek Diyarbakır`da son
günlerde şiddetini her geçen gün artıran terör olayları hakkında deklarasyon yayınladı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın`ın da katıldığı basın açıklaması Dağ
Kapı Meydanında yapıldı. Türkçe ve Kürtçe yapılan açıklamanın ardından STK
temsilcileri vatandaşlara karanfil dağıttı.

Çakırcı: PKK Derhal Silah Bırakmalı

Memur-Sen Rapor

Kısa bir selamla konuşması yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, ``Dayanışma ve kardeşlik için buradayız. Kardeşliğimizi hedef alan, huzurumuza pusu
kuranlara karşı buradayız. Bereketli topraklarımızı bereketsizlendirmek için fitne
ekenlere inat buradayız. İlim şehri, maneviyat şehri, kardeşlik şehri Diyarbakır`a
selam olsun. İnancımız bir, davamız bir, tarihimiz bir, kıblemiz bir, hatıramız bir.
Bu birliği hedef alanlara inat buradayız. Yüreğimizi birleştirecek, şiddete karşı
çıkacak, Yeniden Büyük Türkiye idealimizi hep birlikte sağlayacağız. Her türlü teröre hayır. Vesayete ve bürokratik oligarşiye hayır. Emperyalizme hayır. Irkçılığa
hayır. Kardeşliğe, özgürlüğe ve huzura evet... Allah birliğimizi ve kardeşliğimizi
bozmasın`` dedi.

Çalışma Hakkı Ve Terör

Yalçın: Teröre Karşı Yüreklerimizi Birleştirelim

Dağ kapı meydanında 600 STK adına açıklanan bildiriyi okuyan Eğitim-Bir-Sen
Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı, ``Silah hak arama yöntemi olamaz, var
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olan sorunları derinleştirmekten başka işe yaramaz. Barışın en temel şartı silahların susmasıdır. Barışın taçlandırılması için örgüt derhal silah bırakmalı, normalleşmenin önü açılmalı, korku ve baskıya neden olan dayatmalardan vazgeçmelidir.
Kalıcı barış, PKK`nın hem şiddet dilini, hem şiddet aparatlarını hem de şiddet
aracı olan silahı bırakmasıyla mümkündür`` dedi.

Şimdi Kardeşlik Vakti
``Coğrafyamız yanıyor. Bölgemiz kan ağlıyor. Anaların ağıtları yürekleri dağlıyor.
Yeter Artık`` diyen Çakırcı, ``Artık kardeşliğimizi sağlam bir zemine oturtmak
zorundayız. O zemini hep birlikte Ümmet bilinciyle hareket ederek oluşturabiliriz. Sorunlarımızı hak ve adalet çerçevesinde ele alırsak çözüm üretebilir, akan
kardeş kanını durdurabiliriz. Kandan beslenen, çatışma kültürünü geliştiren, aramızdaki bağı güçsüzleştiren ve statükocu, tek tipleştirici zihniyetle mücadelenin
yolu İslam kardeşliğidir. Yüreklerimizi dağlayan elim hadiselerin yaşandığı şu zorlu
günlerde hepimize düşen, bir kez daha birbirimize sımsıkı kenetlenmektir`` şeklinde konuştu.

Silah Hak Arama Yöntemi Olamaz
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Çakırcı sözlerini şu şekilde sürdürdü: ``Amacımız Hak ve Adalet. Davamız doğuştan gelen haklarımızı korumak, değerlerimize sahip çıkmak. Çabamız ebedi
kardeşlik. Silah hak arama yöntemi olamaz, var olan sorunları derinleştirmekten başka işe yaramaz. Her türlü vesayet hiç bir derdimize çözüm üretmez, çare
bekleyen dertlerimizi iyileştirmez. Bugün normalleşemiyorsak bunun ana nedeni
şiddet ve vesayet arayışlarıdır. Her iki arayışın amacıda ``Temel hak ve özgürlüklerimizi`` elimizden almak, kardeşlik hukukunu rafa kaldırmaktır. Bize düşen
görev ise her şartta bize dayatılanı reddetmek, bütün farklılıklarımızı bir kenara
koyarak ortak irademize sahip çıkmaktır.``
``Barışın en temel şartı silahların susmasıdır`` diyen Çakırcı, `` Barışın taçlandırılması için örgüt derhal silah bırakmalı, normalleşmenin önü açılmalı, korku
ve baskıya neden olan dayatmalardan vazgeçmelidir. Kalıcı barış, PKK`nın hem
şiddet dilini, hem şiddet aparatlarını hem de şiddet aracı olan silahı bırakmasıyla
mümkündür`` dedi.

