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Türk Eğitim-Sen ve Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı

Kıymetli meslektaşım;
Devletimizin kurucusu büyük lider Mustafa Kemal
Atatürk’ün, görev ve sorumluluğunu veciz bir şekilde
ifade ettiği ve milletimizin geleceğini emanet bıraktığı,
Peygamber mesleği öğretmenliğe aday bir vatan evladı olarak öğrenim hayatınızı tamamlamak üzeresiniz.
Yürekten inanıyorum ki; öğretmen olarak çıkacağınız
mukaddes yolculukta, güzel ülkemizin geleceğini inşa
edecek olan fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesilleri yetiştirmek için fedakarca hizmet edeceksiniz. Çünkü siz
de çok iyi biliyorsunuz ki, sizin başarınız, Türkiye Cumhuriyeti’nin başarısı olacaktır.
Kıymetli Öğretmenim;
Güzel ülkemizin güçlü yarınlarını kuracak olan gelecek nesilleri yetiştirmek gibi yüce ve kutsal bir misyonu
üstlenmiş bir meslek olan öğretmenliğe adım atacaksınız.
Türk Eğitim-Sen, başta öğretmenlerimiz olmak üzere eğitim hizmetini sunan bütün eğitim çalışanlarının,
daha huzurlu bir çalışma ortamına kavuşmaları için mücadele etmektedir. Diğer yandan, demokratik olgunlu-

ğun gereği olarak, çalışanların yönetime ve karar alma
süreçlerine katılımlarını da sendikal örgütlenme vasıtasıyla gerçekleştirmenin azmindedir.
Malumunuz olduğu üzere Eğitim, Öğretim ve Bilim
Hizmetleri Kolu’nda faaliyet yürüten değişik sendikalar
mevcuttur. Ancak bu noktada, sanırım, değerlendirilmesi gereken; bu sendikalardan hangilerinin evrensel sendikacılığın ve hizmet kolumuzun ihtiyaçlarının gereklerini yerine getirdiğidir. Çünkü, Türkiye kamuoyu çok iyi
biliyor ve son yıllarda çok yakınen müşahade ediyor ki,
kimi oluşumlar sendika görüntüsü altında iktidarların ve
amaçları çok farklı başka yapılanmaların taşeronluğunu
yürütmektedir. Eğitim çalışanlarının samimi destekleri,
maalesef başka niyetlerle suistimal edilmektedir.
Bir yöneticisi ve mensubu olmaktan her zaman gurur
duyduğum Türk Eğitim-Sen, gücünü yalnız eğitim çalışanlarının ihlaslı desteğinden alan ve bu gücü sadece
onlar için kullanan gerçek bir sendikadır.
Siz öğretmen adayı kardeşlerimiz, daha meslek hayatınıza başlamadan önce de şahit olacağınız gibi nerede
eğitimi ya da eğitim çalışanlarını ilgilendiren bir mesele
var ise Türk Eğitim-Sen oradadır. Eğitimin, eğitim çalışanlarının ve pek tabii ki öğretmen adaylarının hak ve
menfaatleri sözkonusu olduğunda, hiç bir güç unsurunu dikkate almadan cesaretle tavır ortaya koyan sendikamız, bu özelliğiyle herkes tarafından takdir edilen ve
teveccüh gösterilen bir meslek kuruluşudur. Sendikamızın, eğitim ve eğitim çalışanlarıyla alakalı olduğu halde
görmezden geldiği tek bir örnek dahi gösterilemez.
Ataması yapılmayan öğretmenlerden eş durumu mağdurlarına, KPSS hırsızlığından LYS yolsuzluğuna, eğitim
sistemi düzenlemelerinden milli meselelere sahip çıkılmasına... vs. kadar; her konuda Türk Eğitim-Sen’in ses
veren ve taraf olan bir sendika olduğu kamuoyumuzun
malumu ve takdirindedir.
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Değerli Meslektaşım;
Zorlu bir eğitim sürecini tamamlayarak ve büyük sınav
engellerini başarıyla aşarak kutsal öğretmenlik hizmetine başlayacaksınız. Gerek eğitim hayatınız süresince
yaşadıklarınızı ve gerekse öğretmen olarak atamanızın
yapılacağı vakte kadar muhatap olacağınız durum ve
sıkıntıları sendika olarak yakınen biliyoruz. Öğretmen
adaylarının atama problemlerini her zaman ısrarla takip
eden Türk Eğitim-Sen’in, bu anlamda ortaya koyduğu
üstün gayretlere -sizden önce bu süreçleri yaşayan büyükleriniz gibi- sizler de şahit olacaksınız. Şundan her
birinizin emin olmasını istiyorum ki; mezun olduktan
sonra atamanızın yapılacağı ana kadar şahsım ve sendikam her zaman yanınızda ve sesiniz olacaktır. Türk
Eğitim-Sen olarak yüreğimizin birlikte çarpacağından,
muhatabınız kim olursa olsun her daim güçlü bir şekilde
safınızda duracağımızdan asla şüpheniz olmasın. Sendikamızın desteğini her an arkanızda hissedeceksiniz.
Gerek atama süreçlerinde ve gerekse atamanız gerçekleştikten sonra Türk Eğitim-Senin etkili mücadelesinin
verdiği güveni yaşayacaksınız.
Bir olacağız, beraber olacağız, birlikte daha güçlü
olacağız. Meslek hayatınıza başladıktan sonra da birlikte yol yürüme arzusunu taşıdığımızı bilmenizi isterim.
Birlikten kuvvet doğar ilkesinin somut göstergesi, sendikal mücadele ve o mücadelenin ortaya çıkardığı neticelerdir. Sizinle daha güçlü olacağımıza inandığımı belirtir; Türk Eğitim-Sen ailesi içerisinde birlikte olmaktan
büyük mutluluk duyacağımı bilmenizi isterim.
Yaşamınız boyunca üstün başarılar diliyor, saygılarımı
sunuyorum.
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Eğitim ordusunun
aday gönüllüleri,

