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Sayfa 4’de.

“1919’dan 2019’a Milli Mücadelenin 100. Yılında Samsun’dayız”  
sloganı ile yola çıkan Türkiye Kamu-Sen, Samsun’da düzenlediği muhteşem mitingle  

Emek ve Dayanışma Gününü adına yakışır bir şekilde kutladı.
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“Cumhurbaşkanı’nın Sendikal Baskılara Dair 
Söylemi Sevindirici Ancak Yıllardır Kamuda 

Yaşananları da Görmek Gerekir.”

Cumhurbaşkanı’ndan istirha-
mımız; Türkiye’de kaç hastane-
nin müdürü ya da başhekiminin 
hangi sendika üyesi olduğunu 
araştırmasıdır. Ya da Milli Eğitim 
Bakanlığına bağlı kurumların yö-
neticilerinin yüzde kaçının hangi 
sendika üyesi olduğunu incele-
mesidir.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı 
Talip Geylan, Kanal B’de yayınla-
nan Güncel programında yaptığı 
açıklamada, Cumhurbaşkanı’nın 
sendikal baskı ve ayrımcılığa 
ilişkin sözlerini değerlendirdi. 

Geylan, “Devletin en te-
pesindeki isim olan Sayın 

Cumhurbaşkanı’nın sendikal 
baskı ve ötekileştirme noktasın-
da ortaya koyduğu tutum se-
vindiricidir. Zaten bu yaklaşım 
Türkiye Kamu Sen’in yıllardır dile 
getirdiği bir husustur. Tabi bu 
noktada Cumhurbaşkanı’ndan 
istirhamımız; Türkiye’de kaç 
hastanenin müdürü ya da baş-
hekiminin hangi sendika üyesi 
olduğunu araştırmasıdır. Ya da 
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 
kurumların yöneticilerinin yüzde 
kaçının hangi sendika üyesi ol-
duğunu incelemesidir. Yeni gö-
reve başlayan 40 bin öğretmenin 
yüzde kaçının hangi sendikaya 
üye olduğunu tespit etmesidir. 
Tüm bu tespitler yapıldığı zaman 

Türkiye’de kamuda sendikal yön-
lendirme ve sendikal baskının 
ne boyutta olduğunu görürüz. 
Tabi Sayın Cumhurbaşkanı’nın 
sendikal ayrımcılık noktasındaki 
tutumu bizleri rahatlattı. Bundan 
sonra Sayın Cumhurbaşkanı’nın 
bu ifadesinin bütün kamu yöne-
ticilerine bir talimat olduğunu 
düşünüyorum. Kamu yöneticileri 
Sayın Cumhurbaşkanı’nın bu tali-
matına mütenasip hareket etmek 
durumundadır” dedi.

Artık bu ülkede hiç kimse kamu 
çalışanlarının 657 sayılı DMK’dan 
kaynaklanan iş güvencesini tartış-
maya cüret edemez.

İş güvencesinin Türkiye Ka-
mu-Sen’in kırmızı çizgisi oldu-
ğunu söyleyen Geylan, Sayın 
Cumhurbaşkanı’nın “Seni me-

murluktan atabilir mi? Atamaz. 
Çünkü 657 denilen bu yasa bir 
defa sizi güçlü bir şekilde koruma 
altına almıştır” sözlerini de son 
yıllardaki en büyük kazanım ola-
rak gördüğünü kaydetti. Geylan, 
“Çünkü şu an da muhatap oldu-
ğumuz Hükümet sıklıkla 657 sayılı 
kanunun köhne bir kanun olduğu-
nu, değişmesi gerektiği ifade et-
miştir. Sayın Cumhurbaşkanı’nın 
bu ifadesi ile Türkiye’de kamu 
çalışanlarının iş güvencesi tartış-
ması bitmiştir. Artık bu ülkede 
hiç kimse kamu çalışanlarının 
657 sayılı DMK’dan kaynaklanan 
iş güvencesini tartışmaya cüret 
edemez. Dolayısıyla bu söylemin 
kamu çalışanları adına bir kaza-
nım olduğunu düşünüyorum” 
diye konuştu.  

Milli Eğitim Bakanlığı, halen ba-
kanlık kadrolarında görev yapan 
öğretmenler ve öğretmenler dı-
şındaki personeller için lisans ta-
mamlama eğitimlerini tekrardan 
başlatacak. Türk Eğitim Sen ola-

rak Milli Eğitim Bakanlığı’na gön-
derdiğimiz yazıda lisans tamam-
lama eğitimlerinin başlatılmasını 
talep etmiştik. Milli Eğitim Bakan-
lığı cevaben gönderdiği yazıda 
ise özetle 2023 Vizyon Belgesi’nin 
çalışma takvimine bağlı olarak 
Yükseköğretim Kurumu ve üni-
versitelerle işbirliği yaparak lisans 
tamamlama programlarının dü-
zenlenmesinin planladığı ifade 
edilmiştir.

Bu durumda, bakanlık kadro-
larında görev yapan öğretmen-
ler ve öğretmenler dışındaki 
personellerden iki veya üç yıllık 
yükseköğretim mezunu olanlara, 

eğitimlerini dört yıla tamamlaya-
cak ve lisans mezunu olmalarını 
sağlayacak lisans tamamlama 
eğitimleri önümüzdeki günlerde 
başlatılacaktır.

Konuyla ilgili açıklama yapan 
Genel Başkan Talip GEYLAN, 
Milli Eğitim Bakanlığı yaklaşık 20 
yıl önce öğretmenler için 2+2 
veya 3+1 lisans tamamlama eğiti-
mi programları açarak öğretmen-
lere 4 yıllık yükseköğretim mezu-
nu olma hakkını vermiştir. Ancak, 
aradan geçen 20 yıllık süreçte 
herhangi bir eğitim yapılmamıştır. 
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ko-
nuyla ilgili en son açıklama 2013 

yılında yapılmış ve 2013 yılında 
ise uzaktan eğitim yoluyla lisans 
tamamlama programlarının açıl-
masının düşünüldüğü belirtilerek 
eğitimlere katılmak isteyenlerin 
tespit edilmesi istenmiştir. An-
cak, aradan geçen 6 yıllık süreçte 
herhangi bir faaliyet yapılmamış-
tır. Bakanlığın kamuoyunun uzun 
süredir beklediği ve yazısında da 
bahsettiği lisans tamamlama eği-
timlerini geciktirmeksizin başlat-
ması gerekmektedir. Türk Eğitim 
Sen olarak konuyu yakından takip 
edeceğimizi ve gelişmeler olduk-
ça eğitim çalışanlarını bilgilendir-
meye devam edeceğimizi bir kez 
daha belirtmek istiyorum dedi.

MEB, LİSANS TAMAMLAMA EĞİTİMLERİNİ
YENİDEN BAŞLATACAK

www.turkegitimsen.org.tr
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İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve 
Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) 8. 
Dönem 3. Olağan Temsilciler Ku-
rulu 27-28 Nisan 2019 tarihlerinde 
Alanya’da bulunan İLKSAN Ananas 
Otel’de yapıldı. Toplantıya Milli 
Eğitim Bakan Yardımcısı İbrahim Er, 
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Ta-
lip Geylan, İLKSAN Yönetim Kurulu 
Başkanı Tuncer Yılmaz, Türk Eğitim-
Sen Genel Başkan Yardımcısı Seyit 
Ali Kaplan katıldı.

Yetkili olan bir sendika böylesine 
önemli bir toplantıyı hiç temsilci 

göndermiyor. Neden?
Toplantının açılış konuşmasını 

İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı 
Tuncer Yılmaz yaptı. Daha sonra 
kürsüye gelen Türk Eğitim-Sen Ge-
nel Başkanı Talip Geylan, İLKSAN 
Yönetim ve Denetleme Kuruluna 
şeffaf ve adil çalışmaları, İLKSAN 
üyelerinin hak ve menfaatlerini en 
iyi şekilde temsil etmelerinden do-
layı teşekkürlerini iletti.

Geylan ayrıca toplantıya katılan 
sendikalara da teşekkür ederken, 
eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri 
kolunda yetkili sendika olan Eğitim 
Bir-Sen’in, 283 bin üyesi bulunan 
İLKSAN’ın temsilciler kurulu top-
lantısına katılmamasını eleştirdi. 
Geylan, “Yetkili olan bir sendika 
böylesine önemli bir toplantıyı hiç 
temsilci göndermiyor. Neden? Si-
yasi ve ideolojik gözlüklerle konuya 
bakan, başarıyı kıskanan, kamuo-
yunu gerek yalan üzerine kurulu 

söylemleri gerekse bastırdıkları 
afişlerle aldatmaya çalışan bu yapı, 
keşke toplantıda olsaydı da, etek-
lerindeki taşları döküp, cevabını en 
doğru ve en net ağızlardan alsaydı. 
Yenilen pehlivan güreşe doymaz-
mış düsturunu geride bırakıp, bu 
kez güreşten kaçma yöntemini ha-
yata geçiren bu sendikayı, gerçek-
leri duyması için İLKSAN toplantı-
sında görmek isterdik ” dedi.

Ne çaldık, ne çaldırdık. İLKSAN’ı 
soymak isteyenlere geçit 

vermedik. Alnımız ak, başımız dik.
Geylan, eksi 3 milyon TL borçla 

devralınan İLKSAN’ın bugün ka-
sasında 8 milyon TL nakit parası 
bulunduğunu belirterek, şunları 
kaydetti: “1993 yılından 1996 yılına 
kadar kayyum marifetiyle yöneti-
len İLKSAN,  1996 yılından itibaren 
Türk Eğitim-Sen delegeleri tara-
fından yönetilmeye başlandı. Türk 
Eğitim-Sen delegeleri seçimleri 
kazandığında, İLKSAN’ın yaklaşık 
3 milyon TL borcu bulunmaktay-
dı. Türk Eğitim-Sen delegeleri 
İLKSAN’ın öyle şeffaf ve adil yönet-
ti ki, bugün kasasında Hacettepe 
Üniversitesi uzmanlarının 2018 yı-
lına dair raporuna göre 8 milyon 
TL artı değere ulaşmış durumda. 
İLKSAN ülkemizin en güzide ve 
güvenilir sandıklarından biri haline 
gelmiştir. Bu başarıyı görmezden 
gelmek mümkün değildir. Siyasi ve 
ideolojik kaygı gütmeyen herkes, 
İLKSAN’ın dününü ve bugününü 

çok iyi karşılaştırabilir. 1996 
yılından önce emeklilere 
ikramiyelerini bir, iki yıl 
sonra ancak ödeyebilen 
İLKSAN, bugün emekli 
olanlara iki günde para-
sını verebilmektedir. Dola-
yısıyla elbette İLKSAN bizim 
gurur kaynağımızdır. Ne çaldık, 
ne çaldırdık. İLKSAN’ı soymak is-
teyenlere geçit vermedik. Türk 
Eğitim-Sen varsa güven vardır. İLK-
SAN emin ellerde. Alnımız ak, başı-
mız dik. Sağ olun, var olun”

İLKSAN’ın daha güçlü olması 
için her türlü öneri ve yapıcı 

eleştiriye açığız.
İLKSAN’ın yaptığı sosyal 

yardımlarla da fark yara-
tan bir kuruluş haline 
geldiğini bildiren Gey-
lan, “İLKSAN son iki 
yılda 92 bin üyesine 1 
milyar 310 milyon TL 
karşılıklı ya da karşılıksız 
sosyal yardımda bulun-
muştur. Bu her babayiğidin 
harcı değildir” diye konuştu.

