İŞTE TÜRK MİLLETİNİN ÇÖZÜLME SÜRECİNE DAİR GERÇEK KANAATİ!
Türk Eğitim-Sen; eğitim çalışanlarının, bölücü elebaşının
muhatap alındığı İmralı görüşmeleri ile başlayan ve kimileri
tarafından ÇÖZÜM, kimileri tarafından ise ÇÖZÜLME olarak
adlandırılan gelişmeler ile başkanlık ve eyalet sistemi hakkındaki görüşlerini öğrenmek, AB üyeliğine bakış açılarını ölçmek
ve gündeme dair diğer konulara yaklaşımını değerlendirmek
amacıyla bir anket çalışması düzenledi.

Katılanların % 68,5’inin, bebek katili ile görüşülerek terörün
sonlandırılamayacağını ifade ettiği ankette; % 71,1’i sözde barış sürecinin bölücü elebaşı ve terör örgütünün meşrulaştırılmasına neden olacağını, yüzde 67.5’i pkk’nın hiçbir yaptırıma
maruz kalmadan sınır dışına çekilmesini bir genel af olarak
değerlendirdiğini ve yüzde 64.5’i de bu çözülme sürecinin bölücü elebaşı ve pkk’nın meşrulaştırılmasına neden olacağını
düşünmektedir.
Devamı 10. sayfada

Türk Eğitim-Sen ve Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail KONCUK;

“SÜREKLİ BÜYÜDÜĞÜ İDDİA EDİLEN ÜLKE EKONOMİSİNDEN
MEMURLAR OLARAK PAYIMIZA DÜŞENİ İSTİYORUZ”

Devamı 19. sayfada
Maaşların enflasyon karşısında eridiğini ifade eden Genel Başkan Koncuk,
Türk ekonomisinin her gün büyüdüğünü
ve dünyanın sayılı ekonomileri arasına
girdiğini ifade eden yetkililere seslenerek; “Büyüyen bir ekonomide, toplumun

geneline yayılan adaletli bir dağılım olması gerekir. Büyüyen pastadan memurlar
alarak payımıza düşeni istiyoruz. 4 aylık enflasyon memur maaşlarına yapılan
zammı geçmiştir. Yani memur maaşları
yine erimiş durumdadır. Sosyal devlet,

tüm vatandaşlarının nimetten de külfetten
de adil pay aldığı bir yapıyı zorunlu kılar.
Hükümet, kamu çalışanlarının yaşadığı
ekonomik gerçekleri gizlemek adına suni
gündemlerle kamuoyunu meşgul etmemelidir.” şeklinde konuştu.
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GENEL BAŞKAN HABERTÜRK’TE
“1 MAYIS HEBA EDİLMİŞTİR” DEDİ

T

ürkiye Kamu-Sen ve Türk
Eğitim-Sen Genel Başkanı
İsmail Koncuk, 1 Mayıs Emek
ve Dayanışma Gününde Habertürk televizyonunda yayınlanan ‘Didem Arslan
Yılmaz ile Türkiye’nin Nabzı’ programına katıldı. Programın diğer konukları Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet
Gündoğdu, KESK Genel Başkanı Lami
Özgen, DİSK Genel Başkanı Kani Beko,
Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut
Arslan’dı.
Hükümet, Diyarbakır mitinginde
yaşanan o tablonun Taksim’de de
yaşanacağı endişesiyle kutlamaya
izin vermedi. Aksi takdirde bu
‘al gülüm, ver gülüm’ günleri
yaşadığımız bugünlerde Hükümetin
1 Mayıs’ın Taksim’de kutlanmasına
izin vermemesi, bu konuda inat
etmesi başka türlü izah edilemez.
1 Mayıs’ta yaşanan olayların değerlendirildiği programda Türkiye KamuSen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı
İsmail Koncuk Hükümetin Diyarbakır’da
yaşanan tablonun Taksim’de de yaşanacağı endişesiyle 1 Mayıs’ın Taksim’de
kutlanmasına izin vermediğini söyledi.
Koncuk şöyle konuştu: “İstanbul’da çok
nahoş görüntüler yaşandı. Polis orantısız güç kullandı. 1 Mayıs’ta Taksim’de
emek örgütleri toplanır toplanmaz anında müdahale eden polis görüntüsü
vardı. Bunu doğru bulmuyorum. Ancak
konfederasyonları da eleştirmek istiyorum. Zira bu süreci daha önceki programda da konuşmuştuk. Bazı çekincelerim olduğunu ifade etmiştim.
Peki Hükümet, 1 Mayıs’ın Taksim’de
kutlanmasına neden izin vermedi?
Benim kanaatime göre Hükümet,
Diyarbakır’da yaşanan o tablonun
Taksim’de de yaşanacağı endişesiyle
kutlamaya izin vermedi. Hatırlanacağı
üzere Diyarbakır’da sarı, kırmızı, yeşil
paçavralar açılmıştı. Hükümet bu tablonun yaşanmasından endişe etti. Zira
Hükümet vatandaşı süreç ile ilgili hala
ikna edemedi. Bu nedenle Hükümet,
Taksim’de de Diyarbakır alanındaki gibi
bir görüntünün oluşacağı endişesi nedeniyle Taksim konusunda inatlaşma içine
girdi. Aksi takdirde bu ‘al gülüm, ver
gülüm’ günleri yaşadığımız bugünlerde
Hükümetin 1 Mayıs’ın Taksim’de kutlanmasına izin vermemesi, bu konuda inat
etmesi başka türlü izah edilemez.”
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Çalışma hayatının sorunlarını
gündeme getirebileceğimiz bir günü
konfederasyon genel başkanları
elleriyle heba etti
Koncuk konfederasyon genel başkanlarının 1 Mayıs’ı heba ettiğini söyleyerek, “Yazık oldu” dedi. Koncuk şöyle
konuştu: “Çalışma hayatının sorunlarını gündeme getirebileceğimiz bir günü
konfederasyon başkanları elleriyle heba
etti. 6 konfederasyon beraberce başka
bir alanda olabilirdik. Çünkü Türkiye’de
çalışma hayatı çok kötü durumda. Adil
bir paylaşım söz konusu değil. İşsizlik
tavan yapmış, iş güvencesi ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. Sendikasızlaştırma
almış başını gidiyor. İnadınız sonucunda
ne oldu? Çalışma hayatı ile ilgili problemleri dile mi getirdiniz? Hayır. 1 Mayıs
heba edilmiş bir gün oldu. Hem çalışanlar hem de İstanbullular açısından kayıp
gün yaşandı. Bunun karlısı yok. Yazık
oldu.”
Tarihe takılıp kalırsak farklılıkların
gündeme getirildiği, farklılıkların
kaşındığı ve bu farklılıklar yüzünden
emek örgütlerinin bir araya
gelebileceği 1 Mayıslara ulaşamayız.
Koncuk sözlerini şöyle sürdürdü:
“Tarihsel süreç sözü bazı konfederasyonlar bakımından önemli olabilir ama
bugünü de kaybetmemeliyiz. Tarihsel
süreçte yaşananları hatırlamak önemlidir elbette ama bugünü ve yarını kaybetmeden tarihsel süreci değerlendirirsek
çok daha güzel olur. Yoksa tarihe takılıp
kalırsak farklılıkların gündeme getirildiği,
farklılıkların kaşındığı ve bu farklılıklar
yüzünden emek örgütlerinin bir araya
gelebileceği 1 Mayıslara ulaşamayız.
Bu sene yaşadıklarımız inşallah bundan
sonraki 1 Mayısları beraberce kutlama
ve çalışma hayatındaki tehlikeleri gündeme getirme imkânı sağlar.”
Konfederasyon Genel Başkanı
olduğumuzu hiç olmazsa 2014
yılında hep birlikte hatırlayalım
ve çalışma hayatında yaşanan
sorunların üzerine gidelim. Biz
aramızda tartıştığımız sürece,
iktidarın, çalışanlar üzerindeki
zulmü ve adil gelir paylaşımındaki
problemler artarak devam edecektir.
Koncuk, konfederasyon genel başkanlarına da çağrıda bulunarak, 2014
yılında kutlanacak olan 1 Mayıs’ta çalışma hayatı ile ilgili sorunları beraberce

gündeme getirmeyi teklif etti. Koncuk
“4/C insanlık ayıbıdır. Bu ayıbı insanlarımıza yakıştıranların yüzünün kızarması lazım. Öte yandan emeklilerimiz de
çok perişan durumdadır. Bütün bunları
1 Mayıs’ta konuşmamız gerekirken, 1
Mayıs’ı elimizle heba ettik. Bu şekilde
varlık sebebimiz ortadan kalkıyor. Biz
niye sendikacıyız? Biz, Kanarya Sevenler Derneği değiliz. Çalışma hayatındaki
tüm sorunları 1 Mayıs’ta gündeme getirmemiz gerekirdi. Bu nedenle konfederasyon genel başkanı olduğumuzu
hiç olmazsa 2014 yılında hep birlikte
hatırlayalım ve çalışma hayatında yaşanan sorunların üzerine gidelim. Biz
aramızda tartıştığımız sürece, iktidarın,
çalışanlar üzerindeki zulmü ve adil gelir
paylaşımındaki problemler artarak devam edecektir. Bu sorunları beraberce
çözebiliriz” dedi.
Gariban polislerin üzerinde
tahakküm kurarak, onları meslekten
atarak, 250 bin polisin gözünü
korkuttuklarını zannetmesin.
Savunmasız 7 polisi meslekten
atmak maharet değildir, güçlü ya
da iktidar olmak da değildir. Bu bir
ayıptır.
Emniyet-Sen adıyla sendika kurdukları için 7 polis memurunun meslekten
atılmasını da değerlendiren Koncuk, “Bu
kararın altına imza atanlar kendilerinin
büyüdüklerini zannetmesin. Kimse, gariban polislerin üzerinde tahakküm kurarak, onları meslekten atarak, 250 bin
polisin gözünü korkuttuklarını zannetmesin. Bu kararı verenler ve bu karara
seyirci kalan İçişleri Bakanı Muammer
Güler 250 bin polisin nazarında büyümemiştir. İnsanlar devletin, bürokrasinin
verdiği gücü çalışanları tahakküm altına
alarak, onları ezerek değerlendirmemelidir. Türkiye diktatörlükle yönetilen bir
ülke değildir. Bu kararın yargıdan döneceğine inanıyoruz. Sayın Başbakan’a da
bir hatırlatmada bulunmak istiyorum: Bu
sizin siyasi iktidarınızı da lekeleyen bir
durumdur. Sizin devri iktidarınızda yaşanan bu durum bir utançtır.
Savunmasız 7 polisi meslekten atmak maharet değildir, güçlü ya da iktidar
olmak da değildir. Bu bir ayıptır. Bu ayıbı ne yazık ki İçişleri Bakanı seyrediyor,
Emniyet Genel Müdürü seyrediyor, Başbakan seyrediyor. 250 bin polise sendika hakkı vermeyebilirsiniz. Kanunlar cevaz vermiyorsa, bağımsız mahkemelere
dava açar, sendikayı kapattırırsınız ama
meslekten atmak ne demektir?” diye konuştu.
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BARIŞI ZONGULDAK’TA ARAMAK
Bugünlerde akil adamlar gündemde,
her gittikleri yerde tepki görmeye devam
ediyorlar.Akil adamların görevi nedir?
Bu arkadaşlar yaptıkları açıklamalarda,
aşağıda da görüleceği üzere, siyasi iktidarın adamı olmadıklarını, barışa hizmet ettiklerini, Çanakkale ruhunu tesis
etmek istediklerini söylemektedirler.
Akil adamlardan üç kişinin bu konudaki açıklamaları aşağıdadır.
Kürşat BUMİN: “Biz ne devletin siyasi
komiseriyiz, ne de devletiz. Bir projenin
benimsenmesine yardım etmek için yola
düşmüş insanlar değiliz. 63 kişi de birbirine benzemeyen insanlardan oluşmuş.
Bu süreçte yardımcı olabilmek için teklifi
kabul ettim. Türkiye büyük bir felaketle
karşı karşıya. Türkiye iç savaş yaşıyor.
Böyle bir savaşla Türkiye ne AB’ye girer,
ne medeni âlemin bir parçası olabilir. Bu
çözülmezse, Ortadoğu’daki gelişmelerle daha büyük iç savaşa dönüşecek.”
Ahmet
GÜNDOĞDU:”Çanakkale
ruhunu yeniden tesis etmek gerektiğine dikkati çeken Gündoğdu, “Biz akil
insanlar olarak, Memur-Sen olarak, bu
terör sorununun çözümünde bataklığı
kurutmak için katkı vermeye karar verdik” şeklinde konuştu.
Gündoğdu, 11 ili gezdiklerini anlatarak, şunları söyledi: “Bu teklifin gelişiyle akil insan olmadık. Biz zaten akildik.
Bana göre akil örgüt, akil insan, akil
adam olmak şehit yakınlarımızı üzmeden, şehitlerimizin ruhunu incitmeden,
istikameti millet olan, her türlü illegal yapılanmanın karşısında olmak ve milletle
bu süreci başarıya ulaştırmaktır. Bunun
için 63 kişilik akil insandan değil, 76
milyonun yüzde 99’undan bahsetmek
lazım. Bugüne kadar gittiğim Kocaeli,
Edirne, Bilecik Yalova, İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli’de halkımızın, kendisine anlatıldığında çözümden yana olduğunu görüyoruz.”
Yusuf Şevki HAKYEMEZ: “Hükümetin adamı olmadıklarını, hükümet adına hareket etmediklerini vurgulayarak,
şunları söyledi: “Biz, sivil kişiler olarak
süreci desteklediğimiz için bu listenin
içinde yer aldık. Hükümetin hiçbir yönlendirmesiyle karşı karşıya değiliz. Yol
haritamızı kendi aramızda yaptığımız
toplantıyla belirledik.”
Bu açıklamaları okuduktan sonra,