SİZ ÇOK DEĞERLİSİNİZ
Değerli Arkadaşlar,

Uzun ve bir o kadar da yorucu öğrenim sürecinin sonlarına yaklaşmış bulunuyorsunuz. Eminiz ki; türlü sıkıntı,
zorluk ve güçlükleri alt ederek üniversite eğitiminizi başarıyla tamamlamış bulunacaksınız.
Öncelikle, öğreniminizde olduğu gibi yaşamınız boyunca da başarılı olmanızı temenni ederiz. İnanıyoruz ki,
sizlerin taze ve hizmet aşkıyla dolu dinamizmi, ülkemizin daha güzel geleceğine büyük katkılar sağlayacaktır.
Bir ülkenin topyekün kalkınmasının itici gücü ve ön
koşulu, toplumdaki iyi eğitilmiş bireylerin çoğunluğu
oluşturmasıdır.
Bu anlamda; yüksek öğrenimini tamamlamış, ülkesine ve milletine hizmet aşkıyla heyecanlanan, mensubu
olduğu milletine yürekten sadakatle bağlı olan, geçmişinden aldığı tecrübeyle kutlu bir geleceğin peşinden
koşan, siz genç arkadaşlarımızın değerinin farkındayız.
Malumunuz olduğu üzere, çalışma hayatı türlü engebelerle doludur. Hele ki, bizim gibi katılımcı demokrasinin gereklerini henüz tam olarak yerine getirememiş
ülkelerde; söz konusu durum, çoğu zaman bir çıkmaz
olarak şekillenir.
Nitekim ülkemizde de uzun yıllardır çalışma hayatı
ve kamu çalışanları sorunlarla baş başa bırakılmaktadır.
Sizler de meslek hayatınıza atıldığınızda, yaşanan sıkın-
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tıları ve özellikle de bürokrasinin ve siyasetin oluşturduğu açmazları daha iyi göreceksiniz.
Ve yine göreceksiniz ki, sorunlarımızın çözümü ve
haklarımızın elde edilmesi için tek yol; çalışanların örgütlü mücadelesidir.
İşte Türk Eğitim-Sen, bu anlayış ve özlemle yola çıkmış gerçek bir sendikadır. Eğitim çalışanları sahipsiz
değildir. Birlikte hareket edebilecekleri, haklarını talep
edebilecekleri, kazanımlarını muhafaza edebilecekleri ve taraf olabilecekleri bir yuvaya sahiptirler. İşte bu
yuva, yüz binlerce eğitim çalışanını çatısı altında toplayarak kısa sürede ülkemizin en muteber kuruluşlarından
birisi olmayı başarmış Türk Eğitim-Sen’dir.
Artık çalışanlar, 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu ile muhatap oldukları
resmi kurumlar karşısında taraf olma imkanını yakalamış oldular. Kamu çalışanlarının ücret artışları başta olmak üzere, tüm özlük ve sosyal hakları tek taraflı olarak
hükümetlerin inisiyatifinde bulunmamakta; iki yılda bir
Toplu Sözleşme yapılarak çalışanlar da söz hakkına kavuşmuş bulunmaktadır. Bunun yanında kurumlarda yılda iki kez olmak üzere; Kurum İdari Kurulu Toplantıları
yapılarak, hizmet kolundaki mesleki ve idari sorunlar ve
talepler karşılıklı görüşülmektedir.