İLKSAN yönetimine yönelik bir-
takım eleştiriler olduğunu, bunun 
büyük kısmının sübjektif değerlen-
dirmelerden oluştuğunu söyleyen 
Geylan, “ Eksiklikler olabilir. Bu 
eksiklikleri gidermek ve İLKSAN’ın 
daha güçlü olması için her türlü 
öneri ve yapıcı eleştiriye açığız” 
dedi.

“İLKSAN Emin Ellerde”

Sözde yetkili sendikaların “da-
yanışma aidatı” ısrarına Türkiye 
Kamu-Sen Genel Başkanı Önder 
Kahveci tepki gösterdi:

Ülkemiz yoğun bir gündem ile 
baş başa kalmışken, bütün kamu 
görevlilerinin gözü kulağı seçim 
öncesi gerçekleştirilmesi gereken 
(Mart ayı içerisinde) KPDK toplan-
tısına çevrilmişken yetkili konfe-
derasyon yine konuyu memurla-
rın sorunlarından uzaklaştırmaya 
ve kısır tartışmalarla gündem de-
ğiştirmeye çalışıyor. Memurun 
gündemi dayanışma aidatı değil, 
bir an önce mali ve özlük hakların-
da düzenlemeye gidilmesidir. 

Biz Türkiye Kamu-Sen olarak 
daima memur odaklı bir yaklaşım 
sergiledik. Bu yaklaşımımızı sür-
dürmeye devam edeceğiz. Her 
platformda bütün sözleşmelile-
rin kadroya geçirilmesi, 3600 ek 
gösterge sorununun hakkaniyet-
le çözülmesi, yardımcı hizmetlerin 
genel idari hizmetler sınıfına geçi-
rilmesi, enflasyonun altında kalan 
2019 maaş zamlarının revize edil-
mesi, kamuya alımlarda mülaka-
tın kaldırılması, atama ve görev-
de yükselmelerde liyakatin esas 
alınması ve ek zam gibi kamu gö-
revlilerimizin kanayan yarası hali-
ne gelmiş sorunların çözümü için 

mücadelemizi sürdüreceğiz. 

Varsın kendisini yetkili zanne-
denler memurların haklarını sa-
vunmak yerine kasalarına girecek 
paranın hesabının peşinde olsun 
ve dayanışma aidatı istesinler, 
bizler memurlarımızın cebine gi-
recek parayı isteyemeye devam 
edeceğiz. 

Konuyla ilgili açıklama yapan 
Genel Başkan Önder Kahveci, 
kendi dertlerine düşmekten me-
murun gerçek gündemini kaçıran 
sözde sendikalara kamu çalışan-
larının gerekli tepkiyi vermesi ge-
rektiğini belirterek şunları söyledi;

“Kamu görevlilerinin bu gerçe-
ği görüp, seçim öncesinde me-
murların elinin en güçlü olduğu 
bu dönemde memur taleplerini 
gündemde tutmak yerine daya-
nışma aidatını gündeme taşıyıp 
keselerini doldurmaya çalışan bu 
sözde sendikaların gerçek yüzü-
nü görmesi ve tercihlerini buna 
göre yaparak kendilerini temsil 
edecek olan sendikalara yetkiyi 
teslim etmelerinin vakti gelmiştir. 
Kamu görevlilerinin haklı taleple-
rini göz ardı eden değil, her şart-
ta savunan kollayan sendikalara 
ihtiyacı vardır.”

BİZİM GÜNDEMİMİZ DAİMA MEMURDUR

TÜRK EĞİTİM-SEN Türkiye’nin Sendikası
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AYNI AZİM,İNANÇ VE KARARLILIKLA 
100 YIL SONRA SAMSUN`DA 1 MAYIS`I KUTLADIK
“1919’dan 2019’a Milli Müca-

delenin 100. Yılında Samsun’da-
yız” sloganı ile yola çıkan Türki-
ye Kamu-Sen, 1 Mayıs Emek ve 
Dayanışma Gününde Samsun’da 
düzenlediği muhteşem mitingle 
Emek ve Dayanışma Gününü adı-
na yakışır bir şekilde kutladı.

Türkiye’nin dört bir yanın-
dan Samsun’a akın eden Türki-
ye Kamu-Sen üyeleri Milli Mü-
cadelenin başladığı kent olan 
Samsun’da coşkuyla karşılandılar.

Büyük Önder Gazi Mustafa Ke-
mal Atatürk’ün Samsun’a ilk ayak 
bastığı yer olan Kurtuluş Bulvarı 
Meydanında yapılacak olan mi-
ting öncesi yürüyüş korteji oluş-
turan, Türkiye Kamu-Sen’e gönül 
vermiş on binlerce kişi Samsun 
caddelerini kırmızı beyaza boya-
dı. Yürüyüş güzergahında atılan 
sloganlara Samsun’lu vatandaşlar 
da alkışlarla destek verdi.

Kurtuluş Bulvarı Meydanında 
toplanan on binlerce kamu ça-
lışanı ve vatandaş, saygı duruşu 
ve İstiklal Marşı’nın ardından, aziz 
vatanımız için şehadet şerbeti 
içen şehitlerimiz ve milli mücade-
le meşalesini yakan Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk ve silah arkadaşları 
için dualar etti.

Alanda başta Türkiye Kamu-
Sen Genel Başkanı Önder Kah-
veci, konfederasyonumuza bağlı 
sendikalarımızın Genel Başkanla-
rı, TÜRKAV Genel Başkanı Ebu-
bekir Korkmaz, Genel Merkez 
Yöneticilerimiz, Şube Başkanları-
mız, üyelerimiz, kamu çalışanları 
ve çok sayıda vatandaş 1 Mayıs 
Emek ve Dayanışma Gününü kut-
larken, coşku ve heyecan doruğa 
çıktı.

Türkiye Kamu-Sen Genel Baş-
kanı Önder Kahveci, Şanlıurfa’da 
1 Mayıs kutlamalarına katılmak 
üzere yola çıkan ve geçirdikleri 
kazada hayatlarını kaybeden işçi-
lere yüce Allah’tan rahmet, yara-
lılara acil şifalar dilerken, HAK-İŞ 
konfederasyona da başsağlığı 
dileklerini iletti.

KAHVECİ: İSTİKLAL MÜCADE-
LEMİZİN BAŞLADIĞI BU TOP-
RAKLARDAN TÜM TÜRKİYE’YE 
SELAM OLSUN

Mitingimizin açılış konuşmasını 
yapan Türkiye Kamu-Sen Genel 

Başkanı Önder Kahveci, katılımcı-
ların bayramını kutlayarak başla-
dığı konuşmasında, “Bundan 100 
yıl önce; Türk milletini tarih sah-
nesinden silmek isteyen güçler 
üzerimize çullanmışken, birileri bu 
topraklara umutsuzluk, çaresizlik, 
bitkinlik ve nifak tohumları ekiyor-
ken, bu limana bir gemi yanaştı.  
Bizlere bu cennet vatanı bırakan 
ve bu devleti kazandıran Atatürk 
ve silah arkadaşlarına minnettarız. 
Yolu yolumuz, ilkeleri ilkemizdir.  
Allah onlardan razı olsun!” dedi. 
Kahveci, “4/A’lı, 4/B’li, sözleşme-
li, idari hizmet sözleşmeli, vekil, 
geçici işçi gibi sınıflandırmalarla 
ayrışmaya tabi tutulmuş, eşinden, 
çocuklarından, anasından, baba-
sından ayrı bırakılmış, ekmeği ile 
ailesi arasında tercihe zorlanmış, 
cefakâr kardeşlerim, Yıllarca okul-
larda dirsek çürütmüş, üniversite-
ye girmek ve aydınlık bir gelece-
ğin kapılarını aralamak isterken, iş 
bulamamış, hayalleri yıkılmış genç 
kardeşlerim, Dik duruşun yegâne 
adresi Türkiye Kamu-Sen olarak 
düzenlediğimiz bu güzel buluş-
maya, hak mücadelemize omuz 
vermeye, sesimize ses vermeye, 
Millî mücadelemizin başlangıç 
noktasına, makus talihimizin dön-
düğü, umutlarımızın yeniden ye-
şerdiği, istiklal şehrimiz Samsun’a 

hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hepi-
nizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma 
Gününü kutluyorum. Bundan 100 
yıl önce; Türk milletini tarih sah-
nesinden silmek isteyen güçler 
üzerimize çullanmışken, birileri bu 
topraklara umutsuzluk, çaresizlik, 
bitkinlik ve nifak tohumları ekiyor-
ken, bu limana bir gemi yanaştı.

Karadeniz’in azgın sularını yara 
yara,

Dışımızdaki düşmanların, içi-
mizdeki iş birlikçilerin oyunlarını 
boza boza,

Adeta kanatsız bir kuş misali 
engelleri aşa aşa,

Bir milletin talihini, bir tarihin 
akışını değiştirmeye koşan kahra-
manları taşıyordu bu gemi…

“Vatan, uğruna savaşmayı göze 
aldığın yerse eğer;

Gencecik delikanlılarımızın dü-
ğüne koşarcasına ölüme koştuğu 
yerse eğer vatan;

Vatan eğer bayrağa, kanının 
rengini vermekse,

Kahpe pusularda, karanlık deh-
lizlerde, milletimin geleceği ka-
rarmasın diye

Daha oyun çağında solanların 
memleketiyse eğer vatan;

Şahsi geleceğini değil milletin 
ortak geleceğini düşünenlerin,

Zoru gördüğünde dönmek ye-
rine ölmeyi göze alanların,

Ölümü gülerek selamlayanların 
yurduysa eğer vatan;

Bu topraklarda çocuklarımızın 
alacağı her nefesin bedelini, biz 
ödemek durumundaysak,

Eğer vatanın ve milletin varlığı 
tehlikeye girmişse,

“Öyleyse gün bu gündür” di-
yerek, yollara düşen Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk,

Bu limandan bir güneş gibi 
doğdu memleketin ufuklarına…

Bütün kaleleri zaptedilmiş, bü-
tün tersanelerine girilmiş, bütün 
orduları dağıtılmış ve her köşesi 
işgal edilmiş topraklarda yaşayan 
bir milletin verdiği var oluş müca-
delesinin başlangıç noktası, işte 
tam da bugün üzerinde bulundu-
ğumuz bu yerdi.

O yürüdü, millet kıyama durdu 
arkasında.

O yürüdü, Türk’ün şanlı müca-
delesine tüm dünya şahit oldu.

O yürüdü, düşmanlar diz çöktü 
önünde, hainler baş eğdi…  

İşte bu mücadele, çıplak ayakla 
yollara düşen, kanayan yaralarına 
tuz basarak aç, bi-ilaç yedi düveli 
dize getirenlerin destanıydı.
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“Ordu yok dediler, kurulur 
dedi.