olayları değerlendirebilen, yaşananları,
sadece duygusal değil, mantık çerçevesinde yorumlayabilen insanların aklına pek çok soru gelmelidir. Öncelikle
şu gerçeği bilmek gerekir. Adına çözüm
yada kardeşlik projesi denilen, bize göre
ise ihanet ve çözülme süreci, şuan görevlendirilen akil adamlar tespit edilmeden çok önce gündeme gelmiş, İmralı
görüşmeleri çok tan başlamıştı.
Buradan şuna gelmek istiyorum, bu
süreç başlamadan önce akil adamlar
ortada yoktu, sonrasında seçildiler. O
halde, söz konusu akil adamlar bu sürecin neyi hedeflediğini bilmemektedir.
Bu akil adamlardan birisinin anlattığını
nakletmek istiyorum. Bu toplantılarda,
bir vatandaş çıktı ve dedi ki, “Ben milliyetçi bir insanım, akan kanın durmasını ben de istiyorum, ancak bu sürecin
sonunda ne olacak PKK’ya hangi sözler
verildi?” Tabi ki, akil insanların buna verebileceği bir cevap yoktur. Neden, çünkü, akil insanlar, sözde çözüm projesini
projelendiren ve sonuçlandıracak kişiler
olmadığı gibi, sonunda ne ile karşı karşıya kalacağını bilen insanlar değildir.
Barış, kardeşlik ve Çanakkale ruhunu oluşturmak gibi, kimsenin karşı
çıkmayacağı süslü ve gönlümüze hoş
gelen ifadeler, yukarda ifade etmeye çalıştığım gerçeklerle çatışmaktadır. Bana
göre, bu arkadaşlar iki şeye, bilerek
veya bilmeyerek hizmet etmektedirler.
*İktidarı bu süreçte haklı göstermek,
bu şekilde AKP’nin oy kaybını engellemek.
*Bilerek veya bilmeyerek, PKK terör
örgütüne meşruiyet kazandırmak, halkın gözünde sempatisini artırarak, sürece yönelik halkın tepkisini azaltmak.
Bu akil adamlar söylediklerine kendileri inanıyor mu, kendilerini mi kandırıyorlar, yoksa , süreç sonunda karşılaşacakları çirkin manzaradan kaygı duyarak, bugünden kendilerini aklama telaşına mı düştüler, bilemeyiz, ama barış,
Çanakkale Ruhu için yola çıktıklarını, iktidarın adamı olmadıklarını söyleyen bu
akil adamlara birkaç soru sormak lazım.
1-Barışı
Zonguldak,
Sakarya,
Konya’da neden arıyorsunuz?
2-Çanakkale ruhunu bozanlar kimlerdir? Bunlar, Tekirdağ, Zonguldak ve
Bilecik’te mi yaşıyorlar?

İsmail KONCUK
Genel Başkan

3-Akil adamlar olarak, Bin yıllık kardeşliği bozmaya çalışanların kimler olduğunu düşünüyorsunuz?
4-Akil adamlar olarak sizin işiniz, teröre bulaşmamış, mutedil insanlara mı,
barışı anlatmak olmalı yoksa barışı bozan, çocuğunu dağa gönderenlere mi,
dağda terör örgütü ile beraber olanlara
mı?
5-Şehit aileleri ile görüşerek neyi
amaçlıyorsunuz? Amacınız onların acılarını mı paylaşmak, yoksa ihanet sürecine karşı tepkilerini mi azaltmak?
6-Barş sürecine destek bu işte hiç
suçu olmayan insanlarla görüşerek olmaz, bu olsa olsa siyasi iktidara karşı
onların tepkisini azaltmak sonucunu
doğurabilir. O halde siz, 29 yıldır barışı bozan ve 40 bin insanımızı katleden
PKK Terör örgütü temsilcileri ile masaya
oturacak mısınız, Kandil’e gidip şartsız
olarak silah bırakarak, güvenlik güçlerine teslim olmalarını, bağımsız Türk
mahkemelerinde yargılanmaları gerektiğini söyleyecek misiniz?
7-Terör örgütü Türkiye Cumhuriyeti
Devletinden özerklik talep ederse tepkiniz ne olacak, özerklik verilmesine rıza
mı gösterecek, yoksa üniter ve milli
devlet yapımızın devamından yana mı
tavır koyacaksınız?
Ey akil adamlar, barışı Zonguldak,
Sakarya ve diğer illerimizde aradığınız
sürece, barışı ve Çanakkale Ruhunu bu
ruhu kaybetmemiş, barışı bozmayı hiç
düşünmemiş, kan akmasından hep rahatsızlık duymuş insanlara anlattığınız
sürece, siz AKP’nin il ve ilçe başkanları,
milletvekillerinin yaptığından başka bir iş
yapmıyorsunuz demektir. PKK terör örgütünü meşrulaştırma vebali de bunun
bonusu olmaktadır. Kendinizi de, bizleri
de boşuna kandırmaya çalışmayın, yol
yakınken dönün.

3

TÜRK EĞİTİM-SEN
www.turkegitimsen.org.tr

GAZİLERİMİZ GENEL MERKEZİMİZİ
ZİYARET ETTİ

K

imisi teröristlerin döşediği mayına basarak kaybetti kolunu,
bacağını, kimisi çatışmada
şarapnel parçasının isabet etmesiyle
kaybetti bir gözünü…
Gazi Hüseyin Karaoğlan Ağrı Doğubayazıt’ta, Gazi Serdar Koç Hakkari
Dağlıca’da, Gazi Mustafa Çolak Kars
Digor’da, Gazi Selahattin Pehlivan Siirt
Bağgöze’de, Gazi Mehmet Bayat IğdırErmenistan sınırında bıraktı bedeninden bir parçayı…
Onlar topraklarımızından hainleri,
bölücü çeteyi defetmek için bedenini
siper eden ve ağır bedeller ödeyen gazilerimiz. Belki hiçbir zaman özgürce
koşamayacaklar, hiçbir zaman hayata
çift gözle bakamayacaklar ama onlar
için bunun hiçbir önemi yok. “Vatan
sağolsun” diyorlar, “gerekirse canımızı
seve seve veririz” diyorlar. Gazilerimiz
bedensel engellerini hiçbir zaman engel
olarak görmedi. Hayata aynı inançla,
aynı şevkle tutundular. Hayatı ıskalamamak için çabaladılar. Futbolu çok seven,
futbola gönül veren gazilerimiz Malatya
Bedensel Engelliler Spor Kulübü’nde
buluştu.
Gazilerden oluşan futbol takımı bugün (20.04.20103) Türk Eğitim-Sen
Genel Merkezi’ni ziyaret etti. Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Talip Geylan ile
görüşen Malatya Bedensel Engelliler
Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Karaoğlan, Türk Eğitim-Sen Malatya Şubesi
Kadın Komisyonu Başkanı ve Malatya

Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Hepsen Metin ve gazilerden oluşan futbol takımı, Türk EğitimSen’in şehit ve gazilere verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Türk EğitimSen’in her zaman yanlarında olduğunu,
Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen
Genel Başkanı İsmail Koncuk’un kendilerine karşı her zaman duyarlı davrandığını belirten gazilerimiz yaşadıkları sorunları anlattı. Ülkemizde İmralı süreci
ile başlayan gelişmelerden duydukları
rahatsızlığı dile getiren gazilerimiz, bugün en az mayına basarak bacaklarını
kaybettikleri gün kadar acı yaşadıklarını
ve sürecin yüreklerini dağladığını ifade
ettiler.
Genel Teşkilatlandırma Sekreteri
Tayip Geylan da, Malatya Bedensel Engelliler Spor Kulübü’ne ziyaretlerinden
dolayı teşekkür etti. Türk Eğitim-Sen’in
şehit ailelerine ve gazilere her zaman
destek verdiğini, onların yaptığı her eylem ve etkinlikte yanlarında olduklarını
kaydeden Geylan, Türk Eğitim-Sen’in
milli refleksleri güçlü olan bir sivil toplum
örgütü olduğunu ifade etti. Sadece üyelerinin hak ve menfaatleri için politikalar
üretmediklerini, sadece ücret sendikacılığı yapmadıklarını, toplumu ilgilendiren konulara da toplum adına müdahil
olduklarını kaydeden Geylan, İmralı
görüşmeleri ile başlayan çözülme süreci ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Akil
İnsanlar Heyeti’nin il il dolaştığını hatırlatan Geylan, “Görülmektedir ki, Hükümet
başlatmış olduğu Çözülme Süreci konu-

sunda milletimizi ikna etmekte zorlanmakta ve bu amaçla Akil İnsanlar Heyetini sahaya sürmektedir. Bir yandan
süslü kavram ve söylemlerle milletimizin
kafası karıştırılmakta, bir yandan sipariş
anketlerle toplum yönlendirilmekte ve
diğer yandan da oluşturulan heyet ile
algı yönetimi yapılmaktadır. Fakat inanıyorum ki, AKP’nin bu psikolojik harekatı
akamete uğrayacak ve büyük milletimizden hak ettiği cevabı alacaktır. Akil insanlar heyetinin yaptığı toplantılara şehit ailelerinden, gazilerimizden, memurlarımızdan ve vatandaşlarımızdan ciddi
bir tepki var. İnsanlarımız, Akil İnsanlar
Heyetine ve bu ihanet sürecine yönelik
tepkilerini gayet medeni ve demokratik
bir şekilde göstermekteler. Fakat görüyoruz ki, sayın Başbakan ve şürekası
her zaman yaptıkları şekilde kendileri
gibi düşünmeyenleri en ağır ithamlarla
suçlamaktalar. Sayın Başbakan öylesine gerilmiş durumdadır ki, ağzından çıkanı duyamayacak şekilde asabileşmiştir. Kayseri’de heyete tepki gösterenlere
‘bir avuç çapulcular’ diyecek kadar uçmuş durumdadır. Sayın Başbakan, şehit
yakınlarına, gazilere ve bunların dernek
temsilcilerine, Kayserili vatandaşlarımıza çapulcu deme cüretini sergilemiştir.
Bu ucube tutumu siyasi tarihimiz mutlaka yargılayacaktır. Sayın Başbakanın
bu davranışına söyleyecek laf bulamıyorum. Allah kendisini ıslah etsin.
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APOMANDELA
Köşe Yazısı

Adalet ve Kalkınma Partisi, üç milletvekilinin öncülüğünde bir çalışma heyetini Güney Afrika Cumhuriyeti’ne göndermeye karar vermiş.
Buna dair haberler, 11 ve 12 Nisan
tarihlerinde basında yer aldı. Şu ana kadar da haberle ilgili olarak AKP’den kurumsal düzeyde bir tekzip gelmedi.
Demek ki, medya üzerinden kamuoyuna yansıyan bu bilgi doğru.
AKP’nin Van Milletvekili Burhan Kayatürk, İzmir Milletvekili Mehmet Tekelioğlu ve Sivas Milletvekili Mesude Nursuna Memecan’dan oluşan heyet, Nelson Mandela ile görüşecek ve Çözüm
Süreci’nde yapılacak faaliyetlerle ilgili
olarak kendisinin deneyim ve görüşlerinden faydalanacaklarmış!
İzmir Milletvekili Tekelioğlu, Akşam
Gazetesi’ne verdiği mülakatta “Orada
bu işler nasıl sonuçlanmış? Çatışmaların bitirilmesi için neler yapılmış? Nerelere gidilmiş? Tüm bunları incelemeyi
planlıyoruz” diyerek gezilerinin amacını
ifade etmiş.
Vay vay vay..!
Rezilliğe bakın hele!
Güney Afrika Cumhuriyeti.
2006 Sayımına göre 45 milyonun
üzerinde nüfusa sahip. Nüfusunun yüzde yetmişinden fazlası siyahlardan oluşuyor; beyazların genel nüfus içerisindeki oranı ise yüzde on civarlarında. Nüfusunun yalnızca % 2’ye yakını Müslüman olan ülkede, halkın ezici çoğunluğu
fakirlik ve imkansızlıklarla boğuşmakta.
Aslında ülke doğal kaynakları açısından çok zengin. Başlıca ihracat kalemlerinin başında altın ve elmas gelmekte.
Dünya altın rezervinin % 70’i ve dünya
elmas rezervinin % 55’i bu ülkede bulunmakta. Bu iki zenginliğin sahibi ise,
yüzyıllardır olduğu gibi bugün de tahmin
edeceğiniz gibi Afrika’nın siyah tenli halkı değildir.
Yüzyıllardır, kıta Afrikası’nın genelinde olduğu gibi, Güney Afrika
Cumhuriyeti’ni de emperyalist vahşi batı
insafsızca sömürmekte.
Bu sömürü bugün de devam ediyor,
formatı güncellenmiş şekilde…
Güney Afrika Cumhuriyeti, daha 3040 yıl öncesine kadar siyahların insan
yerine dahi konulmadığı, ırk ayrımının
bir devlet politikası olarak kabul edildi-