İşte Değerli Arkadaşlar;
Kamu çalışanlarının sendikal birliktelikleri, hem çalışanların kazanımları hem de çalışma hayatının iyileştirilmesi anlamında önemli bir görevi ciddiyetle yürütmektedir. Ancak şu husus unutulmamalıdır: Tüm sosyal
örgütlenmelerde olduğu gibi; sendikaların gücü de
sahip oldukları üye sayısı ile doğru orantılıdır. Yani sendikalarımızın üye sayıları ne kadar fazla olursa, elde edilebilecek kazanımlar da o oranda artacaktır.
Öte yandan toplumun sivil örgütlenmesi, gelişmişlik
ölçütlerinin başında gelmektedir. Günümüzde, gelişmiş
toplumların ayırıcı vasıflarının başında, sivil örgütlenme oranının yüksekliği gelmektedir. Bu aynı zamanda
modern demokrasinin de bir gereğidir. Çünkü bu tip
toplumlarda yönetilenler, oluşturdukları sivil toplum
kuruluşları aracılığıyla, yönetime ve yönetenlere müdahale etme imkanını elde etmektedirler. Temsili demokrasiden katılımcı demokrasiye geçişin özlemi içerisindeki ülkemizde de sosyal sorumluluklarımızın öncelikleri
arasında, sivil toplum örgütlenmesini gerçekleştirmek
gelmelidir.
Dolayısıyla tüm çalışanların mesleki yaşamlarının olmazsa olmaz gerekliliklerden birisi de sendikaya üye
olmaktır.

•

Çağdaş toplumun bilinçli bireyleri olmak için,

•

Gelişmiş demokrasinin gereği katılımcılığın
sağlanması için,

•

Temsil ettiğimiz kesim ve mensubu olmaktan
gurur duyduğumuz büyük milletimizin hissiyatına tercüman olmak için,

•

İçeriği ve hedefleri bakımından milli; yöntemi
ve araçları açısından bilimsel bir eğitim sistemi
için,

•

Ekonomik, sosyal, mesleki hak ve menfaatlerimizi korumak ve geliştirmek için,

•

İtilip horlanmaktan, sürgün ve kıyımdan kurtulmak; keyfiliğin değil liyakatin esas alındığı bir
düzen için,

•

Gelir dağılımında adaletin sağlanması, adil yönetim, adil çalışma şartları ve fırsat eşitliği için,

•

Hep birlikte; kamu çalışanlarının, milletimizin ve
devletimizin geleceğine yön vermek için,

•

Bilgimiz, birikimimiz, tecrübemiz ve projelerimizle ülkemizin kutlu geleceğini inşa etmek
için,

•

Türkiye Cumhuriyeti’ni 21. yüzyılın lider ülkesi
yapmak için,

Gücümüzü birleştirmeliyiz ! Güçlü olmalıyız !