Para yok dediler, bulunur dedi.
Düşman çok dediler, yenilir 

dedi.
Ve…Bütün dedikleri oldu.”
İşte bu mücadele; Türk mille-

tinin esir yaşamasını, Türk yur-
dunun düşman postalları altında 
çiğnenmesini sineye çekenlerin 
suratına tokat gibi çarptığı hür-
riyet manifestosuydu. O kahra-
manlar ki, gençliğinin baharında 
kanlarıyla, kıpkırmızı bir gelincik 
tarlası gibi süsleyip bezedikleri 
bu toprakları bizlere vatan olarak 
emanet bıraktılar.  O kahramanlar 
ki, Urfa’da, Antep’te; Maraş’ta di-
kenler çizdi gül tenlerini, Sakarya 
Ovası’nda taşlar yardı ayaklarını, 
Polatlı önlerinde vuruldular da 
kahpe bir top mermisiyle sav-
ruldular, kefensiz gömüldüler…  
Ne üstlerini örtecek bir yorgan 
buldular ne başlarını koyacak 
bir yumuşak yastıkları vardı ne 
de yaralarını sarmaya, kanlarını 
silmeye, acılarını dindirmeye ge-
lecek birileri…Can verdiler, kan 
döktüler ama hürriyetlerini, istik-
lallerini, istikballerini hain emelle-
re esir etmediler, vatan toprağını 
çiğnetmediler. En ağır bedelleri 
ödediler. Bize demokrasimizi, 
cumhuriyetimizi, üzerinde hür ve 
bağımsız yaşayabileceğimiz cen-
net vatanımızı ve devletimizi he-
diye ettiler.  Dediler ki bu millet, 
kaderini ayrıcalıklı bir zümrenin 
keyfiyetine teslim etmeyecek. 
Egemenlik, bu toprakların gerçek 
sahibi olan Türk milletinin olacak.    
Dediler ki her Türk vatandaşı, bu 
topraklar üzerinde eşit şartlarda, 
ilelebet hür ve bağımsız yaşaya-
cak. Dediler ki bu devlet, gayri 
milli hiçbir gücün kontrolünde, 
himayesinde ya da gölgesinde 
yaşamayacak, al bayrak altında 

toplanan milletimizin çıkarlarını 
koruyan, milli bir devlet olacak.

“ATATÜRK’ÜN YOLU YOLU-
MUZ, İLKELERİ İLKEMİZDİR”

Atatürk, asırlardır İslam’a sal-
dıran Haçlılara, son hezimetini 
yaşatan komutandır. Atatürk 
Lawrenceların oyunlarını bozan, 
İngilizlerin desteklediği Yunan’ı, 
içimizdeki işbirlikçilerle birlikte 
denize döken kumandandır. Ata-
türk, parçalanmış bir milleti ayağa 
kaldıran, işgale uğramış toprak-
ları özgürlüğüne kavuşturan ve 
idarecilerine kadar esir alınmış bir 
devletten hür, bağımsız, çağdaş 
bir cumhuriyet çıkaran liderdir. 
Atatürk, emperyalistlere, işgal-
cilere ve mandacı köhnemiş zih-
niyete öyle bir darbe vurmuştur 
ki, o yumruğun acısı bir asırdır 
dededen toruna devam etmek-
tedir. Her fırsatta gerek içimizde-
ki gerekse dışımızdaki hainlerin 
Atatürk’e saldırması bu yüzden-
dir. Türkiye Cumhuriyeti durduk-
ça onların hezeyanları artarak 
devam edecek, öfkeleri dinme-
yecek, yaraları kanayacaktır.    Biz-
lere bu cennet vatanı bırakan ve 
bu devleti kazandıran Atatürk ve 
silah arkadaşlarına minnettarız. 
Yolu yolumuz, ilkeleri ilkemizdir.  
Allah onlardan razı olsun! İstiklal 
mücadelemizin başlangıcının, 
hürriyet sevdamızın, bağımsızlık 
hareketine dönüşmesinin yüzün-
cü yılında, o kutlu mücadelenin 
mihenk noktasından her alan-
da yeni bir milli mücadele ateşi 
yakmak üzere burada toplandık.  
Devletimizin kurucusu ulu önder 
Mustafa Kemal Atatürk’ün izin-
den giderek bu güzel şehrimize, 
kurtuluşumuza vesile olacak bir 
sürecin başlangıcı olması dilek-
lerimizle, en temel insani ve de-
mokratik haklarımızı haykırmaya 
geldik.  Toplumun her alanında 
adalet talebimizi duyurmaya gel-

dik. Türk milleti olarak bir ve bü-
tün olduğumuzu bir kere daha 
dost düşman herkese gösterme-
ye geldik. İşçi, memur, emekli, 
işsiz her kesimden insanımızın 
yüreği, mutlu, huzurlu, refah için-
de bir Türkiye için atıyor. Bugün, 
güvencesiz ve kuralsız çalışmanın 
yaygınlaştığı, yoksulluğun insan-
ların kaderi olarak sunulduğu, 
çaresizliğin pompalandığı bir dö-
nemi yaşıyoruz.  Çalışanların yarısı 
kayıt dışında, sosyal güvenceden, 
emeklilik hakkından mahrum bir 
şekilde çalışıyor.  Çalışanlarımızın 
kıdem tazminatına göz dikiliyor, 
esnek ve kuralsız çalışma biçimle-
ri yaygınlaştırılmak isteniyor.

KAHVECİ: ÇALIŞMA HAYATI-
NIN ONLARCA SORUNU ÇÖ-
ZÜM BEKLİYOR

Biz hem bu sorunlarla hem de 
adına sendika diyen ama sorunlar 
karşısında kafasını kuma gömen 
oluşumlarla mücadele etmek zo-
rundayız.  Çocuklarımız gelece-
ğinden umutsuz… Genç işsizlik-
te, işsizlikte, enflasyonda OECD 
ülkeleri içinde en ön sıradayız. 
Resmi işsiz sayısı 5 milyona da-
yandı; her evde en az bir işsiz ev-
ladımız var. Kamuda bizden olan 
olmayan ayrımı çalışma barışını 
bozuyor, verimi düşürüyor, umut-
larımızı köreltiyor. Kamu çalışanla-
rının yaşadığı sıkıntılar, her geçen 
gün katlanarak büyüyor.  Sudan 
gerekçelerle, asılsız bahanelerle, 
mülakat gibi adaletsiz bir sistem 
kamu personel rejimine entegre 
ediliyor.  Bunun üzerine bir de 
performans sistemi adı altında 
yeni bir adam kayırma yöntemi 
getirilmeye çalışılıyor. Memurları-
mızın lehine alınmış yargı kararları 
yok sayılıyor. Küfre rıza küfürdür; 
zulme rıza zulümdür. Bugün karın 
ağrısı olanlar var, geçmişten beri 
terör örgütleriyle koyun koyuna 
olanlar var. Her zaman söyledik; 

şimdi bir kez daha uyarıyoruz.  
Ayrımcılığa yol açan, objektif un-
surlar içermeyen her uygulama, 
kamuda yeni yandaş oluşumların 
kaynağı olur.

Bugün FETÖ belasını başımı-
za saran bu tarafgir anlayıştan 
vazgeçilmedikçe, kamuya yeni 
örgütler çöreklenir.  Öğretmen-
lerin 4+2 sözleşmeli uygulaması 
3+1’e indirilecek dendi; unutuldu. 
Tam bir yıl önce kamu görevlile-
rine 3600 ek gösterge sözü ve-
rildi; unutuldu. Tüm memurları-
mızın ek gösterge beklentisi var 
dedik. Ek gösterge adaletsizliği 
yüzünden emeklilik kabusa dö-
nüşüyor dedik. Yardımcı hizmet-
lilerin sorunları, memurlarımızın, 
teknisyenlerin, şeflerin ek ödeme 
ve özel hizmet tazminatı başta 
olmak üzere, maruz kaldıkları 
adaletsizlikler, çalışanlarımızı ca-
nından bezdirdi. Emeklilerimiz 
de düşük maaşla yoksulluk içinde 
hayat mücadelesi veriyor. İdareci-
si aynı, işvereni aynı, görevi aynı, 
yaptığı işi aynı ama hakları, maaş-
ları, izinleri, bağlı oldukları kanun-
ları farklı olan bir sistem olur mu? 
Olmuyorsa, bunun adına hukuk 
devleti denir mi? Devlet kurumla-
rında, 657 sayılı kanunun 4/a; 4/b, 
4/d maddesi,

İdari hizmet sözleşmeli, 1309 
sayılı kanun, 2547 sayılı kanun, 
3056 sayılı kanun, 4924 sayılı ka-
nun, 5393 sayılı Kanun, 399 sayılı 
KHK gibi nice kanun ve KHK’ya 
göre çalıştırılan personel var. Bir 
ülkede bu kadar çeşitli bir istih-
dam rejimi olur mu? Bu arkadaş-
larımızın hiçbiri, bir diğeri ile aynı 
haklara sahip değil. Böyle bir 
kamu personel anlayışı olur mu? 
Böyle bir idarede, adalet sağla-
nabilir mi Allah aşkına? Bu çeşit 
uygulamalar, kamudaki istihdam 
güvencesini tahrip etmekte; ça-
lışanlarımızı çaresizlik girdabında 
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kaderine terk etmektedir.    Her 
ekonomik sıkıntının faturası çalı-
şanlara çıkartılıyor. Kurumlar ara-
sındaki ücret adaletsizliği almış 
başını gidiyor. Maaşlar açıklanan 
enflasyon kadar artıyor; gerçek 
enflasyon karşısında eriyor. Bu 
duruma sessiz kalamayız. Yap-
boz tahtasına döndürülen eğitim 
sistemini söylemeyecek miyiz? 
Atanamayan öğretmenin, atana-
mayan sağlık personelinin sesi ol-
mayacak mıyız? Elbette mücade-
le edeceğiz; milletimizin derdi ile 
dertleneceğiz. Adına sendika di-
yen ama sendikacılıktan nasibini 
almamış birileri, kasasına girecek 
paranın derdine düşüp dayanış-
ma aidatı aşkıyla yanarken biz, 2 
bin 20 lira ile bir ay geçinen asgari 
ücretliyle, 3 bin 500 lira maaşı ye-
tiştirmeye çalışan memurumuzla 
dertleniyoruz.   Bu ülkede iş bul-
manın bir dert, çalışmanın ayrı bir 
dert olduğunu biliyor, sorunların 
çözülmesini istiyoruz. Performan-
sa dayalı maaş sistemi ile sağlık 
çalışanlarının, KİT çalışanlarının, 
Demiryolu, PTT çalışanlarının ca-
nına okunuyor. Sağlığımızı, haya-
tımızı emanet ettiğimiz sağlık ça-
lışanlarından doğru teşhis, doğru 
tedavi yerine, daha çok hastaya 

bakması isteniyor. Sorunlar yal-
nızca eğitimde, sağlıkta mı? Bü-
roda, ulaşımda, imarda, enerjide, 
tarım-orman işlerinde, kültür-sa-
nat alanında, yerel yönetimlerde, 
haberleşme, diyanet çalışanları, 
hangi alana bakarsak orada bir 
sorunla karşılaşıyoruz; çalışanları-
mızın ezildiğini görüyoruz.

“YILLARDIR BASKI VE TEHDİT-
LE YAPTIKLARI ÜYELER ŞİMDİ 
KENDİ İSTEK VE ARZULARIYLA 
BASKIDAN ÖZGÜRLÜĞE KOŞU-
YORLAR”

Enflasyon aldı başını gidiyor. 
Hayat pahalılığı hepimizin cebi-
ni yakıyor. Resmi enflasyon yıllık 
%20; gıda enflasyonu %30 oldu.  
Ama memur maaşlarına yapıla-
cak zam toplam %9 olarak belir-
lendi. Son bir yılda, 4 kişilik aile-
nin aylık harcaması tam 943 lira 
arttı ama maaşlara gelen bütün 
zamlar, enflasyon farkı dahil 639 
lira. Yani bir memur ailesi, geçen 
seneye göre aylık 304 lira fakir-
leşti. Ortalama memur maaşı bir 
yıl içinde %10 eridi. İki gün sonra 
nisan enflasyonu da açıklanacak 
ve bu rakamın üzerine eklenecek. 
Cebimizdeki delik, mutfağımız-
daki yangın daha da büyüyecek. 
2002’den beri ülke ekonomisi 

büyürken bize aynı oranda bile 
zam yapılmadı. Bazı sendikalar 
enflasyon kadar maaş artışını bir 
marifetmiş gibi kamu çalışanları-
na sunmaya çalışıyor, yüzleri hiç 
kızarmadan meydanlarda dola-
şıyor. Yıllardır baskıyla, tehditle, 
ahlaksızca kaydettikleri üyeler, 
vebadan kaçar gibi bu sendika-
lardan kaçmaya başlayınca, bun-
ların da feryadı dağı taşı tuttu. 
Neymiş efendim, memurlara bas-
kı yapılıyormuş da üyeleri ondan 
istifa ediyormuş!