Sessiz Devrimlere Sahip Çıkılmalı
Çözümün TBMM olduğunu işaret eden Çakırcı, ``Siyaset, tek tipçi, dışlayıcı anlamlar içeren çağrılardan vazgeçmeli, çözüm olarak sokağı değil TBMM`yi gör-
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Özgürlük/Güvenlik Dengesi Vurgusu
Bölgede devletin koruyucu yüzüne ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Çakırcı,
``Devlet, güvenlik/özgürlük dengesine bağlı kalmalı, sorunla yüzleşmekten çekinmemelidir. Devlet otoritesinin varlığı eski Türkiye`de olduğu gibi ``ceberrut``
bir kimlik olarak değil ``özgürlüklere garantör bir tutum`` olarak ortaya konmalı
ve bu amaçla özgürlüklerin devlet otoritesi kaynaklı ihlali sonucunu doğuracak
uygulama ve düzenlemelerden de özenle kaçınılmalıdır. Çözüm İradesine ve Çö-

Memur-Sen Rapor

Çakırcı sözlerini şu şekilde sürdürdü: ``Devletin demokratik dönüşümü için atılan adımlardan vazgeçilmemeli, Özgürlükçü bir anayasanın yapımı için sorumluluk alınmalıdır. Ve siyaset; adalete, hukuka ve ahlaka dayalı değerleri kendine
refarans yapmalıdır. Siyaset fitne, kin ve yalandan uzak durmalı, illegal yapıların
değil milletin sözcülüğüne soyunmalıdır. Yeni Türkiye`nin çok kültürlü toplumsal
hayat, eşitlik ve her bireyin karar süreçlerinde aktif olarak yer alacağı zemin üzerine bina edilmesi zorunluluğu karşısında, Çözüm Süreci yeniden canlandırılmalı,
Meclis`te temsil edilen siyasi partiler başta olmak üzere bütün siyasi partiler
sürece destek sağlamalıdır. Çözüm paydaşlığı kitlesi genişletilmeli, sürece bölgedeki tüm değerlerin katkısı ve katılımı sağlanmalıdır.``

Çalışma Hakkı Ve Terör

melidir. Sorun güvenlik bürokrasisine havale edilmeden çözüme kavuşturulmalıdır. Kardeşlik süreci ile elde edilen kazanımların heba edilmesine izin verilmemeli,
vesayetçiler eliyle getirilen uygulamaların son bulduğu bir süreçte geçmişe özlem duyan yapıların tuzaklarına siyaset düşmemelidir. Süreç içerisinde gerçekleştirilen sessiz devrime sahip çıkılmalıdır`` şeklinde konuştu.

93

züm Sürecine yönelik millet desteğine devlet sahip çıkmalıdır. Süreç başladığı
andan itibaren devlet bütünleştirici ve uzlaştırıcı yüzünü göstermiştir. Bugün ise
devletin koruyucu yüzünü de göstermesi, bölge halkı üzerinden kurulmaya çalışılan illegal vesayete izin vermemesi gerekmektedir`` dedi.

Hepimiz Hz. Adem`in Çocuklarıyız
Kamuoyuna 600 STK adına sağduyu çağrısı da yapan Çakırcı, ``Millet, önce sağduyulu olmalıdır. Karşımızda bulunan mesele; siyasi, iktisadi, etnik ve hepsinden
de önemlisi psikolojik yönleri olan karmaşık bir sorun alanıdır. Bu sorundan nemalananlar birliğimizi hedef almaktadır. Biz kararlı bir duruş sergileyip, sorunun
çözümüne her şartta destek sunabilirsek, meseleyi demokratik bir ortama çeker kalıcı çareler üretebiliriz. Yaşanan acı, gözyaşı, ıstırap, şiddet ve çatışmaları
sona erdirmek için tek ses, tek yürek olmalı, aramıza fitne tohumları ekmeye
çalışanları deşifre edip, ortak değerlerimizi zaafa uğratanlara karşı ortak mücadele vermeliyiz. Hepimiz Hz. Adem`in çocuklarıyız. Hepimiz doğuştan gelen eşit
haklara sahibiz. İnsanlar, renk, cinsiyet, dil, coğrafya, v.b. yönlerden bir ayrıma ve
ayrımcılığa tabi tutulamazlar. Tutmaya çalışanlara karşı da direnmeliyiz. Her türlü
provokasyona karşın kin, nefret ve düşmanlığı men etmeli, her koşulda hak, hukuk, adalet ve barışı öncelemeliyiz. Gün, farklılıklarımızı, zenginliğimiz bilme vakti.
Gün, hukuken meşruiyeti bulunmayan oluşumları reddetme, değerlerimizi kuşanarak, doğuştan verilen haklarımızı savunma vakti. Gün, birlik ve beraberliğimizin
harcı kardeşliğimize sahip çıkma vakti. Gün, aklı selim ve sükunetle hareket edip
şiddetten uzak durmayı sağlama günü, etnik hınç ve öfkeyle toplumu kutuplaştırmadan uzak tutma günüdür`` dedi.
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Türkçe bildirinin ardından Kürtçe açıklama yapıldı. Kürtçe açıklamayı aktivist
Mehmet Deniz yaptı. Açıklamaların ardından ise vatandaşlara, esnafa ve güvenlik
görevlilerine STK temsilcileri tarafından karanfil dağıtıldı.
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