neden

SENDİKALI OLMAK
YASALARIN
ÇALIŞANLARA VERDİĞİ
MESLEKİ BİR HAKTIR!
4688 Sayılı Kamu Görevlileri
Sendikaları ve Toplu Sözleşme
Kanunu, 25.06.2001 Tarihinde TBMM’de kabul edilmiş
ve 12/7/2001 Tarih ve 24460
Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunun 14 üncü maddesi üyelik
işlemlerini ve 18 inci maddesi
de güvenceleri belirlemiştir.
Buna göre;
Sendika üyeliğinin kazanılması: Madde 14: Sendikalara
üye olmak serbesttir. Kamu
görevlileri çalıştıkları işyerinin
girdiği hizmet kolunda kurulu
bir sendikaya üye olabilirler.
Sendikaya üyelik, kamu görevlisinin üç nüsha olarak doldurup imzaladığı üye formu ile
sendikaya başvurması ve başvurunun sendika yetkili organınca kabulü ile kazanılır.
Sendika üyelerinin ve yöneticilerinin güvencesi Madde 18: Kamu görevlileri, sendika veya konfederasyonların bu
Kanunda belirtilen faaliyetlerine katılmalarından dolayı fark-

lı bir işleme tâbi tutulamaz ve
görevlerine son verilemez.
Kamu işvereni kamu görevlileri arasında sendika üyesi olmaları veya olmamaları nedeniyle bir ayırım yapamaz.
Ayrıca Türk Ceza Kanunu’nun 118 inci maddesi de
sendikal hakların kullanılmasının engellenmesine yönelik
uygulamalara müeyyide getirmektedir. TCK Madde 118: (1)
Bir kimseye karşı bir sendikaya
üye olmaya veya olmamaya,
sendikanın faaliyetlerine katılmaya veya katılmamaya, sendikadan veya sendika yönetimindeki görevinden ayrılmaya
zorlamak amacıyla, cebir veya
tehdit kullanan kişi, altı aydan
iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka
aykırı başka bir davranışla bir
sendikanın faaliyetlerinin engellenmesi halinde, bir yıldan
üç yıla kadar hapis cezasına
hükmolunur.

MESLEKİ ONURUNUZ
İÇİN, SENDİKALI OLUN
TÜRK EĞİTİM-SEN SİZİ
BEKLİYOR

Çünkü;
Türk Eğitim-Sen, Türkiye sevdalılarının hayat verdiği
Türkiye’nin sendikasıdır.
Türk Eğitim-Sen, gücünü yalnızca üyelerinden alan
ve eğitim çalışanlarını temsil eden gerçek bir sendikadır.
Türk Eğitim-Sen, mensubu olmaktan gurur duyduğu
Türk Milleti’nin hislerine cesaretle tercüman olan milli
bir sivil toplum kuruluşudur.

Bir bakın; Türk Eğitim-Sen’de
kendinizi göreceksiniz.
Sizin tercihleriniz,
Sizin görüşleriniz,
Sizin hayalleriniz,
Sizin hedefleriniz,
Sizin idealleriniz,
Sizin sendikanız
Türk Eğitim-Sen’de
hayat buluyor.
Biz Türkiye’yiz;
Burada Atatürk’ümüz,
Burada Bayrağımız,
Burada Türkçemiz,
Burada Değerlerimiz,
Burada İnançlarımız var.
Biz hak arama kuruluşuyuz;
Bağımsız, ilkeli, kararlı, sorumlu,
uzlaşmacı, barışçı, mücadeleci
kitle sendikacılığı yapıyoruz.

Türk Eğitim-sen;
Eğitimimizin ve eğitim
çalışanlarının geleceği,
Çocuklarımızın geleceği,
Milletimizin geleceği,
Ülkemizin geleceği,
İçin çalışıyor.
Bizim ilkemiz; hizmettir,
kalitedir, güvendir, seviyedir,
katılımcılıktır, yılmamaktır.
Türk Eğitim-Sen, değişen
iktidarlara göre değişmeyen
gerçek ve büyük bir güçtür.

Evet, Çünkü biz
TÜRKİYE’NİN
SENDİKASIYIZ!