Geçiniz bunları. Kamu gö-
revlilerimiz, baskıdan kaçıyor, 
özgürlüğe koşuyorlar. Yıllardır 
iradelerine konulan ipoteği kal-
dırıyor, sendikal esaret zincirleri-
ni parçalıyorlar. Bunlar, haklarını 
savunamadıkları memurların hür 
iradelerini kullanmalarını dahi 
hazmedemiyor, kendi başarısız-
lıklarına kılıf bulmaya çalışıyorlar. 
Eğer baskıyı dile getirecekseniz; 
yıllar boyunca oradan oraya sü-
rülen, hakkı yenen, özellikli bi-
rimlerde çalıştırılmayan, görevde 
yükselmeleri engellenen Türkiye 
Kamu-Sen üyelerine bakın. Eğer 
adaletten ve ahlaktan en küçük 
bir pay aldıysanız, sizin dışınızdaki 
sendika üyelerine yapılan baskı-

nın da sona ermesi için mücadele 
edin. Yıllarca her türlü kuralı ve 
kanunu çiğneyerek, sendikal alanı 
necasetle doldurduysan, bugün 
çıkıp şikâyet etme hakkın yok. 
Eğer ağlayacaksanız oynamayın! 
Terazisini bozduğunuz kantarın 
ölçüsünden şikâyet etmeyin.

“TÜRKİYE KAMU-SEN GÜM-
BÜR GÜMBÜR GELİYOR”

Türkiye Kamu-Sen gümbür 
gümbür geliyor, bütün oyunları-
nızı bozuyor. Paniğiniz bu yüzden, 
ağlamanız bu yüzden…Oyna-
mayı bilmeyen gelin yerim dar 
dermiş; Türkiye Kamu-Sen toplu 
sözleşme masasına oturmasın 
diye feryadınız bu yüzden…Şimdi 
önümüzde yeni bir toplu sözleş-
me dönemi var. Bunlar, memur 
maaşları eridi, diyebilirler mi? 
Hayır! Verilen sözler tutulmadı, 
diyebilirler mi? Hayır! Gıdada 
enflasyon %30 oldu, maaşlar da 
%10 eridi, öyleyse bize de ek zam 
verin diyebilirler mi? Hayır! Çıkıp 
meydanlara, bunun için mücade-
le edebilirler mi? Hayır! O halde, 
bunlar memuru temsil edebilirler 
mi? Elbette hayır! İşte ağlayıp sız-
lanmaları, ortalığı ayağa kaldır-
maları, dayanışma aidatı isteyip 
kasayı doldurmayı düşünmeleri 
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hep bu yüzden! Yetkilendirilmiş 
sendikamsı yapıların memurun 
halinden anlamadığı çok açık. 
Sendikacılıktan anlamayanların 
yetkili olduğu yerde de yaralar sa-
rılmıyor, memurun yaraları azıyor.  
İnşallah kamu çalışanlarımız bun-
lara en güzel cevabı 15 Mayıs’ta, 
yetki sürecinde verecek. Yetkili-
lerden de Memur-Sen üyelerine 
baskı yapıldığı iddialarına gösteri-
len tepkinin aynısını bizlere baskı 
yapılırken de göstermelerini bek-
liyor, eşitlik, adalet ve hakkaniyet 
istiyoruz.  Millî mücadelenin baş-
langıç noktasından bir kere daha 
ilan ediyoruz ki, kim Türk milleti-
ne, Türk Devletine, Türk memu-
runa, kurulu nizama, adalete, hak-
kaniyete ve liyakate düşmansa, 
Türkiye Kamu-Sen’in de can düş-
manıdır. Yıllardır bize zulüm yap-
tılar yılmadık. Tehdit ettiler geri 
durmadık. Onlar koltukların göl-
gesine sığındı biz meydanlara ve 
yüreğimize güvendik. Hak dedik, 
hukuk dedik, çile çektik bugünle-
re geldik. Gerçek anlamda sendi-
kal haklarımıza kavuşmak, sosyal 
devlet ilkesini hayata geçirmek 
için bundan sonra da kararlılıkla 
mücadele edeceğiz.

Toplumumuzdaki kutuplaşma-
ların son bulması, milli birlik ve 
beraberliğimiz için bütün azmi-
mizle çalışacağız. Devletimizin 
tüm kurumlarının hukuk devleti 
anlayışıyla hareket etmesi için 
kararlılıkla mücadele edeceğiz. 
Toplu pazarlık ve örgütlenme-
nin önündeki engeller kaldırılsın 
diye, vatandaşlarımızın yüzü gül-
sün diye daha çok çalışacağız. 
Huzurlu ve insan onuruna yaraşır 
bir yaşam istiyoruz. İstihdamın 
korunması, geliştirilmesi ve işsizli-
ğin önlenmesini istiyoruz.  Esnek, 
güvencesiz, sözleşmeli personel 

istihdamının kaldırılmasını, tüm 
güvencesiz sözleşmeli persone-
lin kadroya geçirilmesini istiyor, 
Devletin memuruna sıfat olarak 
harfler ve rakamlar değil, Devle-
tin kadrolu memuru sıfatı yakışır 
diyoruz. Kamu personel sistemi 
aile birliği üzerine inşa edilsin, 
parçalanmış aile dramı son bul-
sun, çocuklar annesiz, babasız 
büyümesin istiyoruz.  Enflasyon 
kadar zam çıkmazından kurtul-
mak istiyoruz.  Adil bir gelir da-
ğılımı istiyoruz. “Nimette de kül-
fette de adalet olsun” diyoruz. 
Ek gösterge düzenlemesinin tüm 
memurların sorunlarını çözecek 
şekilde genişletilerek bir an önce 
hayata geçirilmesini istiyoruz. Yar-
dımcı hizmetler sınıfı personelinin 
ve üniversiteli işçilerin sorunları 
çözülsün istiyoruz. Dar ve sabit 
gelirlinin üzerine bir karabasan 
gibi çöken vergi adaletsizliğinin 
son bulmasını istiyoruz. Kamuda 
atamada ve görevde yükselmede 
adalet, eşitlik, hakkaniyet ve liya-
kat öne çıksın, bütün adaletsizlik-
ler son bulsun, hak eden hak etti-
ği yere gelsin istiyoruz. Geleceğe 
güvenle bakan, birbirine saygılı, 
mutlu, müreffeh, muasır medeni-
yet seviyesinin de üzerine çıkmış 
bir toplum istiyoruz.

“100 YIL ÖNCE OLDUĞU GİBİ 
BUGÜN DE MAHFİLDEKİ TÜM 
KESİMLERLE MÜCADELEYE HA-
ZIRIZ”

Memurun, işçinin, emeklinin 
sorunlarını hasıraltı etme, günde-
mi saptırma amacı güdenler, çalı-
şanlara ve sendikacılığa en büyük 
darbeyi vurmaktadır. Çalışanların 
örgütlü mücadelesini zayıflatarak, 
küresel saldırılar karşısında bizleri 
güçsüz ve savunmasız bırakmak 
isteyenler var. Emeğinin karşılığı-

nı alamayan, alın terini akıtan ama 
kıymeti bilinmeyen bir çalışma 
hayatı gerçeği ile karşı karşıyayız. 
Bütün bu olumsuzlukların üstüne, 
bizleri birbirimize düşürmek iste-
yen, her fırsatta milletimiz içine 
nifak tohumları ekmek isteyenler 
var. Nice koç yiğitlerin aziz kan-
larıyla sulayıp, canları pahasına 
vatan yaptığımız bu topraklarda, 
yeni bir var olma savaşının eşiğin-
deyiz.  Tıpkı bundan 100 yıl önce 
olduğu gibi yurdumuz, bugün de 
içeriden ve dışarıdan kahpece ku-
şatılmaya çalışılmaktadır.  Emper-
yalist hainler, maşa olarak kullan-
dıkları terör örgütleri aracılığıyla, 
bizlere yeni bir bedel ödetme pe-
şine düşmüş durumdadır. Elbette 
ki yurdumuzu işgalci ve işbirlikçi 
mihraklara teslim edecek değiliz. 
100 yıl önce olduğu gibi bugün 
de bu mahfildeki bütün kesim-
lerle her türlü mücadeleye hazı-
rız.  Ne mutlu ki, bugün burada 
toplanan kalabalığa baktığımda, 
aydınlık bir gelecek görüyorum. 
Bugün burada, hak mücadele-
sinin kutsiyetine inanmış, Hakkı 
istemenin Allah emri olduğunu 
idrak etmiş, “birlikten kuvvet do-
ğar” diyen milyonların iradesini 
görüyorum. Aziz vatanımızın dört 
bir yanından güzel Samsun’umu-
za akın eden dava arkadaşlarım, 
sizler kardeşliğimizin, azmimizin, 
kararlılığımızın işareti; geleceği-
mizin teminatısınız. Eğilmez baş, 
bükülmez bilek, yorulmaz yürek 
burada! Biliyorum ki, adım attı-
ğı her yere medeniyeti, mertliği, 
insanlığı öğreten, karşılaştığı her 
toplumu cesareti ve dürüstlüğü 
ile kendisine hayran bırakan yük-
sek ruh, bu milletin her bir ferdi-
nin yüreğinde ilk günkü saflığıyla 
yaşıyor. Biliyorum ki, Kur’an’ı baş 
tacı edip, Uzak Asya’dan Avru-
pa içlerine kadar tüm coğrafyayı 
İslam’la şereflendiren Türk milleti 
yıkılmaz. Bizleri ayırmaya, karde-
şi kardeşe kırdırmaya çalışanlar 
asla bu emellerine ulaşamayacak. 
Bir arada daha çok çalışacağız, 
daha çok üreteceğiz, haklarımızı 
elde edebilmek için daha güçlü 
bir mücadele vereceğiz. Bunun 
için Devletimizin kurulduğu gün-
den bu yana idealimiz olan milli 
egemenlik, milli devlet ilkesin-
den sapmayacağız. Gayri milli 
oluşumlarla iç içe geçmiş hiçbir 
anlayışa prim vermeyecek, milli 
sendika anlayışını yükselteceğiz.

İşte burada; bağımsızlık uğru-

na, kelle koltukta yola çıkan, baş-
ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
olmak üzere tüm milli mücadele 
kahramanlarının manevi huzu-
runda haykırıyor ve söz veriyoruz:  
Nasıl ki, sizler 100 yıl önce “Ya is-
tiklal ya ölüm” diyerek, yaktığınız 
mücadele ateşiyle bizlere hürri-
yetimizi hediye ettiyseniz, bizler 
de kamu çalışanlarını sendikal 
esaretten kurtaracak, bileklerine 
geçirilmiş prangaları parçalaya-
cak, iradelerine ipotek koyan an-
layışı yerle bir edeceğiz. Bu yüz-
den çilemiz çok, işimiz zor ama 
eninde sonunda biz kazanacağız.  

Yılmayacağız! Yıkılmayacağız! 
Yorulmayacağız!

Başaracağız! Başaracağız! Ba-
şaracağız!