ği, 1989’daki seçimlerde bile siyahlara
seçme hakkının verilmediği bir ülkedir.
Ülkede yerleşim yerleri dahi ten renklerine göre ayrılmış, okullar ve üniversiteler bile beyazlara ve diğer yerli halka
göre tasnif edilmiş durumdadır. Daha
çok yakın tarihlere kadar siyahların, her
yerleşim yerine girme hakları dahi bulunmuyordu.
Nelson Mandela
AKP’nin sayın milletvekillerinin ziyaretine gideceği Nelson Mandela, işte
böyle bir zeminde kendi halkı adına eşitlik ve özgürlük mücadelesi vermiş, 27 yıl
hapiste yatmış ve zorlu yaşamıyla dünyada ırk ayrımıyla mücadelede sembol
olmuş bir isimdir.
Irkçı beyaz yönetime karşı mücadele yürüten Mandela, 1961’de Umkhonto
we Sizwe (Ulusun Mızrağı) isimli örgütü
kurarak silahlı mücadeleyi de başlatmıştır. Devlet hedeflerine yönelik bombalı
saldırılarda bulunan bu örgütün eylemlerinden de sorumlu tutulan Mandela,
1963’te yargılanarak ömür boyu hapisle
cezalandırılmıştır.
11 Şubat 1990 tarihine kadar hapiste kalan Mandela, özgürlüğüne kavuştuktan bir yıl sonra ise merkez sol parti
Afrika Ulusal Konseyi (ANC)’nin başına
gelmiş; 1994’te yapılan seçimde de Güney Afrika Cumhuriyeti Devlet Başkanı
seçilmiştir.
Mandela, ırkçılığa karşı vermiş olduğu özgürlük mücadelesi dolayısıyla bugüne kadar aralarında Nobel Barış Ödülü, ABD Başkanlığı Özgürlük Madalyası
ve Sovyet Lenin Nişanı’nın da bulunduğu 250’nin üzerinde ödül aldı.
Ancak bu noktada şu dipnotu da verelim ki;
Mandela, 1992 yılında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin kendisine verdiği Atatürk Barış Ödülü’nü reddederek
almamıştı. O dönem, Mandela adına
yapılan resmi açıklamaya göre “Türk
hükümetine yönelik insan hakları ihlali
suçlamaları” nedeniyle ödülün reddedildiği belirtilmişti.
Ülkemizdeki bölücü cephenin ve bu
ihanet şebekesinin uluslararası destekçilerinin etkisiyle olsa gerek ki; Mandela, Türkiye’deki etnik ayrılıkçı hareketi,
insan hakları mücadelesinin mağdurları olarak nitelendirmiştir. Yıllardır, Batı
nezdinde ülkemizi insan hakları ihlali

Talip GEYLAN
Genel Teşkilatlandırma Sekreteri
yapan ve farklı etnik unsurları asimile etmeyi hedefleyen bir Devlet olarak
yaftalamaya gayret eden kirli lobi, Mandela üzerinden de bu anlamda mevzi
kazanmaya çalışmıştır. Ve maalesef,
Nelson Mandela da, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin kendisine verdiği ödülü almayarak, hayatı boyunca mücadele ettiği emperyalist-sömürgeci batının
stratejisine hizmet etmiştir.
Mandela ve apo
Velhasıl..;
Bir yanda Nelson Mandela ve sadece insanca yaşamak için verilen bir mücadele; diğer yanda bebek katili apo ve
kanlı katiller sürüsü pkk.
Bir yanda, insanlık tarihinin utanç vesilesi ırkçılığa karşı yürütülmüş olan bir
insanlık mücadelesi; diğer yanda hiçbir
ilkesi ve ahlaki ölçüsü olmayan bir terör
hareketi.
Bir yanda ülkenin kaynaklarını emen
emperyalist sömürgecilere karşı sergilenen direniş; diğer yanda okulları, sağlık ocaklarını, şantiyeleri yakıp yıkan bir
çapulcu sürüsü.
Bir yanda ırkçı beyaz yönetime karşı
en temel insan haklarını elde etme isyanı; diğer yanda Kürt Türk demeden kundaktaki bebekleri ve hamile kadınları
bile gözünü kırpmadan öldüren dünyanın en acımasız katliam örgütü olan pkk.
Bir yanda mülkün esas sahibi olan
ve fakat yüzyıllardır sömürülen ve ezilen
bir halk adına yürütülen bir varolma direnişi; diğer yanda uyuşturucu, silah ve
insan kaçakçılığından milyarlarca dolarlık paraya hükmeden bir taşeron örgüt.
…
Şimdi AKP’li vekillere sormak lazım;
Afrikalı siyahların insanca yaşama
talepleri ve bu uğurda verdikleri mücadele ile pkk terör örgütünün katliamları
ve terör faaliyetleri arasında nasıl bir
benzerlik gördüler de; Mandela’nın deneyimlerinden faydalanmak için Güney
Afrika’ya giderek, “Orada bu işlerin nasıl
sonuçlandığını, çatışmaların bitirilmesi
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için neler yapıldığını incelemeye” gidiyorlar acaba?
Birbirleriyle evlenerek aile olmuş
olan Kürt ve Türkmen kökenli insanlarımız bin yıldır ülkemizde bir olmuş, bütün
olmuş, hamur olmuşlardır. Etnik kökeni
ne olursa olsun bütün insanlarımız, bu
devletin en tepesine kadar yükselebilmiş; iş dünyasında, bilim alanında,
bürokrasi ve siyaset hayatında her kademede şereflice hak ettiği yeri bulabilmişlerdir. Ülkemizin her santimetrekaresinde, etnik kökenine bakılmaksızın, her
vatandaşımız mülk sahibi olabilmekte
ve kardeşçe yaşayabilmektedir. Merhamet, muhabbet ve saygı, bu toprakların
ve büyük milletimizin en ayırıcı vasıflarından olmuştur.

AKP milletvekilleri bu güzel fotoğrafla, ırkçılık denince ilk akla gelen Güney
Afrika Cumhuriyeti arasında nasıl benzerlik görebiliyorlar acaba?
İnsanların ten renginden dolayı hakir
görüldüğü, siyahların daha 20, yüzyılın
ortasına kadar köle olarak çalıştırıldığı,
kendilerine ayrılmış bölgelerin dışındaki yerleşim yerlerine bile sokulmadığı,
beyazlarla aynı okullara gidemediği, 20
sene önceki seçimlere kadar oy kullanma haklarının bile olmadığı bir ülkedeki
gelişmelerle; ülkemizdeki terör kaynaklı
sorun arasında nasıl bir illiyet kurabiliyorlar merak ediyoruz!
Yazıklar olsun insafınıza!
Bu girişiminizin, ülkemizi dünya ka-

muoyu nezdinde düşüreceği konumu ve
bölücü katiller çetesi pkk’yı ve onun bebek katili elebaşını nasıl bir statüde konumlandıracağını göremiyor musunuz?
Göremiyorsanız gaflet içerisindesiniz!
Eğer bu tehlikeyi öngörerek girişimde bulunuyorsanız;
….!
Bu arada belirtmek gerekir ki; sanırım apo katili ile Mandela arasında kurulabilecek tek benzerlik, Marksist apo ile
demokratik sosyalist Mandela’nın ideolojik akrabalığıdır!
Allah ıslah etsin hepinizi.

DENİZLİ İL İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI

T

ürk Eğitim Sen Genel Merkez
Yönetim Kurulu üyeleri Genel
Mevzuat ve Toplu Sözleşme
Sekreteri M. Yaşar ŞAHİNDOĞAN ve
Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri
Cengiz KOCAKAPLAN Denizli Şubesi
tarafından düzenlenen istişare toplantısına katıldı. İstişare toplantısında şube
yönetim kurulu, ilçe ve işyeri temsilcileri,
kadın komisyonu üyeleri hazır bulundu.
Denizli Öğretmenevinde gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını yapan Şube Başkanı Turgay DEMİRTAŞ,
Denizli Şubesi olarak iyi bir noktada olduklarını ancak bu durumu yeterli görmediklerini ve 15 Mayıs tarihine kadar
durmadan dinlenmeden çalışarak, rakiplerimize fark atmayı hedeflediklerini
söyledi.
Daha sonra söz alan Genel Mevzuat
ve Toplu Sözleşme Sekreteri M. Yaşar
ŞAHİNDOĞAN, AKP Hükümetinin iş
başında olduğu 11 yıllık süre içerisinde
sadece ülke bütünlüğü ve güvenliğine zarar vermekle kalmadığını, eğitim
alanında da çok büyük tahribatlar yaptığını kaydetti. ŞAHİNDOĞAN sözlerini
şöyle sürdürdü: “Eski bakanlar Hüseyin
ÇELİK ve Nimet ÇUBUKÇU dönemlerinde başlayan eğitim sistemine politik
müdahaleler sonucu eğitim sistemimiz
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bir sorunlar yumağı haline gelmiştir. Bir
önceki bakan Ömer DİNÇER, görev
yaptığı dönemde hem eğitim sistemi
açısından hem de eğitim çalışanları açısından kapkara bir süreç yaşatmıştır. Bu
dönemde eğitim çalışanları Cumhuriyet
döneminde hiç yaşamadıkları şekilde
horlanmış ve manevi şahsiyetleri rencide edilmiştir. Hükümetin ağlamadan
sorumlu bakanı “Sayın Ömer DİNÇER
öğretmenlerimize şahsiyet kazandırmaya çalışıyor” diyerek güya savunmaya
çalışırken, hem kendisinin hem de Hükümetinin öğretmenlere bakış açısını da
ortaya koymuştur. Onlara göre öğretmenler şahsiyet kazandırılmaya muhtaç
kişilerdir. Bu sözlerin başka bir izahı olamaz. Bu sadece Bayın Bakanın değil,
tüm AKP zihniyetinin bakış açısıdır. Yine
öğretmenleri yan gelip yatan ve haftada
15 saat derse girerek az çalıştıklarını
söyleyen Sayın Başbakan değil miydi?
Tüm bu söylemler eğitimcilerimizi derinden yaralamıştır.”
İstişare toplantısında konuşan Genel
Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri Cengiz
KOCAKAPLAN da “Türk Eğitim Sen kuruluş ilkeleri, çalışma yöntemleri ve sendikal mücadelesi ile çok büyük bir sendikadır. Büyük sendikanın çoğunluk olması mecburiyeti vardır. Bu mecburiyetten

eğitim çalışanları karlı çıkar, ülkemiz ve
milletimiz karlı çıkar” diyerek, yetkili sendika olmanın önemine dikkati çekti.
KOCAKAPLAN sözlerini şöyle sürdürdü: “Malum sendikanın yandaşlığının
beş kuruş etmediği toplu sözleşme sürecinde görülmüştür. Masada basiretsizliğini gösteren sendika Kamu Görevlileri
Hakem Kurulu’nda iki defa kamu çalışanlarını yolda bırakmıştır. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu (KGHK )’na yandaş sendikanın temsilcisi olarak katılan,
kamu çalışanlarının hakkını savunmak
için orada bulunan akademisyen üye
hükümetin teklifi olan yüzdelik zamlara,
sefalet artışlarına evet demiştir. Daha
baştan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu (KGHK )’ndan bir şey çıkmayacağını
anlayan Genel Başkanımız İsmail KONCUK, görüşmelere katılan konfederasyon başkanlarını arayarak ‘Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’ndan çekilelim.
Kurul karar alamasın. Konu Bakanlar
Kuruluna, siyasi iradenin önüne gitsin’
şeklindeki önerisi de yetkili konfederasyon tarafından kabul edilmedi ve bugün
bize reva görülen sefalet artışları hayat
geçmiş oldu. Tarihin tekerrür etmemesi
için kamu çalışanlarının sendikal tercihlerini bir kere daha gözden geçirmesini
rica ediyorum.” dedi.
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AYDIN ŞUBESİ İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI

Türk Eğitim Sen Aydın Şubesi İstişare toplantısı 19 Nisan 2013 Cuma günü
Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat
Okulu Konferans salonunda yapıldı. İstişare toplantısına Merkez Yönetim Kurulunu temsilen Genel Mevzuat ve Toplu
Sözleşme Sekreteri M. Yaşar ŞAHİNDOĞAN ile Genel Eğitim ve Sosyal İşler
Sekreteri Cengiz KOCAKAPLAN katıldı.
İstişare toplantısında Aydın Şubesi Yönetim Kurulu, İlçe Temsilcileri, İşyeri temsilcileri, Kadın Komisyonu Üyeleri, Türk
Büro Sen Aydın Şube Başkanı Mehmet
Kamil TAŞKIR ve Türk Sağlık Sen Aydın
Şube Başkanı Ahmet BOZKURT hazır
bulundu.
İstişare toplantısı açılış konuşmasını
Şube Başkanı Rıdvan Naci DEVLİ yaptı. DEVLİ şubenin faaliyetleri, hedefleri

ve yetki süreci ile ilgili katılımcılara bilgi
verdi. Merkez Yönetim Kurulu üyeleri de
katılımcılara hitaben birer konuşma yaptı.
Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme
Sekreteri M. Yaşar ŞAHİNDOĞAN AKP
Hükümetinin tam bir yıkım hükümeti gibi
çalıştığını söyleyerek, “Dış destek ve teşvik edicilerinde yardımıyla Türkiye Cumhuriyeti devletinin 90 yıllık kazanımlarını
hiçe saymakta ve devletimizin temel yapısı olan üniter sistemimizle uğraşmaktadır. Başlatılan sözde çözüm süreci ile
üniter devletten federatif bir yapıya geçişin temelleri atılmaktadır. Türk devlet
geleneğinde eşkıya ile muhataplık ve pazarlık hiç olmamıştır. Ama Türklük değerlerinden ve Türk devlet geleneğinden bihaber AKP iktidarı bunu yüce milletimizin
gözünün içine baka baka yapmaktadır.

Biz üniter yapımızdan vazgeçmeyeceğimiz gibi askerimize polisimize silah sıkan
ve onları şehit eden eli kanlı örgütle yapılan kirli pazarlıkları da affetmeyeceğiz.
Türk milleti engin feraseti ile oynanan
oyunu bozacak ve bu oyunda figüranlık
yapanları da tarihin çöplüğüne gömecektir” dedi.
Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri Cengiz KOCAKAPLAN da Çalışanların
yaşadığı ekonomik sıkıntılara da değinerek şöyle konuştu: “Başbakan ve İktidar
yetkilileri her defasında ağızlarını doldura
doldura dünyanın en büyük 17. Ekonomisi olduğumuzu, milli gelirin son on yılda
yüzde 219 arttığını söylemekteler. Ayrıca
şu gerçeği de kimse milletimizin gözlerinden kaçırmasın ki; 2011raporlarına göre
BM İnsani Gelişmişlik endeksi sıralamasında ülkemiz 187 ülke içinde 92. sırada.
Bize göre ülkemizin standardını gösteren asıl gösterge budur. Öyle rakamlara
takla attırarak, sanal ekonomik verilerle
insanlarımızı kimse kandırmasın. Peki iktidarın bu sanal bu iddialarının kamu çalışanlarına yansıması nasıldır, bir de ona
bakalım: Bakın bunlar iktidara gelmeden
önce, kamu çalışanlarının milli gelirden
aldıkları pay yüzde 8,83 iken şimdi yüzde 5,6’ya düşmüştür. Yani milli gelir artıyor, devlet memuru sayısı artıyor ama
pastadan aldığımız pay tam aksine azalıyor. O halde bunlar kimin cebine gidiyor
diye sormak gerekmez mi? İşte biz bu
gerçeği sorguluyoruz, gelir dağılımındaki
adaletsizliği sorguluyoruz, yandaşların
semirmesini sorguluyoruz. İşte kamu çalışanları da bu dirayeti ortaya koyanlara
destek vermelidir.”
Toplantının sonunda katılımcılar tarafından sorulan sorular cevaplandırıldı,
karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

SENDİKA ÜYELİĞİNE DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI’NIN YENİ GÖRÜŞÜ

B

ilindiği üzere, 4688 sayılı
Kamu Görevlileri Sendikaları
Ve Toplu Sözleşme Kanunun
“Sendika Üyesi Olamayacaklar” başlıklı
15. maddesinde, kamu görevlileri sendikalarına kimlerin üye olamayacakları tek
tek sayılmıştır. Madde hükmünde fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurulu
üyelerinin sendika üyesi olamayacaklarına ilişkin açık bir hüküm bulunmamasına karşılık, Devlet Personel Başkanlığının 27.04.2011 tarih ve 8213 sayılı görüş
yazısında madde metninin geniş yorumlanması sonucu; fakülte, enstitü ve

yüksekokul yönetim kurulu üyelerinin de
sendika üyesi olamayacakları yönünde
görüş bildirilmiştir. Bu nedenle, yasada
açıkça zikredilmeyen ve sendika üyesi olma hakları bulunan fakülte, enstitü
ve yüksekokul yönetim kurulu üyelerinin
sendika üyesi olmaları mümkün olamamıştır. Bu konunun yargıya taşınması
sonucu, Antalya 2. İdare Mahkemesinin
2010/650 E, 2010/1200 K sayılı kararında da, bahsi geçen personelin kamu görevlileri sendikalarına üye olabilecekleri
yönünde karar verilmiştir.

Türk Eğitim-Sen olarak Devlet Personel
Başkanlığına
gönderdiğimiz
04.02.2013 tarih ve 97 sayılı yazımızda,
sendikalı olma hakları ellerinden alınan
bu kişilerin mağduriyetlerinin önüne geçilmesi için bahsi geçen görüşün yeniden değerlendirilmesi hususunda talepte bulunmuştuk. Bu başvurumuz üzerine
Devlet Personel Başkanlığı önceki görüşünü değiştirerek, 18.04.2013 tarih ve
2205 sayılı yeni görüş yazısında;fakülte,
enstitü ve yüksekokul yönetim kurulu
üyelerinin de sendika üyesi olabilecekleri yönünde görüş bildirmiştir.
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GÜNDOĞDU SEN YOLUNA BİZ YOLUMUZA...

M

emur Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu yine
kaşınmış ve Türkiye Kamu
Sen’e laf atmış. Bakın ne demiş.
“Hilal Tv’ye program konuğu olan
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet
GÜNDOĞDU, ilk Okullardaki törenlerde
her gün okutulan Öğrenci Andının kaldırılmasına karşı olan KamuSen’e ‘ Biz
öğrenci andının kaldırılması gerektiğini
başından beri söylüyoruz. Eğer çok istiyorsa Kamu Sen’liler her gün öğrenci
andını kendileri okusunlar.”
Bildiğiniz gibi Ahmet Gündoğdu Hükümetin kararı ile 63 kişi ile birlikte akil
insan seçilmiştir. Yine bildiğiniz gibi,
seçilen bu 63 akil insandan bir kısmını
bebek katili Öcalan’ın tespit ettiğini BDP
Milletvekili Pervin Buldan açıklamıştır.
Yine herkesin bildiği üzere bu 63 akil
insan arasında Türk Bayrağı adı, devlet
bayrağı olarak değiştirilsin diyenden tutun da, Apo serbest bırakılmalıdır, Türkiye eyaletlere bölünmelidir, Türk adı
Anayasadan çıkarılmalıdır diyenler de
bulunmaktadır. Bu heyette ateist var mıdır, p.... yıldızları var mıdır? Bunun cevabını millet biliyor. Tam burada üstad
Necip Fazıl Kısakürek’in meşhur şiirini
hatırlamak lazım gelir. Diyor ki üstad:
“ Zindan iki hece, Mehmed’im lâfta!
Baba katiliyle baban bir safta!”
Üstad baba katili ile aynı safta olmayı dahi sindirememiş, ama şimdi kimler
kimlerle olmayı sindirebiliyor, arkasından da namustan, ahlaktan, şehit kanından, Çanakkale ruhundan bahsedebiliyor.Yuh demek gerekmez mi?
“Kişi sevdiği ile beraberdir.” hadis-i
şerifine göre, herkes bu dünyada kimi
severse ahirette onunla beraber olacaktır. Her hadis-i şerif bir âyet-i kerimenin

yıkıldığına şahit olduk. Bu sebeple, milli
devlet yapılanmamızın, ne kadar doğru
bir yapılanma olduğunu bir kez daha anladık.
Mehmet Akif Merhumun şu şiiri hep
yolumuzu aydınlattı.

Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem;
Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem.
Biri ecdadıma saldırdı mı, hatta boğarım! ...
-Boğamazsın ki!

-Hiç olmazsa yanımdan kovarım.

açıklamasıdır. Bu hadis-i şerif de Maide
suresindeki “Hıristiyanları ve yahudileri
dost edinmeyin. Onları severseniz onlardan olursunuz” mealindeki 51.âyet-i
kerimenin açıklamasıdır.
Buradan hareketle, aynı yolun yolcusu olan, bu 63 akil adamın, olayları
farklı değerlendirmesi mümkün değildir.
Yukarda ifade ettiğimiz ayet-i kerime
gereği, aynı yolun yolcuları birbirinin de
dostudur.
Ahmet Gündoğdu’da Andımıza düşmanlık yapmak, her fırsatta bunu dile
getirmek bir saplantı haline gelmiş durumdadır. Kimsenin soyunu sopunu bilemeyiz, ari ırk davasını hiç gütmedik,
biyolojik ırkçılığı hep reddettik ama soyumuzu hiç reddetmedik. Bu sebeple
bu coğrafyada yaşayan, etnik kökeni ne
olursa olsun, herkesi Türk olarak kabul
ettik. Türk adından da, Müslüman olmaktan da hep şeref duyduk. Bir milli
kimlik oluşturamayan çevremizdeki devletlerin karton kuleler misali birer birer

Üç buçuk soysuzun ardından zağarlık yapamam;
Hele hak namına haksızlığa ölsem
tapamam.

Gündoğdu yine çizmeyi aşmış, daha
önce de yapmış olduğu açıklamada, andımızdan bahsederken, “çocuklarımıza
her gün koro halinde Fatiha’yı bile okutsanız tiksindirirsiniz.” demişti. Biz de
Ahmet Gündoğdu’ya diyoruz ki, “Korkma bu ülkede Andımızı okuyacak kimse
kalmasa da Türkiye Kamu Sen’liler okumaya devam edecektir. Allaha şükürler
olsun biz senin gibi değiliz, ne andımızı
ne de Fatiha’yı okumaktan tiksiniriz.

Ahmet Gündoğdu sen 63 akil adamla birlikte, PKK ile masaya oturmanın,
Türkiye’yi eyaletlere bölmenin, bebek
katili Apo’yu salıvermenin, ana dilde
eğitimin şarkısını söylemeye devam et,
biz Türkiye Kamu Sen olarak Andımızı
söylemeye, Fatiha’yı huşuyla okumaya,
gururla NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!
demeye devam edeceğiz.

Kayseri’nin Yahyalı İlçesi’nde, Nevşehir’den geziye gelen öğretmen ve ailelerini taşıyan midibüs’ün kaza yapması sonucunda eğitim camiamıza ateş düştü.
Elim trafik kazasında Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde Sevim Erdoğan Öz Ortaokulunda öğretmen Sümeyra Bozkurt ve okul müdürü Vedat Ali Gür yaşamını
yitirdi. Sümeyra Bozkurt ve Vedat Ali Gür aynı zamanda Türk Eğitim-Sen üyesiydi. Kazada 10 öğretmenimiz de yaralandı.
Kazada hayatını kaybeden başta öğretmenlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve tüm eğitim camiasına başsağlığı; yaralı öğretmenlerimize de acil şifalar diliyoruz.
Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk da
hem Sevim Erdoğan Öz Ortaokuluna hem de Nevşehir-Gülşehir İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü’ne taziye mesajları gönderdi. Nevşehir Şubemiz de gerek aramızdan ayrılan, gerekse yaralı öğretmenlerimizle yakından ilgilenmektedir.
Acımız büyüktür. Başımız sağolsun.
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Türkiye Kamu-Sen ve merkezi
Ankara’da bulunan 70 sivil toplum
örgütünden oluşan Türk Dayanışma
Konseyi birlik ve dayanışma
toplantısında bir araya geldi.
ürkiye Kamu-Sen Genel Merkezi Ali Özer Türk Evi’nde yapılan toplantıya Türkiye KamuSen Genel Başkanı İsmail Koncuk,
Türk Büro-Sen Genel Başkanı Fahrettin
Yokuş, Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel
Başkanı Nuri Ünal, Türk Enerji-Sen Genel Başkanı Celal Karapınar, Türk İmarSen Genel Başkanı Necati Alsancak,
Türk Haber-Sen Genel Başkanı İsmail
Karadavut ile, Türk Dünyası Kadınları
Dostluk ve Dayanışma Derneği Genel
Başkanı Şenol Bal, Türk Hukuk Enstitüsü Genel Başkanı Prof.Dr. Ali Akyıldız
ve Türk Dayanışma Konseyi’ne bağlı
kurum ve kuruluşların temsilcileri ve yöneticileri katıldı.