TÜRK EĞİTİM-SEN’Lİ OLDUĞUNUZDA;
Öncelikle ahlaklı ve onurlu bir mücadelenin yaşatıldığı bir
ailenin şerefli bir mensubu olmanın yanı sıra daha başka
ayrıcalıklara da sahip olacaksınız.
Türk Eğitim-Sen mensubu olan eğitim çalışanları;
• İl Milli Eğitim ve Yüksek Disiplin Kurullarında, üyeleri adına bulunan; haklarını koruyan, mağduriyete uğramalarını
engelleyen bir sendika temsilcisine sahiptirler. Artık idari ve
bürokratik keyfi uygulamalar onlar için kaygı verici bir durum değildir.
• Çalışanların hakları için tavizsiz bir mücadele yürüten ve
temsil ettiği kesimin sesini gür bir şekilde haykıran güçlü bir
kuruluşun üyesidirler.
• Yurt genelinde her il ve ilçede teşkilatlanmış olan, kaygıları ve arzuları ortak yüz binlerce üyeden oluşan büyük bir
ailenin mensubudurlar. Türkiye’nin neresine giderse gitsin,
kapısını çalacağı bir yuvaya; maddi, manevi ve bürokratik
her türlü yardımı alacağı güvenilir bir kuruluşa sahiptirler.
• Hukuk dışı uygulamalar ve idari sıkıntılarında avukatlarıyla ve tavizsiz desteğiyle güven veren devasa bir örgütün
mensubudurlar.
• Primleri sendikaca ödenen, 15.000 TL. teminatla Ferdi
Kaza Sigortası hizmetine kavuşurlar.
• Sendikaları aracılığıyla haklı seslerini ilgililere ve kamuoyuna korkusuzca duyurabilmektedirler.
• Üç ayda bir ödenen Toplu Sözleşme ikramiyesine sahiptirler.
• Hizmet içi eğitim seminerleri, kurs, panel, konferanslar
ve sendikanın sunduğu teknolojik imkanlar sayesinde kendilerini geliştirebilme imkanına sahiptirler.

Değerli Aday Meslektaşlarımız,
Yarınlarda meslek hayatına atıldığınızda
sendikaya üye olmakla maddi ve manevi
hiçbir şey kaybetmeyeceksiniz!
Diğer yandan;
Türk Eğitim-Sen mensubu olmanın
ayrıcalığını ve farklılığını her düzeyde
gururla yaşayacaksınız. Bu durumunuz, aynı
zamanda, hem mesleki hem de milli bir
hizmet olarak çocuklarınıza bırakacağınız
en büyük miraslardan birisi olacaktır.

Güç Sizi bekliyor.
GELİN SİZİNLE
“BİR” DAHA
GÜÇLÜ OLALIM!

EĞİTİM ORDUSUNUN
ADAY GÖNÜLLÜLERİ,
Biz Türk Eğitimcileri Olarak İnanıyoruz ki;
Türk Milli Eğitim Sistemi, siz genç meslektaşlarımız sayesinde ve temel değerlerimiz
ışığında yeniden kurulacaktır.
Eğitim çalışanları, bir bütün olarak hak
ettikleri ekonomik ve sosyal yaşam seviyesine kavuşacaklardır.
Keyfi, politik ve yanlı uygulamalar son bulacak; her düzeyde liyakat esas alınacaktır.
Türk Milleti; bilinçli bireylerden
oluşan, katılımcı demokrasiyle yönetilen çağdaş ve güçlü bir toplum
olarak yaşayacaktır.
Türkiye Cumhuriyeti 21.yüzyılın lider
ülkesi olarak parlayacaktır.

Nasıl mı?
Sizinle, sizin örgütlü mücadelenizle.
Eğitim çalışanlarının üye olarak omuz verdiği
Türk Eğitim-Sen’in sarsılmaz gücüyle!
Değerli Arkadaşlar,
meslek hayatınıza atıldığınızda;
ülkemizin neresine giderseniz gidin
kapısını çalabileceğiniz,
her türlü yardım talebinde
bulunabileceğiniz
ve hiç tereddüt etmeden birlikte
olabileceğiniz
temsilciliklerimiz sizin
hizmetinizdedir.
Göreceksiniz ki;
Hedefleriniz ortak,
Kaygılarınız ortak,
Ülküleriniz ortak,
Sevgileriniz ortak,
Değerleriniz ortak,
Hayalleriniz ortak
olan insanlarla birlikte olacaksınız.

ONLAR, SİZİ BEKLİYOR OLACAKLAR!

Her türlü soru, görüş ve önerileriniz için:
www.turkegitimsen.org.tr