100 YIL ÖNCEKİ İNANÇ VE 
KARARLILIKLA MİLLİ BİRLİK, 
MİLLİ EGEMENLİK, MİLLİ DEV-
LET VE MİLLİ SENDİKA İÇİN HER 
ALANDA YENİDEN MİLLİ MÜ-
CADELEYE BİSMİLLAH

 
“Önce Elif olmak Mehmet ol-

maktır mesele
Elif gibi dümdüz Mehmet gibi 

şahan
Sonra bir kadın, bir erkek ve 

sonra vatan
Dalgalanan bayrağın gölgesin-

de bir olmaktır mesele
Birlik olmak hiç hayıflanmadan
 
Kınalı Alileri yetiştiren ana ol-

maktır Elif
Erzurum tabyalarında Nene 

Hatun olmaktır
Kazma kürek demeden ne bul-

duysa çağlayan
 
Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın şiirin-

de Elif olmaktır
Mustafa Kemal’in kağnısını yü-

rüten
Arif Nihat’ın şiirinde bayrak ol-

maktır
Nereye dikilmek istiyorsa oraya 

dikilen.
NE MUTLU TÜRKÜM DİYE-

NE!” diyerek sözlerini noktaladı.
Genel Başkanımızın konuşması-

nın ardından alanda toplanan on 
binler, hep bir ağızdan ANDIMIZ’ı 
okuyup “Varlığımız Türk varlığına 
armağan olsun” diyerek söz ver-
diler.

TÜRK EĞİTİM-SEN Türkiye’nin Sendikası
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Türk Eğitim Sen Genel Başka-
nı Talip GEYLAN, Genel Başkan 
Yardımcısı Selahattin DOLĞUN 
ile birlikte 16.04.2019 tarihinde 
Osmaniye’de ziyaretlerde bulun-
du. 

Genel Başkan ve beraberinde-
ki heyet 1968 yılında şehit edilen 
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakül-
tesi öğrencisi Ruhi KILIÇKIRAN 
ile Şehit Öğretmen Yasemin TE-
KİN ve kızı Betül TEKİN’in kabrini 
ziyaret etti. Yasemin TEKİN, Bitlis 
İli Merkez Düzköy Erikli Köyü İlko-
kulu öğretmeni iken, 25.10.1993 
tarihinde kendisi gibi öğretmen 
olan eşi Bayram TEKİN ve tek 
çocuğu olan kızı Betül ile birlikte 

şehit edilmişti.

Genel Başkan daha sonra Os-
maniye Valisi Ömer Faruk COŞ-
KUN, Osmaniye İl Emniyet Mü-
dürü Ahmet Selçuk OKUMUŞ, 
Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürü 
Aydın ALBAK, Osmaniye Korkut 
Ata Üniversitesi Rektörü Murat 
TÜRK, Ülkü Ocakları Osmaniye 
Şube Başkanı Hasan Şahin CEY-
LAN, Osmaniye Belediye Başkanı 
KADİR KARA, MHP Osmaniye 
İl Başkanı A. Melih LOŞ ve Türk 
Eğitim Sen Osmaniye Şubesini 
ziyaret etti.

Genel Başkan aynı gün akşam 
Osmaniye Şube’nin düzenledi-
ği programa katıldı. Programda 
Osmaniye Şube Başkanı Ahmet 
Kandemir ve şube yönetim kuru-
lu üyeleri, temsilci ve üyelerimiz 
katıldı.

Toplumumuza, tüm anne, 
babalara, siyasetçilerimize, 

medyaya sesleniyorum, 
öğretmenlerimizi koruyun.
Eğitim çalışanlarına yönelik 

şiddete tepki gösteren Geylan, 
öğrencisi tarafından öldürülen 
Necmeddin Kuyucu öğretmeni-
mizin acısının yüreğimizde taze 
olduğunu söyledi. Eğitim çalı-
şanlarına yönelik şiddetin dozu-
nun giderek arttığını ifade eden 
Geylan, devletin ve güvenlik güç-
lerinin önleyici tedbirleri mutla-
ka alması, cezaları ağırlaştırması 
gerektiğine dikkat çekti. Öğret-
menlere yönelik şiddetin sade-
ce öğretmenlerimizin meselesi 
olmadığını vurgulayan Geylan, 
“Toplumumuza, tüm anne-baba-
lara, siyasetçilerimize, medyaya  

sesleniyorum, öğretmenlerimizi 
koruyun. Eskiden veliler okula 
gelerek ‘hocam eti senin kemiği 
benim’ der ve canından bir par-
çayı böyle bir teslimiyet ve güven 
içinde öğretmene emanet eder-
di. Şimdi ise durum tam tersi bir 
hale geldi. ”

Türk Eğitim-Sen’in 24 Kasım 
Öğretmenler Günü Anketi’nde 
öğretmenlere yönelik şiddet ile 
ilgili önemli sonuçların yer aldığı-
nı söyleyen Geylan, “Buna göre, 
ankete katılanların yüzde 29.3’ü 
okulda/okul çevresinde şiddet 
gördüğünü ifade etmiştir. Şidde-
te maruz kalanların yüzde 84.7’si 
şikâyette bulunmadığını belirt-
miştir. Yüzde 67’sinin öğrenci ya 
da velisi tarafından şiddete maruz 
kaldığını bildirmiştir. Canının par-
çasını öğretmene koşulsuz teslim 
eden bir toplumdan öğretmene 
şiddet uygulayan taciz eden bir 
toplum haline geldik. Buna bir an 
önce, hem toplum bazında hem 
emniyet bazında önlemler almalı-
yız.” diye konuştu.

ŞİDDETE DUR DEYİN

Nasıl ki Merkez Bankası 
ve Hükümet enflasyon 

beklentisini güncelliyorsa, 
maaş zammı da 

güncellenmelidir.
Kamu çalışanlarının enflasyon 

karşısında ezilmesini istemedikle-
rini bildiren Geylan, 2019 yılı maaş 
zamlarının enflasyon beklentisi 
doğrultusunda güncellenmesini de 
istedi. Geylan, “Mart ayı yıllık enf-
lasyon oranı yüzde 19.31’dir. Kamu 
çalışanlarının alacağı zam ise 2019 
yılı için yüzde 9’dur. Yani kamu ça-
lışanlarının gelirleri enflasyon karşı-
sında erimektedir. Bu durumu 2018 
yılında da yaşadık. 2018 yılında al-
dığımız maaş zammının neredeyse 
iki katı enflasyon farkı aldık. Merkez 
Bankası’nın yaptığı beklenti anke-
tine göre 2019 yıl sonu enflasyon 
beklentisi yüzde 16.23’tür. Gelin 
yıl sonunu beklemeyelim. Nasıl ki 
Merkez Bankası ve Hükümet enf-
lasyon beklentisini güncelliyorsa, 
maaş zammı da güncellenmelidir. 
Enflasyon farkını ödemek için ne-
den Ocak ayını bekliyoruz? Neden 

aylarca kamu çalışanını enflasyon 
altında ezdiriyoruz? Toplu pazarlık 
masasına oturmadan gelin, enflas-
yonu güncellediğimiz gibi kamu 
çalışanlarının maaşlarını da güncel-
leyelim” diye konuştu.

Bazı sektörlere piyasanın 
canlanması için teşvik 

getiriliyor ise, memurlarımıza 
ve emeklilerimize de teşvik 

getirilmelidir.
Kamu çalışanlarının 1-31 Ağustos 

tarihleri arasında toplu sözleşme 
masasına oturacaklarını söyleyen 
Genel Başkan Talip Geylan, Hü-
kümetin her toplu sözleşme dö-
neminde kamu çalışanlarının fazla 

talepte bulunmaması için ‘Ülkemiz 
zor bir dönemi yaşıyor’ şeklinde 
sözler sarf ettiğini söyledi. Geylan, 
“Elbette ekonomide zorluklar var-
dır. Ama biz şunu söylüyoruz:  Top-
lum ne kadar fedakârlıkta bulunu-
yorsa, biz de o kadar fedakârlıkta 
bulunalım. Toplumun tüm kesimle-
rine ne imkânlar sunuluyor ise, bize 
de o imkânlar sunulsun” dedi.

Ekonomik daralmışlık söz konu-
su olduğu zaman Hükümetin bazı 
sektörlere teşvik getirdiğini hatırla-
tan Geylan, bu teşvikin memur ve 
emeklilere de getirilmesini istedi. 
Geylan, “Bazı sektörlere piyasanın 
canlanması için teşvik getiriliyor 

ise, memurlarımıza ve emeklilerimi-
ze de teşvik getirilmelidir. Bakınız; 
2018 yılında kamu çalışanlarının 
alım gücü yüzde 9.5 oranında azal-
dı. Dolayısıyla enflasyon karşısında 
ezilen kamu çalışanlarına ek zam 
verilmesini istedik. Ek zammın 
piyasaya canlılık getireceğini vur-
guladık. Ancak bu önerimiz kabul 
görmedi” dedi.

Temel ölçütümüz, kamu 
çalışanlarının insanca 

yaşayabileceği bir ücrete 
kavuşturulması olacaktır.

Toplu sözleşme masasına 2018-
2019 yılındaki kayıplarının telafisi 
ile masaya oturacaklarını bildiren 
Geylan, “Önümüzdeki iki yıla dair 
ekonomik ve sosyal haklarımızı da 
talep edeceğiz. Bu noktada hum-
malı bir çalışma yapıyoruz. Bütün 
veriler toplanacak ve toplu sözleş-
me öncesinde açıklanacaktır. Te-
mel ölçütümüz, kamu çalışanlarının 
insanca yaşayabileceği bir ücrete 
kavuşturulması olacaktır” dedi.

MAAŞ ZAMMI DA GÜNCELLENMELİDİR
TÜRK EĞİTİM-SEN www.turkegitimsen.org.tr
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Makedonya Cumhuriyeti’nin 
Dış Yatırımlardan Sorumlu Türk 
asıllı Devlet Bakanı Elvin Hasan, 
Türk Eğitim Sen Genel Başkanı 
Talip Geylan’ı ziyaret etti.

Genel Merkezde gerçekleşen 
ziyarette, Türkiye ile Makedonya 
arasındaki iş birliği, eğitim faali-
yetleri ve gündeme ilişkin önemli 
konular hakkında görüş alış veri-
şinde bulunuldu.

Ziyarette Türkiye ve Makedon-
ya ilişkilerinin her zaman önem-

sediklerini belirten Genel Başkan 
Talip Geylan, maddi ve manevi 
olarak Türk soydaşlarımızın her 
zaman yanlarında ve destekçileri 
olduklarını belirtti. Geylan, “Tür-
kiye ile Makedonya iki dost ülke 
arasında ilişkiler ve iş birliği başa-
rılı bir şekilde devam etmektedir.  
Bu dostluğun ve iş birliğinin güç-
lenmesinde sizinle birlikte ortak 
katkı sunmaya her zaman hazır 
olduğumuzu bütün samimiyeti-
mizle belirtmek isterim” dedi.

Bakan Hasan’ın, Ufuk Derneği 
Genel Başkanlığı görevinde bu-
lunduğunu da anımsatan Gey-
lan, “Uluslararası Avrasya Eğitim 
Sendikaları Birliği (UAESEB) çatı-
sı altında faaliyet gösteren Türk 
Eğitim-Sen ve Ufuk Derneği’nin 
başarılı çalışmaları takdire şayan-
dır. Ufuk Derneği, Makedonya’da 
dağınık bir coğrafyada yaşayan 
Türklerin birbirine yakınlaştırılma-
sı, gençler arasındaki dayanışma-
yı güçlendirmek, Türk gençliğinin 

eğitime daha fazla önem verme-
si, gençlerin sosyal kişiliklerinin 
gelişmesine katkıda bulunarak 
topluma uyumlu olmalarını sağ-
lamak amacı ile kuruldu. Ayrıca, 
Ufuk Derneği kurulduğundan 
itibaren Makedonya’da Türkçe 
eğitimin gelişmesi için mücadele 
etmekte, Makedonya Türklerinin 
genel sorunlarını düzenlediği 
konferans, panel, yuvarlak masa 
toplantılarıyla gündeme getir-
mektedir. Ayrıca Türk gençlerini 
demokrasi ve insan hakları gibi 
konularında, topluma bilinçli 
gençliğin kazandırılması için eği-
tim programları düzenlemekte-
dir. Biliyoruz ki, Ufuk Derneği Ma-
kedonya Türklerinin sesi olmaya 
devam edecektir.”