T

KONCUK: KAFALAR
KARIŞTIRILIYOR, KAMUOYU
YANILTILIYOR
Toplantının açılışında bir konuşma
yapan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, son dönemde açılım
adı altında yapılan faaliyetlerin her geçen gün hız kazanarak devam ettiğini
ve Türk milletinin yaşananlardan büyük
rahatsızlık duyduğunu söyledi. Koncuk,
“Son aylarda başlatılan bu ihanet süreci hız kazanarak devam etmektedir.
Elbette bu yaşananların ülkemize olan
maliyetini ve yaratacağı sonuçları gayet
iyi tahmin edebiliyoruz. Zaman zaman
Türkiye Kamu-Sen olarak bu sürece
tepkimizi ortaya koymaktayız. Gösterdiğimiz bu tepkiler asla ve asla şiddete
dayalı tepkiler değildir. İnsanların önüne
konulan bu süreçte ne yazık ki kafalar
karıştırılıyor, kamuoyu yanıltılmaya çalışılıyor. Tabii bizler ülkemizin birliği ve
beraberliği için, ülkemizin bölünmez
bütünlüğü için, üniter devlet yapımızın
bozulmaması için direncimizi muhafaza
edeceğiz.” dedi.
KONCUK: TÜRK EĞİTİMSEN’İN ANKETİ VATANDAŞIN
DÜŞÜNCESİNİ ORTAYA
KOYMUŞTUR
Türk Eğitim-Sen’in sürece ilişkin
Kamu çalışanlarına yönelik yaptığı anketten örnekler veren Genel Başkan
İsmail Koncuk, ortaya çıkan sonuçların
hiçte Hükümetin söylediği gibi olmadığını belirtti. Koncuk, “Hükümetin bu açılım
süreci çerçevesinde milleti ikna ettiğine
dair haberler çıkıyor, bunlar doğru değil.
Türk Eğitim-Sen’in yaptığı anket bu işin
hiçte öyle olmadığının bir göstergesidir.

Ankete katılan Kamu çalışanları sürecin
söylendiği gibi olmadığını çizilen pembe
tabloların gerçeği yansıtmadığını verdikleri oylarla bizlere göstermişlerdir. Ankette kamu çalışanlarının % 68.5’i PKK
terör örgütü ve İmralı ile görüşülerek
barışın sağlanabileceğine inanmadığını belirtmiştir. Yine kamu çalışanlarının
büyük bölümü bu süreci çözülme ve
ihanet süreci olarak nitelemektedir. Sadece süreç değil ortaya atılan Başkanlık
sistemi önerileri de toplumda ve kamu
çalışanları nezdinde itibar görmemektedir. Ayrıca eyalet sistemine karşı da
% 80 oranında ciddi bir karşı duruş bulunmaktadır. Bu sonuçlar bizlere siyasi
iktidarın elini kolunu sallayarak bu işleri
yapamayacağını göstermektedir.” dedi.
KONCUK: KİMSE BU SÜRECİ TÜRK
MİLLETİNE BONBON ŞEKERİ GİBİ
YUTTURMAYA KALKMASIN
Dağdaki teröristlerin ortaya koyduğu
şartları sert bir biçimde eleştiren Genel
Başkanımız İsmail Koncuk, Türk Milletinin bu sözde şartlara asla prim vermeyeceğini yineledi. Koncuk, “En son
dağdaki terörist Karayılan’ın açıklamalarını hep birlikte gördük, 3 aşamalı bir
plandan bahsediyor ve en sonunda da
yeni Anayasa ve bebek katilinin serbest
kalmasına vurgu yapıyor. Başbakan
Erdoğan’ın danışmanı Yalçın Akdoğan
Karayılan süreci bilmiyor dese de bu isteklerin İmralı mektuplarından hareketle
ortaya konulduğu açıktır. Elbette Türk
milleti bu şartları asla kabul edecek bir
noktada olamaz. Analar ağlamasın,
akan kan dursun gibi süslü laflarla bu
süreci kimse Türk Milletine bonbon şekeri gibi yutturmaya kalkışmasın. Türkiye Kamu-Sen ve Türk Dayanışma Kon-

seyi gibi kuruluşlar bu süreçte çok önem
arz etmektedir. Bu sebeple önümüzdeki
günlerde yaşanan bu sürece karşı demokratik olarak verebileceğimiz tepkiler
ve izleyeceğimiz yolu hep birlikte belirleyeceğiz. Toplantımıza katılan herkese
teşekkürlerimi sunuyorum” diyerek sözlerini noktaladı.
ŞENOL BAL: MİLLİ HASSASİYETİ
OLAN TÜM KURUMLARI TÜRK
DAYANIŞMA KONSEYİ ÇATISI
ALTINA BEKLİYORUZ
Genel Başkan İsmail Koncuk’un ardından söz alan Türk Dünyası Kadınları
Dostluk ve Dayanışma Derneği Genel
Başkanı Şenol Bal ise, Türk Dayanışma
Konseyi’nin ülke genelinde çok ciddi çalışmalar yaptığını ve bu çalışmaların hızlanarak devam edeceğini söyledi. Bal,
“Türk Dayanışma Konseyi’nin çalışma
ve faaliyetleri devam etmektedir. Bugüne kadar 15 ilde Anayasa paneli toplantıları düzenledik. Bu panellerimize ara
vermeden devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde çok daha yoğun ve etkin
bir çalışma içerisinde olacağız. Bundan
sonra daha sık bir şekilde Türk milletini uyarma ve uyandırma çabası içinde
olacağız. Türk Dayanışma Konseyi’nin
bundan sonra izleyeceği yol haritasına
yönelik yapacağınız katkıları bizim için
son derece önemlidir. Milli hassasiyeti
olan tüm kurum ve kuruluşları Türk dayanışma Konseyi çatısı altına davet ediyoruz” dedi.
Yapılan konuşmaların ardından
toplantıya katılan Türk Dayanışma
Konseyi’ne bağlı kuruluşların yönetici ve
üyeleri yaşanan sürece ve önümüzdeki
günlerde izlenecek yol haritasına yönelik görüş ve önerilerini dile getirdiler.
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TÜRK EĞİTİM-SEN’İN
DEV ANKETİNİN
ÇOK ÇARPICI
SONUÇLARI

T

ürk Eğitim-Sen öğretmenlerin
ve diğer eğitim çalışanlarının;
bölücü elebaşının muhatap
alındığı İmralı görüşmeleri ile başlayan,
kimileri tarafından çözüm, kimileri tarafından ise ihanet olarak adlandırılan gelişmeler ile başkanlık ve eyalet sistemi
hakkındaki görüşlerini öğrenmek, AB
üyeliğine bakış açılarını ölçmek ve gündeme dair diğer konulara yaklaşımını
değerlendirmek amacıyla bir anket çalışması düzenledi. 09-24 Nisan 2013 tarihleri arasında hem Türk Eğitim-Sen’in
internet sitesinde hem de 7 farklı internet sitesinde yayınlanan anketimize 10
bin 178 kişi katıldı.
Ankete katılanların;
-Yüzde 22.7’si ilkokulda, yüzde
22.6’sı ortaokulda, yüzde 21.2’si lisede, yüzde 17’si MEB taşra teşkilatında,
yüzde 4.2’si üniversitelerde, yüzde 2.3’ü
MEB merkez teşkilatında, yüzde 0.5’i
YÖK ve Yurt-Kur’da görev yaparken;
yüzde 9.5’i de diğer seçeneğini işaretlemiştir.
-Yüzde 51.5’i öğretmen, yüzde 16.1’i
okul müdür yardımcısı, yüzde 14’ü okul
müdürü, yüzde 5.9’u genel idari hizmetler sınıfında görevli (memur/hizmetli/şef/
teknisyen v.b.), yüzde 2.1’i okul müdür
başyardımcısı, yüzde 1.9’u akademisyen iken, yüzde 8.5’i de diğer seçeneğini işaretlemiştir.
-Yüzde 80.4’ü herhangi bir sendikaya
üye olduğunu belirtirken, yüzde 19.6’si
sendikaya üye olmadığını kaydetmiştir.
-Herhangi bir sendikaya üye olduğunu belirtenlerin yüzde 68’i Türkiye
Kamu-Sen’e, yüzde 20.1’i Memur-Sen’e,
yüzde 3.7’si Kesk’e, yüzde 1.5’i Birleşik
Kamu-İş’e bağlı sendikalara üye olduklarını ifade ederken; yüzde 6.7’si diğer
seçeneğini işaretlemiştir.
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ANKETE KATILANLARIN YÜZDE
68.5’İ TERÖR ÖRGÜTÜ VE İMRALI
İLE GÖRÜŞÜLEREK BARIŞIN
SAĞLANABİLECEĞİNE İNANMIYOR
Ankete katılanlara PKK terör örgütü ve
İmralı ile görüşülerek barışın sağlanabileceğine inanıp, inanmadıklarını sorduk.
Buna göre; yüzde 68.5’i PKK terör örgütü
ve İmralı ile görüşülerek barışın sağlanabileceğine inanmadığını belirtmiştir.
ANKETE KATILANLARIN
YÜZDE 56.2’Sİ BU SÜRECİN
SONUNDA TERÖRÜN DAHA DA
GÜÇLENECEĞİNİ, ÇÖZÜLME VE
BÖLÜNMENİN BAŞLAYACAĞINI
DÜŞÜNÜYOR
Ankete katılanlara “Size göre bu süreç nasıl sonuçlanacak?” sorusunu yönelttik. Buna göre; yüzde 56.2’si terör
daha da güçlenecek, çözülme ve bölünme başlayacak, yüzde 30.1’i PKK silah
bırakacak, terör sona erecek, yüzde
7.7’si hiçbir değişiklik olmayacak cevabını verirken, yüzde 6’sı da diğer seçeneğini işaretlemiştir.
ANKETE KATILANLARIN YÜZDE
64.1’İ “HÜKÜMET, TERÖRÜN SONA
ERMESİ, ÜLKEMİZE BARIŞ VE
HUZUR GELMESİ İÇİN BU SÜREÇ
BAŞLATILMIŞTIR” İFADESİNE
KATILMIYOR
Ankete katılanların yüzde 64.1’i “Hükümet, terörün sona ermesi, ülkemize
barış ve huzur gelmesi için bu süreci
başlatmıştır” ifadesine katılmadığını
söylerken, yüzde 35.9’u da bu ifadeye
katıldığını belirtmektedir.
ANKETE KATILANLARIN YÜZDE
63.5’İ “SÜRECİN BAŞLAMASININ
VE HÜKÜMETİN BUNDA ROL
ÜSTLENMESİNİN NEDENLERİNDEN
BİRİSİ YAKLAŞAN
CUMHURBAŞKANLIĞI, YEREL VE
GENEL SEÇİMLERDİR” İFADESİNE
KATILDIĞINI BELİRTİYOR
“Sürecin başlamasının ve Hükümetin
bunda rol üstlenmesinin nedenlerinden

birisi yaklaşan Cumhurbaşkanlığı, yerel
ve genel seçimlerdir” ifadesine katılanların oranı yüzde 63.5, bu ifadeye katılmayanların oranı ise yüzde 36.5’dir.
ANKETE KATILANLARIN YÜZDE
58.2’Sİ “MEVCUT İKTİDAR,
TERÖRLE MÜCADELEDE
BAŞARISIZ OLDUĞU İÇİN BU
SÜREÇ BAŞLATILMIŞTIR”
İFADESİNE KATILIYOR
“Mevcut iktidar, terörle mücadelede
başarısız olduğu için bu süreç başlatılmıştır” ifadesine katılanların oranı yüzde
58.2, bu ifadeye katılmayanların oranı
yüzde 41.8’dir.
ANKETE KATILANLARIN YÜZDE
68.4’Ü “SİYASİ ERK’İN TÜRKİYE’DE
BAŞKANLIK SİSTEMİNİN
VE EYALET SİSTEMİNİN
UYGULANMASINI İSTEMESİ
DOLAYISIYLA BAZI KESİMLERİN
DESTEĞİNİ ALMAK AMACIYLA
BU SÜREÇ BAŞLATILMIŞTIR”
İFADESİNE KATILDIĞINI
BELİRTİYOR
“Siyasi erk’in Türkiye’de başkanlık
sisteminin ve eyalet sisteminin uygulanmasını istemesi nedeniyle bazı kesimlerin desteğini almak amacıyla bu süreç
başlatılmıştır” ifadesine katılanların oranı yüzde 68.4, bu ifadeye katılmayanların oranı yüzde 31.6’dır.
ANKETE KATILANLARIN YÜZDE
71.1’İ BU SÜRECİN BÖLÜCÜ
ELEBAŞI VE TERÖR ÖRGÜTÜNÜN
MEŞRULAŞTIRILMASINA NEDEN
OLACAĞINI DÜŞÜNÜYOR
Ankete katılanların yüzde 71.1’i bu
sürecin bölücü elebaşı ve terör örgütünün meşrulaştırılmasına neden olacağını düşünürken, yüzde 28.9’u bu sürecin
bölücü elebaşı ve terör örgütünün meşrulaştırılmasına neden olacağını düşünmediğini söylemiştir.