Makedonya ile Türkiye ara-
sında yıllardır süren iş birliği için 
memnuniyetlerini ifade eden Ha-
san; Türkiye’nin, Makedonya’ya 
bağımsızlığından bugüne sü-
rekli destekte bulunduğunu, 
Makedonya’nın en zor günle-
rinde yanlarında olduğunu ve 
iyi ilişkilerin kurulması için çaba 
gösterdiğini belirtti. Türk dünyası 
ile ilişkilerin geliştirilmesi nokta-
sında UAESEB’in önemli projeler 
yürüttüğünü bildiren Hasan, Türk 
Eğitim-Sen’e ve UAESEB’e sağla-
dığı katkılar dolayısıyla teşekkür 
etti.

MAKEDONYA DEVLET BAKANI ELVİN HASAN,
TÜRK EĞİTİM SEN GENEL MERKEZİNİ ZİYARET ETTİ

Türk Eğitim-Sen ve diğer sen-
dikalar Gebze Atatürk Anadolu 
Lisesi Müdür Yardımcısı Nec-
meddin Kuyucu’nun bir öğrenci 
tarafından öldürülmesini ve eği-
timcilere yönelik şiddeti protesto 
etti. Kocaeli Gebze Eşref Bitlis 
Parkı’nda bir araya gelen eğitim-
ciler, ‘şiddete hayır’ sloganları ile 
ismi Şehit öğretmen Necmeddin 
Kuyucu Anadolu Lisesi olarak 
değiştirilen okula kadar yürüdü-
ler.

Cenaze törenine Türk Eğitim-
Sen Genel Sekreteri Musa Ak-
kaş, Genel Başkan Yardımcısı 
Selahattin Dolgun, Milli Eğitim 
Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, 
Kocaeli Valisi, İlçe Kaymakamı, 
Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü, 

Kocaeli İlçe Milli Eğitim Müdü-
rü, Kocaeli 1 No’lu Şube Başkanı 
Yaşar Şanlı, Kocaeli 2 No’lu Şube 
Başkanı Orhan Kütük,  Bursa 1 

No’lu Şube Başkanı Metin Öksüz 
ve Bursa 2 No’lu Şube Başkanı 
Fatih Gümüş, Yalova Şube Baş-
kanı Mustafa Deviren ve şubele-

rin yönetim kurulu üyeleri, diğer 
sendikaların genel başkanları ile 
genel merkez yöneticileri katıldı.

Yine Öğretmen katledildi!

TÜRK EĞİTİM-SEN Türkiye’nin Sendikası

9



Türk Eğitim-Sen Genel Baş-
kanı Talip Geylan, Genel Başkan 
Yardımcısı Cengiz Kocakaplan ile 
birlikte Nevşehir’de ziyaretlerde 
bulundu. Genel Başkan Geylan, 
Nevşehir Şube Başkanı Tayfur 
Urgenç ve şube yönetim kurulu 
üyeleri ile bir araya geldi.

Nevşehir Valisi Sayın İlhami Ak-
taş, İl Milli Eğitim Müdürü Murat 
Demir ve Kapadokya Üniversite-
si Rektörü Sayın Prof. Dr. Hasan 
Ali Karasar’ı makamında ziyaret 
eden Geylan, görüş alışverişinde 
bulundu.

Genel Başkan Talip Gey-
lan daha sonra Nevşehir Şube 
Başkanlığı’nın düzenlediği istişare 
toplantısına katıldı. Toplantı da 
Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi, 
Türkiye Kamu-Sen’ bağlı sendi-
kaların Nevşehir Şube Başkanları 
ve Şube Yönetim Kurulu üyeleri, 
Üniversite Temsilcileri, İlçe Tem-
silcileri, İş Yeri Temsilcileri ve şube 
kadın komisyonları da hazır bu-
lundu.

İleride Türk memur sendikacılı-
ğın tarihini yazanlar sizden övgüy-
le bahsedecekler. 

Genel Başkan Geylan katıldığı 
istişare toplantısında yaptığı ko-
nuşmada: Tüm kamu çalışanla-
rının Türkiye Kamu-Sen ve Türk 
Eğitim-Sen’i imrenerek takip 
ettiğini söyleyerek, “İleride Türk 
memur sendikacılığının tarihini 
yazanlar sizden övgüyle bah-
sedecekler. Biz sadece başarılı 
bir sendika değil, aynı zamanda 
milli bir sivil toplum kuruluşuyuz. 
Hiçbir denge hesabı gütmeden 
her durumda ve koşulda ihtiyaç 

duyulan her anda devletimizin 
yanında saf tutuyoruz. ‘Türkiye 
sevdamız ekmek için kavgamız’ 
sloganımız. Bizim temel anlayışı-
mızdır. Ekmek kavgamızı adam 
gibi yapıyoruz  ekmek kavgamızın 
önüne de Türkiye sevdasını koyu-
yoruz” dedi.

Türkiye Kamu-Sen o masada 
olmasın’ demek, Ali Yalçın dahil 
kimsenin haddi değil.

Hükümet ile yapılacak olan 
toplu sözleşmenin 1 Ağustos-31 
Ağustos tarihleri arasında ger-
çekleştirileceğini ifade eden 
Geylan, bu süreçte Memur-Sen 
Genel Başkanı Ali Yalçın’ın yetkili 
olmayan sendikaların bağlı oldu-
ğu konfederasyonların toplu söz-
leşme masasına oturmasından 
duyduğu rahatsızlığa sert tepki 
gösterdi. “Sen kim adına konu-
şuyorsun?” diye soran Geylan, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Toplu 
sözleşme masasına çalışanların 
daha az sayıda temsil edilmesini 
işveren tarafı yani Hükümet is-
ter. Buna rağmen Hükümet’ten 

ses çıkmıyor, bu konfederasyon 
genel başkanı rahatsızlığını ifa-
de ediyor. Türkiye Kamu-Sen şu 
anda adeta o masada gözlemci 
sıfatıyla oturuyor. İmza yetkimiz 
yok, karar alma sürecine resmi 
olarak müdahil olamıyoruz, Kamu 
Görevlileri Hakem Kurulu’na dahi 
başvuramıyoruz, yani itiraz hak-
kımız da yok. O halde masada 
oturmamızdan Memur-Sen Ge-
nel Başkanı neden rahatsız? İşte 
bu sorunun cevabı geçtiğimiz 
üç toplu sözleşmede yatıyor. Biz 
o masada olmasak, ellerinde-
ki medya gücüyle propaganda  
yapacaklar ve kamu çalışanlarını 
yanlış yönlendirerek yaşanan re-
zaletleri başarı diye yutturacaklar. 
Şunu herkes bilmelidir ki, “Türki-
ye Kamu-Sen o masaya 4688 sa-
yılı Kamu Görevlileri Sendikaları 
Kanunu’nun 29. maddesinden al-
dığı yetki ve 400 bin üyesinin gü-
cüyle oturuyor. Dolayısıyla ‘Türki-
ye Kamu-Sen o masada olmasın’ 
demek, Ali Yalçın dahil kimsenin 
haddi değil.”  

Türkiye Kamu-Sen olarak toplu 
sözleşmede, çalışanların insanca 
yaşayabileceği bir ücret istiyoruz

Geylan, “Toplu sözleşme dö-
nemi yaklaşıyor. 1 Ağustos ile 31 
Ağustos tarihleri arasında bir aylık 
sürede kamu çalışanlarını temsil 
eden sendikalarımız Hükümet ile 
masaya oturacak ve önümüzdeki 
iki yılın özlük ve mali haklarını ma-
saya yatıracaklar. Şu anda 2019 
yılı içerisinde kamu çalışanlarının 
almış olduğu maaş zammı yüz-
de 9. Geçtiğimiz hafta Mart ayı 
enflasyon rakamları yüzde 19.31 
açıklandı. 2019 yılı sonu itibarıy-
la Merkez Bankası’nın enflasyon 
beklentisi yüzde 14 buçuktur. 

Yani yıl sonunda hedeflenen enf-
lasyon tutmuş olsa dahi kamu 
çalışanları 2019 yılında yüzde 5,5 
cepten yiyecek. Dolayısıyla Türki-
ye Kamu Sen olarak yetkili oldu-
ğumuz dönemlerde uygulandığı 
gibi enflasyon artı 2 puan refah 
puanını talep ederek  memurla-
rımızın ve emeklilerin enflasyon 
karşısında ezilmelerini önlemek 
istiyoruz. Beklentimiz ortaya çıkan 
ekonomik koşulların altında ezi-
len kamu çalışanlarının bu toplu 
sözleşme bittiğinde önümüzdeki 
2 yıl için insanca yaşayabilecek-
leri ücrete kavuşmalarıdır. Şimdi 
yüzde kaç zammı bekliyorsunuz 
sorusuna ise şunu ifade etmek 
istiyorum. Biliyorsunuz Hükümet 
bu yılbaşında asgari ücrete yüz-
de 26 zam yaptı. Aynı dönemde 
memurlarımızın maaş zammını da 
%9 olarak belirlemişti. Bu kabul 
edilebilir mi? Dolayısıyla kamu 
çalışanları için de bu baz alınmalı-
dır diye düşünüyorum. Bunun al-
tında bir zam oranının söz konusu 
olmaması gerekir. Biz ekonomik 
değerleri masaya yatıracağız, 
ekonomik ön görüleri masaya ya-
tıracağız ve Hükümete diyeceği 
ki değerler bunlar, öngörülerimiz 
bunlar ve talebimiz budur” şek-
linde konuştu.

Geylan, Cumhurbaşkanı’nın 
ek gösterge konusunun Meclis 
açıldığında gündeme geleceğini 
söylediğini belirterek, “Bu söze 
itibar ediyoruz” dedi. Geylan,  4 
meslek grubunun yanı sıra tüm 
kamu çalışanlarının ek gösterge-
lerinin yükseltilmesi, yardımcı hiz-
metler sınıfının da ek gösterge-
den yararlandırılması şeklindeki 
talebini de bir kez daha yineledi. 

GENEL BAŞKAN NEVŞEHİR’DEN SESLENDİ
TÜRK EĞİTİM-SEN www.turkegitimsen.org.tr
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Sendikamız üyesinin görev 
yaptığı okulda norm fazlası ol-
ması nedeniyle gerçekleştirilen 
atama işlemlerinin iptali istemiy-
le açmış olduğumuz davalarda 
lehe kararlar alınmasına rağmen 
Mahkeme kararlarının uygulan-
maması ve etkisiz bırakılması 
nedeniyle  6.000,00 TL manevi 
tazminatın yasal faiziyle öden-

mesi talebiyle açmış olduğu-
muz davada, Ankara 4. İdare 
Mahkemesi’nin 2018/2340 E., 
2019/790 K. sayılı ve 10.04.2019 
tarihli kararında, “…davacının, 
norm kadro fazlası olduğundan 
bahisle çeşitli defalar görevin-
den alınarak başka yere atama-
sının yapılması ve bu işlemlere 
karşı açtığı davalarda lehe yargı 

kararları bulunmasına rağmen, 
idarenin davacının görevine iade 
edilmesinden çok kısa bir süre 
sonra tekrar davacıyı norm kad-
ro fazlası olarak değerlendirerek 
başka yere ataması gözönünde 
bulundurulduğunda, hakkında 
verilen yargı kararlarının biçimsel 
olarak uygulanması nedeniyle, 
davacının görevini yapamaz hale 
geldiği, bundan dolayı üzüntü 
ve elem duyduğu açıktır. Manevi 
tazminat, kişilerin mal varlığında 
meydana gelen azalmayı gider-
meye yönelik bir tazmin aracı 
olmayıp manevi yönden duyu-
lan acı ve ızdırabı kısmen de olsa 
hafifletmeye yönelik manevi bir 
tatmin aracıdır. Olayın gelişimi ve 
sonucu ilgilinin durumu itibariyle 
uğradığı zarara karşılık takdir edi-
lecek manevi tazminatın, manevi 

tatmin aracı olmasından dolayı 
zenginleşmeye yol açmayacak 
miktarda fakat idarenin olaydaki 
kusurunun niteliğini ve ağırlığını 
ifade edecek ölçüde saptanması 
zorunlu bulunmaktadır. Bu du-
rumda, manevi tazminat öden-
mesini gerektirecek şartların 
oluştuğu görüldüğünden, dava-
cının dava konusu işlem nede-
niyle duyduğu elem ve ızdırabın 
giderilebilmesi için 6.000,00-TL 
manevi tazminatın dava tari-
hinden itibaren işletilecek yasal 
faiziyle birlikte davalı idarelerce 
davacıya ödenmesi gerekmekte-
dir.” denilerek,  6.000,00 TL ma-
nevi tazminat istemimizin kabulü 
ile dava tarihinden itibaren he-
saplanacak yasal faizi ile birlikte 
ödenmesine karar verilmiştir.

SENDİKAMIZ ÜYESİNE MANEVİ TAZMİNAT KARARI

Türk Eğitim Sen Merkez Kadın 
Komisyonu ve Ankara Şubeleri 
Kadın Komisyonu Üyeleri, 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 
kitap okuma etkinliğinin dördün-
cüsünü 09.03.2019 tarihinde Kı-
zılay Meydanı’nda gerçekleştirdi. 
Üyelerimiz yanlarında getirdiği 
kitapları okudu.

Vatandaşların da destek ver-
diği kitap okuma etkinliğinde bir 
konuşma yapan Türk Eğitim Sen 
Merkez Kadın Komisyonu Başkanı 
Firdes Işık, “Ne yazık ki kitap oku-
maya televizyon izlemekten daha 
az zaman ayırıyoruz.  Oysa kitap 
okumak geçmişimizi okumak, ge-
leceğimizi hazırlamak, düşünme 
gücümüzü geliştirmektir” dedi. 

Kitapların her daim baş ucumuz-
da, yanı başımızda olması gerek-
tiğini ifade eden Işık, kitap okuma 
konusunda farka Türk Eğitim Sen 
olarak Milli Eğitim Bakanlığı’na, 
okul öncesi öğretmenlerine te-
neffüs hakkı verilmesi yönünde 
yaptığımız talebin reddi üzerine 
sorunun çözüme kavuşturulması 
için Kamu Denetçiliği Kurumu’na 
müracaat etmiştik.  Kamu Denet-
çiliği Kurumu şikâyetimizi kabul 
ederek Milli Eğitim Bakanlığı’na 
tavsiyede bulunulmasına karar 
verdi.

Kamu Denetçiliği Kurumu tav-
siye kararında özetle “Okul ön-
cesi eğitim kurumlarında yeterli 
destek personelin görevlendiril-
mesine: öğretmenlerin dinlenme 
ve özel ihtiyaçlarını gidermeye 
yönelik tedbir ve uygulamalara 
ilişkin olarak tüm eğitim kurum-
lan için geçerli ve açıklayıcı yazılı 
düzenlemeler yapılmasına; öğ-
retmenlerin çalışma koşullarının 
iyileştirilmesine; okul öncesi  eği-
timin niteliğinin artırılmasına yö-
nelik ortak kalite standartlarının 

oluşturulması hususlarında. Milli 
Eğitim Bakanlığı’na TAVSİYEDE 
BULUNULMASINA”  ifadeleri-
ne yer verdi. Kamu Denetçiliği 
Kurumu’nun tavsiye kararına göre 
Milli Eğitim Bakanlığı’nın mevzu-
atta gerekli düzenlemeleri ivedi-
likle yapması gerekmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı’nda gö-
rev yapan diğer branşlarda ki tüm 
öğretmenlerin ve öğrencilerin 
teneffüs hakkı var iken okul ön-
cesi öğretmen ve öğrencilerinin 
teneffüs haklarının bulunmaması, 
insan haklarına da aykırı bir du-
rumdur.  Bu nedenle, okul öncesi 
öğretmen ve öğrencilerinin de 
gün içerisinde teneffüs(dinlenme 
ve ihtiyaç izni) haklarını kullanma-
ları sağlanmalıdır.  Okul öncesi 
öğretmen ve öğrencilerine te-
neffüs hakkı verilmemesi, oyun 
çağındaki öğrencilerin yıpranma-
larına ve motivasyon kaybı yaşa-
malarına engel olacaktır.

Türk Eğitim Sen olarak, kazanı-
mımızın eğitim camiasına hayırlı 
olmasını temenni ederiz. Kamu 
Denetçiliği Kurumu tavsiye kararı-

nın gereğinin yapılmasının takip-
çisi olacağımızın da bilinmesini 
isteriz.

ındalık yaratılması,  ve kitap 
okumanın teşvik edilmesi için bu 
etkinliğin devam edeceğini söy-
ledi. Bilgi üreten, ürettiği bilgiyi 
aktaran bir toplumun geleceği-
ni en iyi şekilde inşa edeceğine 
vurgu yapan Işık, “Çocuk yaşta 
bu alışkanlığın kazandırılması için 
gerekli tedbirler alınmalıdır” diye 
konuştu.

Merkez Kadın Komisyonu 
ve Ankara Şubeleri Kadın Ko-
misyonu Üyeleri daha sonra 
Güvenpark’ta Kızılay’ın Kan Ba-
ğışı aracında, kan ve kök hücre 
bağışında bulundu.

Kan ve kök hücre bağışının 
önemine dikkat çeken Merkez 
Kadın Komisyonu Başkanı Firdes 
Işık, “Kan bağışı hayat kurtarır. 
Toplumumuzun bu konuda bi-
linçli olması ve tereddüt etme-
den uygun zaman aralıklarında 
kan bağışında bulunması büyük 
önem taşımaktadır.” dedi.

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU; OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNE 
TENEFFÜS HAKKI VERİLMELİDİR DEDİ

TÜRK EĞİTİM-SEN Türkiye’nin Sendikası
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Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı 
Talip Geylan, 07.04.2019 tarihin-
de KRT’de yayınlanan Eğiti-Yo-
rum programına katıldı. 

Öğretmenlik Meslek Kanunu’na 
değinen Geylan, taslağın ekono-
mik hususları ihtiva ettiği için Ma-
liye Bakanlığı’na gönderildiğini, 
daha sonra paydaşların görüşle-
rine açılacağını bildirdi. “Dimyata 
pirince giderken evdeki bulgur-
dan olmayalım” diyen Geylan, 
tasarıyı eğitim çalışanlarının 657 

Sayılı Kanundan kaynaklanan ka-
zanımlarının baki kalması kaydıyla 
onaylayacaklarını kaydetti. “İş gü-
vencemizi riske eden bir kanunla 
karşı karşıya kalırsak, her türlü 
demokratik ve hukuki hakkımızı 
kullanırız” diyen Geylan, meslek 
kanununda olması gerekenleri 
sıraladı. Adil, liyakate dayalı bir 
kariyer planlamasının kanunda 
yer alması gerektiğini söyleyen 
Geylan,  öğretmenlerin kariyer 
basamakları belirlenirken sınava 
tabi tutulmamasını istedi. 10 yılını 

dolduran öğretmenlere uzman, 
20 yılını dolduran öğretmenlere 
baş öğretmen unvanı verilme-
si gerektiğini söyleyen Geylan, 
“Öğretmenlik bildiğini aktarma 
mesleğidir. Bu da tecrübe ile 
orantılıdır. Öğretmenlerin sınava 
tabi tutulmasını doğru bulmuyo-
ruz” dedi.

Ak Parti Grup Başkanı Naci 
Bostancı, ek göstergenin 

Nisan-Mayıs ayı gibi 
çıkarılacağını söyledi. Bu bir 

taahhüttür.
Mahrumiyet bölgelerinde gö-

rev yapan öğretmenlere teşvik 
getirilmesi ve ek gösterge uygu-
lamasının da kanunda yer alması 
gerektiğini bildiren Geylan, ek 
gösterge ile ilgili önemli açıkla-
malar yaptı. Türkiye Kamu-Sen’in 
tüm meslek gruplarının ek gös-
tergelerinin düzenlenmesi ve ek 
göstergeden yararlanamayan 
yardımcı hizmetler sınıfının ek 
göstergeden yararlanmasını sağ-
lanması konularını içeren kanuni 
düzenlemeyi Mustafa Kalaycı 

marifetiyle TBMM’ye sunduklarını 
ifade eden Geylan, sözlerini şöy-
le sürdürdü: “Tasarı Plan ve Büt-
çe Komisyonu’nda sıraya alındı. 
Umuyorum ki; tüm siyasi partiler 
gerek komisyon, gerekse genel 
kurul aşamasında tasarıya sahip 
çıkarlar ve kamu çalışanlarının ta-
mamını memnun eden bir düzen-
leme hayata geçer.

Öğretmenlere ek gösterge 
sözü ikinci 100 günlük eylem 
planında yer almıştı. Hükümetin 
seçimden önce sadece 4 meslek 
grubunun ek göstergesini yük-
seltip, diğerlerini kapsam dışı bı-
rakmasının siyasi faturası olacağı 
düşüncesiyle bu sözü gerçekleş-
tirmediğini düşünüyorum.  Bildi-
ğiniz gibi Ak Parti Grup Başkanı 
Naci Bostancı, ek göstergenin 
Nisan-Mayıs ayı gibi çıkarılacağını 
söyledi. Bu bir taahhüttür. TBMM, 
9 Nisan tarihinde çalışmalarına 
başlayacak. İlk gündem maddesi 
ek gösterge düzenlemesini olma-
lıdır. Ek gösterge düzenlemesinin 
beklentimiz doğrultusunda gün-
deme getirilmesini istiyoruz.”

 “İş Güvencemizi Riske Eden Bir Kanunla Karşı Karşıya Kalırsak, 
Her Türlü Demokratik ve Hukuki Hakkımızı Kullanırız.”

Türk Eğitim Sen üyesi olup, 
okul müdürü olarak görev yap-
makta iken, Milli Eğitim Bakanlığı-
na Bağlı Eğitim Kurumları Yöne-
ticilerinin Görevlendirilmelerine 
İlişkin Yönetmeliğin ekinde yer 
alan “Görev Süreleri Uzatılacak 
Eğitim Kurumu Müdürleri De-

ğerlendirme Formu” gereğince 
yapılan değerlendirme sonucun-
da başarısız sayılan ve müdürlük 
görev süresi uzatılmayan üyemiz 
tarafından;  müdürlük görev sü-
resinin uzatılmaması işlemlerine 
karşı açılan davalarda verilen iptal 
kararlarının uygulanmadığı, hiçbir 

somut ve haklı gerekçe olmama-
sına rağmen görev süresinin uza-
tılmadığı, üç yılı aşan dava süreç-
leri sonrasında maddi ve manevi 
yönden zarar gördüğü, bu süreç-
te yaşadığı üzüntü ve elem so-
nucu sağlığının bozulduğu, kalp 
krizi geçirerek ameliyat olmak 
durumunda kaldığı gerekçesiyle 
manevi tazminat istemiyle açılan 
davada, Ankara 12. İdare Mahke-
mesinin 2017/3332 E., 2018/2146 
K. sayılı ve 28.02.2018 tarihli ka-
rarıyla 5.000,00 TL. manevi taz-
minatın davalı idareden tahsiline 
karar verilmiştir.