TÜRK EĞİTİM-SEN
www.turkegitimsen.org.tr

ANKETE KATILANLARIN
YÜZDE 74.4’Ü BU SÜRECİN;
SURİYE VE IRAK’TAKİ YENİDEN
YAPILANDIRMAYI HIZLANDIRARAK,
AB VE ABD’NİN BÖLGESEL
POLİTAKALARININ ETKİNLİĞİNİ
ARTIRACAĞINI SÖYLÜYOR
Ankete katılanların yüzde 74.4’ü bu
sürecin Suriye ve Irak’taki yeniden yapılandırmayı hızlandırarak, AB ve ABD’nin
bölgesel politikalarının etkinliğini artıracağını söylerken, yüzde 25.6’sı sürecin
AB ve ABD’nin bölgesel politikalarının
etkinliğini artırmayacağını ifade etmiştir.
ANKETE KATILANLARIN YÜZDE
67.5’İ PKK’NIN HİÇBİR YAPTIRIMA
MARUZ KALMADAN SINIR DIŞINA
ÇEKİLMESİNİ GENEL BİR AF
OLARAK DEĞERLENDİRİYOR
“PKK’nın hiçbir yaptırıma maruz kalmadan sınır dışına çekilmesi genel bir
af olarak değerlendirilebilir mi?” sorusuna ankete katılanların yüzde 67.5’i evet,
yüzde 32.5’i hayır cevabı vermiştir.
ANKETE KATILAN VE AKİL
İNSANLAR HEYETİ İLE İLGİLİ
BİLGİ SAHİBİ OLDUĞUNU
SÖYLEYENLERİN YÜZDE 65.3’Ü
HEYETİN TÜRKİYE İÇİN OLUMLU
BİR KATKI SAĞLAYACAĞINI
DÜŞÜNMÜYOR
“Türkiye’nin tüm bölgelerinde süreci
tanıtıcı çalışmalar yapacağı, konuyla ilgili Hükümet ile istişarede bulunacağı,
halkla ve kanaat önderleri ile buluşacağı
ifade edilen Akil İnsanlar Heyeti hakkında bilgi sahibi misiniz?” sorusuna ankete katılanların yüzde 90.1’i evet, yüzde
9.9’u hayır cevabı vermiştir.
Akil İnsanlar Heyeti hakkında bilgi
sahibi olduğunu söyleyenlere, “Heyetin
Türkiye için olumlu bir katkı sağlayacağını düşünüyor musunuz?” sorusunu
yönelttik. Buna göre; yüzde 65.3’ü hayır,
yüzde 31.5’i evet, yüzde 3.2’si ise fikrim
yok cevabı vermiştir.
Akil İnsanlar Heyetinin Türkiye için
olumlu bir katkı sağlayacağını düşünmeyenlere bunun nedenlerini sorduk. Buna
göre; yüzde 44.8’i bu heyet Hükümetin
istediği toplumsal algıyı oluşturmak için
başlattığı bir psikolojik harekâttır, yüzde
22.4’ü sürece inanmadığım ve bunu kabul etmediğim için akil insanlar şeklinde
bir heyetin oluşturulmasına da karşıyım,
yüzde 19.4’ü akil insanlar olarak seçilen kişilerin bazılarının bölücü örgütün
amaçlarına hizmet eden fikirlere sahip
olması, yüzde 9.9’u da farklı görüşlerin
temsil edilmemesi, listedeki isimlerin

‘Hükümet politikalarını onaylayan’ kişilerden oluşması cevabını vermiştir. Bu
soruya diğer cevabı verenlerin oranı
yüzde 3.5’tir.
“Başbakan ‘Eskiden o psikolojik
harekât denen ifadeler vardı ya. Bu toplumsal algıyı akil adamların hazırlaması
lazım’ demişti. Bunun 28 Şubat sürecinde yürütülen yöntemlerle benzerlik taşıdığını düşünüyor musunuz?” sorusuna
ankete katılanların yüzde 48.8’i evet,
yüzde 17.8’i kısmen, yüzde 33.4’ü hayır
cevabını vermiştir.
ANKETE KATILANLARIN YÜZDE
56’SI AKİL İNSANLAR HEYETİ
İLE HEYET-İ NASİHA ARASINDA
BENZERLİK OLDUĞU YÖNÜNDEKİ
ELEŞTİRİLERE KATILIYOR
“Akil İnsanlar Heyeti ile 1919 yılında
Damat Ferit Paşa hükümetinin milli direnişi kırmak amacıyla oluşturduğu Heyet-i
Nasiha arasında benzerlikler olduğu şeklindeki eleştirilere katılıyor musunuz?”
sorusuna ankete katılanların yüzde 56’sı
evet, yüzde 32.1’i hayır, yüzde 11.9’u da
fikrim yok cevabını vermiştir.
ANKETE KATILANLARIN YÜZDE
67.5’İ ÖĞRENCİ ANDI KALDIRILSIN
ÖNERİSİNE KARŞI ÇIKIYOR
Ankete katılanların yüzde 67.5’i Akil
İnsanlar Heyetinde yer alan bazı isimlerin “Öğrenci Andı kaldırılsın” şeklindeki
önerisini desteklemediğini, yüzde 32.5’i
de desteklediğini ifade etmiştir.
ANKETE KATILANLARIN YÜZDE
68’İ TÜRK KİMLİĞİNE YÖNELİK BİR
TEHDİT OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR
Ankete katılanların yüzde 68’i ülkemizde son yıllarda Türk kimliğine yönelik
bir tehdit olduğunu düşünürken, yüzde
32’si Türk kimliğine yönelik bir tehdit olmadığını kaydetmiştir.
ANKETE KATILANLARIN YÜZDE
90’I TÜRK BAYRAĞININ ADININ
DEĞİŞTİRİLMESİ ÖNERİSİNE KARŞI
Ankete katılanların yüzde 90’ı Türk
bayrağının adının devlet bayrağı şeklinde değiştirilmesi önerisine karşı çıktığını
belirtti.
ANKETE KATILANLARIN YÜZDE
69.8’İ BAŞKANLIK SİSTEMİNE
KARŞI ÇIKIYOR
Ankete katılanlara başkanlık sistemini destekleyip, desteklemediklerini de
sorduk. Buna göre; yüzde 69.8’i başkanlık sistemini desteklemediğini, yüzde
25.6’sı başkanlık sistemini desteklediği-

ni söylerken; yüzde 4.6’sı da fikrim yok
cevabını vermiştir.
Başkanlık sistemini destekleyenlere
bunun nedenlerini sorduk. Buna göre
yüzde 28.4’ü devlet başkanını doğrudan
halkın seçmesi, yüzde 20.7’si istikrar
sağlanır, yüzde 20’si parlamenter sisteme göre kararlar daha hızlı alınır, yüzde
12.4’ü Türkiye’nin farklı kesimlerden oluşan sosyal yapısına daha uygun, yüzde
6.3’ü Türkiye artık üniter devlet yapısıyla
yönetilemiyor, yüzde 3.6’sı yasama ve
yürütme birbirini daha iyi denetler derken; yüzde 8.6’sı diğer seçeneğini işaretlemiştir.
Başkanlık sistemini desteklemeyenlere bunun nedenlerini sorduk. Buna
göre; yüzde 48’i üniter devlet yapısına
uygun değildir ve eyalet sistemini öngörmektedir, yüzde 21.6’sı otoriter rejim
algısı yaratır, diktatörlüğe eğilimi artırır,
yüzde 17.7’si ülkemize en uygun sistem
parlamenter sistemdir, yüzde 4.5’i federal toplum yapısına sahip olan ABD
dışında uygulanan ülkelerde istikrar
sağlamamıştır ve yine yüzde 4.5’i devlet
başkanının görev süresi sona ermeden
görevden alınamaması ve halkın hesap
sorma hakkının olmaması cevabını vermiştir. Bu soruya diğer cevabı verenlerin
oranı da yüzde 3.7’dir.
ANKETE KATILANLARIN YÜZDE
77.9’U TÜRKİYE’YE EYALET
SİSTEMİNİN GETİRİLMESİNİ
İSTEMİYOR
“Türkiye’ye eyalet sisteminin getirilmesini ister misiniz?” sorusuna ankete
katılanların yüzde 77,9’u hayır, yüzde
17.1’i evet, yüzde 5’i de fikrim yok cevabı
vermiştir.
Bu soruya hayır cevabı verenlere
bunun nedenlerini sorduk. Buna göre;
yüzde 64.7’si Türkiye’nin üniter yapısına
zarar verir, bölünmeye yol açar, yüzde
22.2’si Türkiye’nin siyasi, idari, sosyal ve
kültürel yapısına uygun bir sistem değildir, yüzde 10.6’sı emperyalist ülkelerin
ülkemiz üzerindeki etkinliği artar derken;
yüzde 2.5’i de diğer cevabı vermiştir.
ANKETE KATILANLARIN YÜZDE
69.1’İ EYALET SİSTEMİ İLE
BİRLİKTE KAMU ÇALIŞANLARININ
İŞ GÜVENCESİNİ KAYBETME
RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA
KALABİLECEĞİNİ BELİRTİYOR
“Eyalet sistemi ile birlikte esnek istihdam modelinin geleceğini, kamu hizmetinin yerel idareler tarafından verileceğini ve kamu çalışanlarının iş güvencesini
kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabileceğini düşünüyor musunuz?” sorusu-
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na ankete katılanların yüzde 69.1’i evet,
yüzde 23.8’i hayır, yüzde 7.1’i de fikrim
yok cevabı vermiştir.
ANKETE KATILANLARIN YÜZDE
87’Sİ İSRAİL’İN MAVİ MARMARA
BASKINI NEDENİYLE ÖZÜR
DİLEMESİNİ SAMİMİ BULMUYOR

Ankete katılanların yüzde 87’si
İsrail’in Mavi Marmara baskını nedeniyle üç yıl sonra özür dilemesini samimi
bulmadığını, yüzde 13’ü samimi bulduğunu ifade etmiştir.
ANKETE KATILANLARIN
YÜZDE 49.3’Ü İSRAİL’İN ABD
İLE BİRLİKTE OLASI SURİYE
VE İRAN OPERASYONLARINDA
TÜRKİYE’NİN İTTİFAKINA İHTİYACI
OLDUĞU İÇİN ÖZÜR DİLEDİĞİNİ
DÜŞÜNÜYOR

Ankete katılanlara İsrail’in Türkiye’den özür dilemesinin nedenini sorduk. Buna göre; ankete katılanların
yüzde 49.3’ü ABD ve İsrail’in olası Suriye ve İran operasyonlarında Türkiye
ittifakına ihtiyacı olması, yüzde 19.4’ü
İsrail Başbakanı Netanyanu’nun da
açıkladığı gibi Suriye’deki krizin giderek şiddetlenmesi ve buna bağlı olarak
İsrail’in güvenlik endişesi yaşaması,
yüzde 13’ü Türk Hükümetinin bu konuda yaptığı etkili mücadelenin neticesi,
yüzde 10.4’ü İsrail’in Diyarbakır’da yapılan Nevruz kutlamalarının ardından
Türkiye gündemini değiştirmek istemesi, yüzde 3.3’ü İsrail’in ABD’nin ve uluslararası örgütlerin tepkisinden çekinmesi yüzde 1’i de İsrail’in yaptığı hatanın farkına varması cevabını vermiştir.
Bu soruya diğer cevabı verenlerin oranı
yüzde 3.6’dır.
ANKETE KATILANLARIN YÜZDE
64.5’İ EN ÇOK TERÖR SORUNU
İLE BÖLÜCÜ ELEBAŞI VE PKK’NIN
MEŞRULAŞTIRILMASINA NEDEN
OLAN OLUMSUZ GELİŞMELERDEN
RAHATSIZ

“Şu anda Türkiye’de gündemdeki
hangi konu sizien çok rahatsız ediyor?”
sorusuna ankete katılanların yüzde
64.5’i terör sorunu ve bölücü elebaşı ile
PKK terör örgütünün meşrulaştırılmasına neden olan olumsuz gelişmeler,
yüzde 16.6’sı demokratik ve bireysel
hakların, özgürlüklerin yetersizliği, yüzde 11.1’i ekonomik sorunlar ve işsizlik,
yüzde 1.3’ü de dış politikada yaşanan
gelişmeler cevabını vermiştir. Bu so-
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ruda diğer seçeneğini işaretleyenlerin
oranı ise yüzde 6.5’dir.
ANKETE KATILANLARIN YÜZDE
70.2’Sİ TÜRKİYE’NİN AB’YE ÜYE
OLMASINA KARŞI

Ankete katılanların yüzde 70.2’si
Türkiye’nin AB’ye üye olmasını istemezken, yüzde 29.8’i Türkiye’nin AB’ye
üye olmasını istemektedir.

Türkiye’nin AB’ye üye olmasını isteyenlere bunun nedenlerini sorduk.
Buna göre; yüzde 62.2’si bireysel hak
ve özgürlükler genişleyecek, demokratik haklar artacak, yüzde 12.2’si Türkiye ekonomisi güçlenecek, işsizlik
azalacak, yüzde 7.7’si AB ölçeğinde
ve daha iyi koşullarda eğitim verilecek,
yüzde 7’si AB ülkelerine vizesiz gidilebilecek cevabını vermiştir. Bu soruya
diğer cevabı verenlerin oranı ise yüzde
10.9’dur.

Türkiye’nin AB’ye üye olmasını istemeyenlere bunun nedenlerini sorduk.
Buna göre yüzde 35.4’ü ekonomik sorunlar yaşayan ve işlevini tamamlandığına inandığım AB’nin uzun ömürlü olacağını düşünmüyorum, yüzde 16.7’si
AB Hıristiyan birliğidir, yüzde 13.4’ü
ülkemiz açık pazar haline gelecek ve
kaynaklarımız gelişmiş ülkeler tarafından kullanılacak, yüzde 13.3’ü AB politikaları ülkemizin üniter yapısına zarar
verecek, yüzde 9.6’sı AB, sömürgeci bir
topluluktur, yüzde 8.9’u AB Türkiye’ye
karşı önyargılıdır cevabı vermiştir. Bu
soruda diğer seçeneğini işaretleyenlerin oranı ise yüzde 2.7’dir.
ANKETE KATILANLARIN YÜZDE
63.7’Sİ TÜRKİYE’NİN SİYASİ
VE EKONOMİK YÖNDEN DIŞA
BAĞIMLI, YÜZDE 18.9’U DA
KISMEN DIŞA BAĞIMLI OLDUĞUNU
DÜŞÜNÜYOR

Ankete katılanların yüzde 63.7’si
Türkiye’nin siyasi ve ekonomik yönden
dışa bağımlı olduğunu, yüzde 18.9’u
kısmen dışa bağımlı olduğunu düşünürken; yüzde 17.4’ü ise dışa bağımlı
olmadığını ifade etmektedir.
ANKETE KATILANLARIN YÜZDE
65’İ TÜRKİYE’NİN ORTADOĞU’NUN
ETKİLİ VE İSTİKRARLI ÜLKESİ
OLDUĞUNA İNANMIYOR

Ankete katılanların yüzde 65’i
Türkiye’nin bölgenin (Ortadoğu’nun) etkili ve istikrarlı ülkesi olduğuna inanma-

dığını söylerken, yüzde 35’i Türkiye’nin
bölgenin etkili ve istikrarlı ülkesi olduğuna inandığını kaydetti.
Anket sonuçlarını değerlendiren
Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen
Genel Başkanı İsmail Koncuk şunları
söyledi: “ Türkiye çok zor bir dönemeçtedir. Milletimiz PKK ile müzakereyi içeren ve İmralı canisinin muhatap alındığı
bir süreci yaşamaktadır. Anket çalışmamızdan da görüleceği üzere eğitim
çalışanları yaşanan gelişmeleri kaygıyla izlemekte, çözülme sürecine destek
vermemektedir.

PKK 8 Mayıs tarihinde Türkiye’den
silahlarıyla birlikte çekileceğini açıklamıştır. Anlaşılan terör örgütü mensupları elini, kolunu sallayarak hiçbir
ceza almadan sınır dışına çıkacak, bu
nahoş manzaraya Türkiye Cumhuriyeti Devleti seyirci kalacaktır. Bu da demektir ki, Hükümetin başlattığı süreç
fasa fisodan ibarettir. PKK’nın yeniden
gücünü toparlamasına yardımcı olacak
bu geri çekilme önümüzdeki dönemde
yaşanacak felaketlerin de habercisidir.
Peki PKK hangi sözler karşılığında geri
çekilmektedir? Ortada verilmiş sözlerin olduğu katillerin açıklamasından
bellidir. Zira arif olan her insan bölücü
örgütün mesajlarını doğru bir şekilde
okuyabilir. Bu noktada soruyoruz: Yeni
Anayasa ile ilgili PKK’ya verilen sözler
var mıdır? Varsa bu sözler nelerdir?
PKK’ya federatif devlet mi vaat edilmiştir? Türk milletini bölünme süreci
mi beklemektedir? Yoksa İmralı canisi
serbest mi bırakılacaktır? Bu sorular
ivedilikle cevaplanmayı beklemektedir.
Zira Türk Milleti kendisine reva görülen
geleceği bilmelidir.
Anket sonuçları, eğitimcilerin bu süreci, ‘çözülme süreci’ olarak gördüğünü
gözler önüne sermektedir. Türk EğitimSen olarak; milletimize dayatılan, şehit
ailelerinin gözyaşlarını görmezden gelen, milli birliğimizin, bütünlüğümüzün
adeta pazarlık konusu haline gelmesine neden olan bu gelişmeleri bir kez
daha şiddetle ve nefretle kınıyoruz.”
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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illi Eğitim Bakanı Nabi Avcı
yönetici atama yönetmeliği ile ilgili açıklama yapmış.
Diyor ki Sayın Bakan, “Bu işi işin içinde olanlara soruyoruz, onların görüşleri
doğrultusunda yeni bir yönetici atama
yönetmeliği yapacağız. Daha sonra hızla yönetici atamalarını yapacağız.”
Adama sormazlar mı, bütün bunları biz size söyledik, bu garabet yönetici atama yönetmeliği kabul edilemez,
yapmayın, etmeyin, diye uyardık. Şimdi
çıkmış bu işin içinde olanların görüşlerini alıyoruz diyerek, bu işlerden ne kadar
uzak olduğunuzu dost düşman herkese
göstermiş oldunuz.
Sayın Bakan, sizin bu acemiliğiniz en
geç Şubat 2013 tarihinde yapılması gereken yönetici atama takvimini aylarca
geciktirdi. Atama hakkına sahip olanları
hüsrana uğrattı. Yaşanan tüm bu olumsuzlukların sorumluluğu size aittir. Bu
sorumluluğun gereği de bellidir ama siz
bu sorumluluğu yerine getiremeyecek
kadar pişkinsiniz, maşallah. Tüm eleştirilere kulaklarınızı tıkamış, gözlerinizi
kapatmış bir hal içindesiniz. 60 yaşın
getirdiği, kamilliği anlarız ama bu kadar

da pişkinliğe pes diyoruz.
Bugünlerde, internet sitelerinde, boy
boy yönetici atama yönetmelik taslakları
yayınlanmaktadır. Kapalı kapılar ardında hazırlandığı ve Türk Eğitim Sen’e
hiçbir resmi bilgi verilmediği için, kulaktan duyma bilgilere dayanarak bir açıklama yapma gereği duymadık. Fakat,
Bakanlıktan yalanlayıcı bir açıklama da
yapılmadı. Gerçi bu kadar kör ve sağır
bir bakanlıktan hangi konuda doğru dürüst bir açıklama yapılmaktadır ki, diye
de düşünmemek elde değil.
Bu taslaklarda en dikkat çekici husus, okul müdürleri için mülakat sisteminin, oranı yüzde 30’a düşse de, hala
varlığını devam ettirmesidir. Türk Eğitim
Sen, etki oranı yüzde 1 dahi olsa mülakat sistemini kabul etmeyecektir. Mülakat ile, sınavla, ek 1 değerlendirme
formu ile ölçemediğiniz neyi ölçmeyi
düşünüyorsunuz. Masa başı dostlukları mı, yandaşlığı mı neyi ölçeceksiniz?
Verdiğiniz ödüllerle, yeteri kadar palazlandıramadığınız yandaşlarınıza, biraz
daha desteği nasıl veririz, hesabı içinde
misiniz?

KPSS İLE KADROYA
GEÇENLER
YAZIMIZA
MEB’DEN CEVAP

Türk Eğitim-Sen olarak Milli Eğitim
Bakanlığına, Sözleşmeli öğretmen
olarak görev yapmakta iken 632 Sayılı
Kanun Hükmünde Kararname ile kadroya geçen öğretmenlere verilen tüm
haklardan KPSS puanı ile kadroya geçen öğretmenlerin de yararlandırılmasına ilişkin yaptığımız yazılı başvuruya
Bakanlıkça cevap verilmiştir.

Bu ülkede, bu şartlar altında uygulanacak olan, mülakat sisteminin, neden,
kimler için yapıldığını bilmeyen, aklı
başında bir tek insan kalmamıştır. Aklı
başında olmayan, yandaşlık ve yağcılık
kariyeri en üst düzeyde olanlara sözümüz, elbette yoktur.
Yapacağınız mülakattan bu kadar
eminseniz, çıkaracağınız yönetmelikte yapılacak mülakatın elektronik ortamda kayıt altına alınması yönetmelik
maddesi olarak yazılacak mıdır? O ilde
teşkilatlı, en çok üye kaydetmiş sendika
temsilcileri, sözlü komisyon üyesi olarak
değilse bile, en azından mülakat gözcüsü sıfatı ile sözlü komisyonunda yer alamaz mı? Şeffaflıktan, neden, bu kadar
korkuyorsunuz? Yönetmelik yayınlanmadan önce, sendikaların görüşlerine
sunulacak mı?
Sayın Nabi Avcı, siz beklentilerin çok
uzağında bir performans sergiliyorsunuz.
Hatta, ölçülebilecek bir performansınızı
görebilmek de mümkün değildir. Bozuk
saat dahi günde iki kez doğru vakti gösterir, sizde bunu dahi görebilmek mümkün değildir. 60 yılık kariyerinizi Milli Eğitim Bakanlığında kaybetmek üzeresiniz.
Bunları, bir düşman, açık arayan biri olarak değil, Milli Eğitim Bakanlığının artık,
huzur bulmasını isteyen bir kişi olarak
söylüyorum. Milletin geleceğini şekillendirebilecek, tek kurum olan Milli Eğitim
Bakanlığının, bu kadar durağan olduğu
bir dönem hatırlamıyorum.
Sayın Avcı, yönetici atama yönetmeliği konusunda daha önce çok büyük bir
hata yaparak, ucube bir yönetmeliğe
imza attınız, şimdi önünüzde, bu hatayı
telafi etmek zorda olsa, bir fırsat bulunmaktadır. Çevrenizdeki iş bilmez yandaş koruyucuların etkilerinden kendinizi kurtararak, adil ve kabul edilebilir bir
yönetmelik hazırlayın, hem de en hızlı
şekilde hazırlayarak beklentilere cevap
verin.
Türk Eğitim Sen, Türkiye’nin en etkili
sendikası olarak, her türlü çalışmanızı
yakından takip ettiğimizi bilerek, hatalarınıza yeni hatalar eklemeyin diyor, tüm
kamu oyuna saygıyla duyuruyoruz.
MEB’in cevabi yazısında; KPSS
puanı ile kadroya geçen öğretmenlere halen yürürlükte bulunan mevzuat
hükümlerinin uygulandığı belirtilerek
Bakanlık tarafından yapılan mevzuat
çalışmalarında bu durumun değerlendirileceği belirtilmiştir.
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ÇÖZÜM(!) SÜRECİ İFLAS MI
EDİYOR?