Kararın gerekçesinde, “..Uyuş-
mazlıkta, davacının Milli Eğitim 
Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurum-
ları Yöneticilerinin Görevlendi-

rilmesine İlişkin Yönetmeliğin 
ekinde yer alan “Görev  Süreleri 
Uzatılacak Eğitim Kurum Müdür-
leri Değerlendirme Formu” ge-
reğince yapılan değerlendirme 
sonucunda 75 ve üzeri puan ala-
madığı için görev süresinin uza-
tılmaması yönünde işlemler tesis 
edildiği, anılan işlemlerin iptali 
istemiyle açılan davalarda işlem-
lerin iptaline karar veren Ankara 
9. İdare Mahkemesi ve Ankara 
4. İdare Mahkemesi kararlarının 
gerekçesi doğrultusunda da-
valı idare tarafından işlem tesis 
edilmemesi nedeniyle duyduğu 
elem ve üzüntünün karşılığı ola-
rak takdiren 5.000,00 TL manevi 
tazminatın davalı idare tarafından 
davacıya ödenmesi gerektiği so-
nucuna varılmıştır.” denilmiştir.

GÖREVDEN ALINAN OKUL MÜDÜRÜNÜN MANEVİ TAZMİNATI 
İLE İLGİLİ OLUMLU KARAR
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Türk Eğitim-Sen Genel Baş-
kanı ve Türkiye Kamu-Sen Ge-
nel Sekreteri Talip Geylan, Türk 
Haber-Sen Genel Başkanı Yücel 
Kazancıoğlu, Türk Sağlık-Sen Ge-
nel Başkan Yardımcısı Mustafa 
Köse ve TÜRKAV Genel Başka-
nı Ebubekir Korkmaz ile birlikte 
17.04.2019 tarihinde TÜRKAV 
Bursa Şubesi’nin Başbuğ Alpas-
lan Türkeş’i anma gecesine ka-
tıldı. Program öncesinde Talip 
Geylan, Türkiye Kamu-Sen’e bağ-
lı sendikaların Bursa şube başkan-
ları ve şube yönetim kurulu üyele-
ri ile bir araya geldi.

Sendikal düsturla örtüşmeyen 
yaklaşımların faturası çok ağır 

olacak.
Yaptığı konuşmada ülkemizde 

öbek öbek kümeleşmiş bir çe-
tenin kamusal alanı işgal ettiği-
nin altını çizen Geylan, buna son 
verilmesi noktasında tüm kamu 
çalışanlarının uyanık olmasını is-
tedi. Bu sendikal çetenin kamu 
çalışanlarını tehdit ettiğini, ‘bana 
üye olmazsan senin tayininin yap-
tırmam, şef, müdür olamazsın’ 
dediğini, kimilerine de makam, 
mevki vaat ettiğini bildiren Gey-
lan, sendikal düsturla örtüşme-
yen yaklaşımların faturasının çok 
ağır olduğunu ifade etti. Geylan, 
özellikle mülakatlarda torpilin, 
adam kayırmanın, yandaşlığın 
önünü açan, hatta ve hatta ken-
disini iktidar yerine koyan ve tali-

matlara bile karşı gelen bu yapıya 
karşı ciddi bir mücadele verilmesi 
gerektiğini söyledi.

Gerçekten hak edenlerin 
makamlara getirilmesini 

istiyorsak, yapılması gereken, 
güvenlik soruşturması temiz 
olan adaylara mülakat puanı 
olarak yazılı sınav puanının 

verilmesidir.
Yönetici atama sınavının ya-

pıldığını bildiren Geylan, “Yazılı 
sınavın ardından yapılacak müla-
katlarda bu çetenin herhangi bir 
etkisinin olmaması çok önemlidir. 
Gerçekten hak edenlerin, liyakatli 
ve işinin ehli olanların makamlara 
getirilmesini istiyorsak, o zaman 
yapılması gereken, güvenlik so-
ruşturması temiz olan adaylara 
mülakat puanı olarak yazılı sınav 
puanının verilmesidir. Ancak bu 

şekilde adaleti sağlayabiliriz. Ni-
tekim Milli Eğitim Bakanı ‘Yöne-
tici mülakatlarında güvenlik so-
ruşturması temiz olan adaylara, 
yazılı sınav puanı ne ise mülakat 
puanı da o verilecek’ şeklindeki 
talimat vermişti. Biz bu sözü çok 
önemsiyoruz. Bu sözün yerine 
getirileceğine yürekten inanı-
yoruz. Zaten son yapılan görev-
de yükselme mülakatlarında da 
Bakan Selçuk’un talimatıyla kul 
hakkı yenilmedi. Bu anlayışın tüm 
kamusal alana sirayet etmesi çok 
önemlidir” dedi.

Kamu çalışanlarının iş 
güvencesinin teminatı Türkiye 

Kamu-Sen’dir.
Kamu çalışanlarının iş güven-

cesinin Türkiye Kamu-Sen ve 
Türk Eğitim-Sen için olmazsa ol-
maz olduğunu söyleyen Geylan, 

“Seçimlerin ardından personel 
reformu yapılacağına, 657 Sayılı 
DMK’nın değiştirileceğine dair 
sesler yükselmektedir. Bizler 657 
Sayılı Kanunun tartışılmasına 
değil, Anayasal hakkımız olan iş 
güvencemizin tartışılmasına karşı 
çıkıyoruz. Elbette 657 Sayılı Ka-
nunun her kanun gibi eksikleri, 
düzeltilmesi gereken yönleri ola-
bilir. Ama Anayasa’nın 128’inci 
maddesiyle güvence altına alınan 
iş güvencemize dokunulmasına 
asla izin vermeyiz. Kamu çalışan-
larının iş güvencesinin teminatı 
Türkiye Kamu-Sen’dir” diye ko-
nuştu.

Sizi gerçek anlamda temsil 
eden Türkiye Kamu-Sen ve 

Türk Eğitim-Sen’e yetki verin.
Kamu çalışanlarına çağrıda bu-

lunan Geylan, “ Lütfen sendikal 
tercihlerinizi gözden geçirin. Hak 
etmeyenleri yüceltenlere, bece-
riksiz ve iş bilmezleri makamlara 
getirenlere, çalışanları şantajla, 
tehditle üye yapanlara, toplu 
sözleşme masasında memurları 
pazarlayanlara değil; sizi gerçek 
anlamda temsil eden, hakkı gö-
zeten, memurların, emeklilerin 
ekonomik ve sosyal sorunlarına 
hâkim olan Türkiye Kamu-Sen 
ve Türk Eğitim-Sen’e yetki verin. 
Kamu çalışanları ancak bu şekilde 
tünelin ucundaki aydınlığa ulaşa-
caktır” dedi.

“ Ülkemizde Kümeleşmiş Çetenin Kamusal 
Alanı İşgal Etmesine Müsaade Etmeyeceğiz. ”
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GENEL MERKEZ YÖNETİCİLERİ ALANLARDA
Genel Sekreter Musa Akkaş ve 

Genel Başkan Yardımcısı Meh-
met Yaşar Şahindoğan, 18 Nisan 
tarihinde Çankırı’da ziyaretlerde 
bulundu. Milli Eğitim Müdürü 
Muammer Öztürk’ü ziyaret eden 
Genel Başkan Yardımcıları, daha 
sonra Çankırı Şube’de yöne-
tim kurulu üyeleri ve üniversite 
temsilcileri ile toplantı yaptılar. 
Üniversite çalışanlarını da ziyaret 
eden Genel Başkan Yardımcıları 
burada soruları cevaplandırdı.

Genel Başkan Yardımcıları 
Cengiz Kocakaplan ve Mehmet 
Yaşar Şahindoğan, 08-11 Nisan 
tarihleri arasında Bayburt, Gü-
müşhane, Erzincan, Erzurum 1 
ve 2 No’lu Şubelerin düzenlediği 
istişare toplantılarına katıldı. Ge-
nel Başkan Yardımcılarımız ayrıca 
Erzincan Belediye Başkanı sayın 

Bekir Aksun ve Bayburt Belediye 
Başkanı sayın Hükmü Pekmezci’yi 
makamında ziyaret ettiler.  Bunun 
yanı sıra, Erzincan Binali Yıldırım 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Akın Levent, Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Ahmet Uğur Nalcıoğ-
lu, Genel Sekreter Halim Ferit 
Bayata’yı ziyaret ettiler.

Genel Başkan Yardımcıları 
Mehmet Yaşar Şahindoğan ve 
Selahattin Dolğun  27-28 Nisan 
tarihleri arasında Budur, Eskişehir 
1 ve 2 No’lu Şubelerinin istişare 
toplantısına katıldı. Toplantıda 
şube yönetim kurulu üyeleri, ilçe 
ve okul temsilcileri ve çok sayıda 
üyemiz hazır bulundu.

 Türk Eğitim-Sen Genel Sekre-
teri Musa Akkaş ve Genel Başkan 
Yardımcısı Selahattin Dolğun, 
Konya 1 No’lu ve Bolu Şube’nin 

düzenlediği istişare toplantılarına 
katıldı. Genel Başkan Yardımcıları 
ayrıca Bolu İl Milli Eğitim Müdürü 
Yasin Tepe’yi, Abant İzzet Bay-
sal Üniversitesi Prof. Dr. Mustafa 
Alişarlı’yı ve Bolu Karaköy TOKİ 
Ortaokulu’nu da ziyaret ettiler.

Türk Eğitim-Sen Genel Sekre-
teri Musa Akkaş, 13 Nisan tarihin-
de  Sivas Şube’nin istişare toplan-
tısına katıldı. Toplantıya, Türkiye 
Kamu-Sen’e bağlı sendikaların 
şube başkanları ve yöneticileri, 
okul, kurum ve ilçe temsilcileri 
katıldı.

Genel Sekreter Musa Akkaş 
ve Genel Başkan Yardımcısı Fuat 
Yiğit, 25 Nisan tariihinde Gire-
sun Şube’nin düzenlediği istişa-
re toplantına katıldı.  Toplantıya 
Türkiye Kamu Sen’e bağlı sendi-
kaların şube başkanları, okul-ilçe 

yönetimleri, emekli üyelerimiz  
hazır bulundu.

Genel Başkan Yardımcıları ay-
rıca Giresun Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Cevdet Coşkun, İl Milli 
Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosu-
noğlu ve Belediye Başkan vekili 
Hasan Yılmaz’ı ziyaret ettiler.

Genel Sekreter Musa Akkaş ve 
Genel Başkan Yardımcısı Meh-
met Yaşar Şahindoğan, 18 Nisan 
tarihinde Çankırı’da ziyaretlerde 
bulundu. Milli Eğitim Müdürü 
Muammer Öztürk’ü ziyaret eden 
Genel Başkan Yardımcıları, daha 
sonra Çankırı Şube’de yöne-
tim kurulu üyeleri ve üniversite 
temsilcileri ile toplantı yaptılar. 
Üniversite çalışanlarını da ziyaret 
eden Genel Başkan Yardımcıları 
burada soruları cevaplandırdı.
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