Terörist elebaşılarından Karayılan,
bugün gerçekleştirdiği bir şov ile “Çekilme” şartlarını sıralamış!
Aslında, AKP Hükümeti temsilcilerinin ve Akil insanların günlerdir milleti
aptal yerine koyarak Çözüm Süreci diye
aldatmaya çalıştıkları zilleti ayan beyan
ifşa etmiş!
Katilin edasına bakınca sanırsınız
ki, iki devlet arasında varılan antlaşma
gereğince, taraflardan bir tanesi silahlı
kuvvetlerini belirlenmiş bir geri mevziiye
konuşlandırıyor!
Karayılan’ın açıklamalarından anlaşıldığı üzere, Sayın Başbakan ve avanesinin dediği gibi pkk terör örgütü silahları
bırakarak tövbe etmiyor!
Tam tersine bakın neler diyor;
“Geri çekilmede güçlerimizin gelip
üsleneceği yer Güney Kürdistan (Irak
Kürdistanı)’dır. Güney Kürdistan’a çekilecek olan gerilla güçlerinin resmi
varlığına gereken anlayışı göstermelerini, başta Federe Kürdistan Hükümeti
olmak üzere ilgili güçlerden beklemekteyiz.” Yani adam diyor ki, biz Kuzey
Irak’ta yeni bir ÜS kuracağız, buna herkes tahammül gösterecek!
“PKK hiçbir çatışmaya mahal vermeyecek şekilde, kendi inisiyatifiyle, öteden
beri kullandığı güzergâhları kullanarak,
bir örgütlülük ve disiplin içinde geri çekilme işlemini tamamlayacak. Geri çekilme esnasında Türk ordu güçleri de aynı
duyarlılık ve ciddiyetle hareket etmeli.
Geri çekilen PKK’lılara yönelik herhangi
bir saldırı, operasyon, bombardıman olması halinde geri çekilme derhal durdurulacak PKK misilleme yapacak.” Yani
diyor ki, biz sizin de bildiğiniz ve yıllardır
kullandığımız güzergahlardan elimizi kolumuzu sallaya sallaya teçhizatlarımızla
gideceğiz. Sakın ola ki, müdahale etmeyin, görmezden gelin, arkanızı dönün!
Yoksa küser oyunu bozarız!
“Gerilla güçleri çekilirken, Türk devlet güçlerinin de buna paralel olarak,
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Kürdistan’da herhangi bir askeri aktivite
ve çatışmaya neden olabilecek tahriklerde bulunmaması ve fırsatçı yaklaşımlara yer vermemesi gerekmektedir.
Bununla birlikte, geri çekilme sürecinin
sağlıklı ve başarılı olabilmesi için, daha
önce Önderliğimize mektuplarla ifade
ettiğimiz ve devletin de bilgisi dahilinde
olan hususlara dikkat edilmesi önemli
olacaktır”. İşte bebek katili apo ile yapılan müzakerelerde verilen bir takım sözler olduğunun bir itirafı daha!
Yani pkk terör örgütü ısrarla vurguluyor ki, “Sakın ola ki, devletin bilgisi dahilinde olan hususlara (Devleti idare eden
iradenin verdiği sözlere) hilafen hareketlere maruz kalmayalım. Bu konuda
Hükümet gerekli önleyici tedbirleri alsın!
Yoksa küser oyunu yine bozarız!
“Bağımsız heyetlerce sürecin izlenmesi, her iki taraftan da engel olabilecek
hatalı yanları tespit etmesi, sürecin sağlıklı gelişmesine imkan sunacaktır.” Yani
Karayılan, “artık Akil insanlar bizi kesmiyor; TBMM nezdinde resmen muhatap
alınalım hatta BM tarafından bir izleme
komitesi oluşturulsun ve artık uluslararası hukuk açısından da bir zemine sahip olalım” demek istiyor!
Katil Karayılan, sayın Başbakanın ve
Akil insanların “Çözüm Süreci” diye adlandırdığı ve kendisinin de “Demokratik
çözüm süreci” olarak ifade ettiği sürecin
üç aşamadan oluştuğunu belirtiyor:
Birinci aşama; yukarıda ifade ettiği
ÇEKİLME ve Kuzey Irak’ta ÜSLENMEaşaması.
İkinci aşama; “Anayasal çözüm
çerçevesinde yapılacak reformlarla
Türkiye’nin gerçek anlamda demokratikleştirilmesi ve Kürt sorununun çözüme
kavuşturulması… Koruculuk, özel tim,
vb. tüm özel savaş yapılarının devre dışı
edilmesi. Özellikle Türkiye’nin demokratikleşmesini sağlayacak, Kürt halkının inkarını sona erdirecek, varlığını ve
özgürlüğünü kabul edecek, tüm kimlik-

lerin, inançların ve mezheplerin hak ve
özgürlüklerini garanti altına alacak, eşitliğini sağlayacak olan yeni demokratik
bir anayasanın yapılması.”
Apo da demişti ya; yeni Anayasayı
yapacağız, YENİ TÜRKİYE’yi kuracağız
diye!
İşe bakın; Anayasa yapımı, mevzuatın düzenlenmesi, kolluk kuvvetlerinin
yeniden yapılandırılması gibi her konuda işbirliği öneriyorlar(!)
Adamların özgüveni öylesine gelişmiş ki, aşmışlar!
Acaba bu güveni onlara sağlayan ne
tür yaklaşımlarla muhatap oldular, çok
merak ediyorum!
Üçüncü aşama ise; “Öcalan dahil
herkesin özgürleşeceği bu sürecin pratikleşmesi paralelinde silahın tümden
devre dışı kılınması ve PKK’nın silahsızlanması gündeme girecektir”.
Eee, hani ev hapsi, genel af sözkonusu değildi? Adam bunları ön koşul
olarak ortaya koyuyor.
Hem de İmralı’da yatan bebek katilinden son gelen mektuplu talimat sonrası
yaptığı açıklamada söylüyor bunları.
Yani öyle anlaşılmalıdır ki, bu kararlar
sadece Kandil’deki pkk yöneticilerinin
değil, aynı zamanda doğrudan apo’nun
da kanaatleridir!
Al sana bir kaya nerene dayarsan
daya!
Adamlar alenen ve kesin bir dille diyor ki, ancak, bu üç aşamadaki hedeflerimiz hayata geçirildikten sonra biz
silahları bırakacağız!
Şimdi merak ediyorum; sayın Başbakan ve Akil adamları hangi yüzle çıkıp
bu zillet oyununu Çözüm ve Barış Süreci olarak milletimize anlatacaklar?
Hala çıkıp, “Siz bakmayın başkalarına. Bize güvenin. PKK Silahlarını bırakacak, barış olacak, analar ağlamayacak”
demeye hangi yüzle devam edecekler?
İşte, PKK yöneticileri canlı yayında
tüm dünyaya ilan ettiler; “Hedeflerimiz
gerçekleşmeden silah bırakmayacağız!”
Bu açıklamalara rağmen hala silahlar
susacak, evlatlarımız şehit olmayacak,
analarımız ağlamayacak diyebilecek misiniz?
Eğer hala aynı iddianızı dile getiriyorsanız;
O halde bunun meali, bugün Murat
Karayılan’ın açıkladığı pkk terör örgütünün hedeflerini kabul etmişsiniz ve anlaşmışsınız demektir!
Bunun başkaca bir izahı yoktur.
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BİZ HİÇ YALANCI VE İFTİRACI OLMADIK
Memur Sen Genel Başkanı Ahmet
Gündoğdu’ya akil adam olduktan sonra
bir şeyler oldu.Ne oldu bilinmez, ama,
PKK terör örgütü ile masa başına oturarak, Bebek katili ile görüşülerek barış
yapılacağına inanan, terör örgütüne bile
tahammül gösteren Gündoğdu, aynı tahammülü Türkiye Kamu Sen için gösterememektedir.
Türkiye Kamu Sen adını duyunca,
neredeyse tüyleri diken diken olan Gündoğdu, Türkiye Kamu Sen’e yönelik iftiraları art arda sıralamaktan, vicdanen
hiçbir rahatsızlık duymaksızın çekinmemektedir. Allaha şükürler olsun kamuoyunu kandırmak, bu şekilde sendikamızı büyütmek, başkalarını yapmadıkları,
söylemedikleri ile yargılamak gibi bir
hatayı bugüne kadar yapmadık. Söylediğimiz, iddia ettiğimiz şeyler hep bilgiye, belgeye dayanan açıklamalardır. Bu
hassasiyetimize rağmen, bilmeden yanlışlıkla bir açıklamamız olmuşsa, ispat
edildiği takdirde özür dileme erdemini
de göstermekten asla kaçmayız.
Memur Sen Genel Başkanı, bildiğimiz kadarıyla, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenidir. İftira atmanın yüce dinimizde karşılığını da en az bizim kadar
bilir. Bakın, Gündoğdu açıklamasında
Türkiye Kamu Sen için neler söylüyor.
1-Ahmet Gündoğdu, daha önce yapmış olduğu açıklama sebebiyle bir hayli
eleştirilmiş olmalı ki, sözünü değiştirmiş
şimdi başka şeyler söylüyor. Ne demişti “BİZ DİNSİZ, RUHSUZ VE KÖR BİR
ANAYASA İSTİYORUZ.” Şimdi, İlahiyatçı olacaksınız, ama dinsiz bir anayasa
isteyeceksiniz. Yıllarca, laiklik dinsizlik
diyeceksiniz, ama çıkıp doğrudan doğruya dinsiz anayasa isteyeceksiniz.
Anayasanın tüm dinlere eşit mesafede
olması başka bir şeydir, dinsiz anayasa
başka bir şey. Anayasanın, başta İslam
dini olmak üzere, tüm dinlere saygılı olması başkadır, dinsiz anayasa istemek
başkadır. Sadece dinsiz anayasa istemiyor, hem kör hem de ruhsuz olsun
diyor. Söz söylemek bir sanattır, ne demiş atalar, “Boğaz dokuz boğum, söz
boğazdan çıkana kadar sizin esiriniz,
çıktıktan sonra siz onun esiri olursunuz.”
Bu sözü eleştiren, Kamu Sen’e kızacağına, kendine kız, ben neden bu kadar
hesapsız konuşuyorum, diye, kendini
eleştir. Bil ki, kendini eleştirmek çok büyük bir erdemdir.
2-Milli Güvenlik dersinin kaldırılmasının yanlış olduğunu savunduk. Çünkü, ülkemizde çok ciddi bir milli güven-

lik problemi vardır. Yoktur diyen aklını
peynir ekmekle yemiştir. O halde bu
ders liselerde devam etmelidir, dedik.
Problem askerlerin bu derse girmesi
ise, askerleri bu derse girdirmez, yerine
2000 yeni tarih öğretmeni atamasını yapar hem de ülke evlatlarını milli güvenlik problemi konusunda bilinçlendirmiş
olurduk. Dersin içeriğini güncellemekte
mümkündü, ama ucuz politikalar burada
da kendini göstermiş, güya militarizmle
mücadele adına milli güvenlik dersi kurban edilmiştir.

Hani demiştik ya, söz söylemek bir
sanattır. Gündoğdu burada da garip
bir açıklama yapmış, Ne mutlu Türküm
diyene! diye, çocuklarımıza her sabah
okuttuğumuz andımızdan rahatsız olmuş, ama arkasına eklemiş, “her gün
koro halinde Fatiha’yı bile okutsanız tiksindirirsiniz.” Şahsen ben ne andımızı
okumaktan ne de fatihayı okumaktan sıkıntı duymam, tiksinmek kelimesini burada kullanmak dahi Sayın Gündoğdu’nun
zaman zaman çizmeyi ne kadar aştığını
göstermektedir.

3-Gündoğdu, din eğitiminden Türkiye Kamu Sen’in rahatsızlık duyduğunu,
devlet yasaklıyorsa vardır bir mantığı,
denildiğini iddia ediyor. Daha önceki yöneticilerimizin ağzından böyle bir
açıklama duymadım, benim, Türkiye
Kamu Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk olarak, böyle bir açıklamamı gören
duyan varsa elini kaldırsın ve ne zaman,
nerede din eğitiminden rahatsızlık duyduğumu, söylediğimi ispat etsin. Ahmet
Gündoğdu’yu söylediği bu sözü ispata
davet ediyorum, nerede böyle bir söz
söylemişsem çıksın ispat etsin. Ben nezaketim gereği, ispat edemezse şöyle
olsun böyle olsun demeyeceğim. Bunu
hem kendisi hem de okuyucular takdir
etsin.Şunu söylemeden de geçemeyeceğim, Sayın Gündoğdu, iyi ki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenisiniz, branşınız Fransızca (Fransızca öğretmenlerinin engin hoş görüsüne sığınıyorum)
olsaydı halimiz ne olurdu? Hani Fransız
kalmak diye bir tabir var ya, o bakımdan.

Biz, Türkiye Kamu Sen’iz, biz milli
kimliğimize de, dini kimliğimize de sonuna kadar bağlıyız. Ne birinden ne diğerinden vazgeçmeyi konuşmak dahi, bizi
üzer. Türküm, doğruyum, çalışkanım
demekle, doğru olunmaz, diyor, sayın
Gündoğdu, vallahi bizde bayağı etkili olmuş ki, biz yalandan, iftiradan hep uzak
durduk, ama Gündoğdu cephesinden
bakınca, gerçekten doğru, doğruyum
deyince bir türlü doğru olamayan da,
iftiracı olan da çıkabiliyor. Bizim burada
hedefimiz, çocuklarımızı doğru, çalışkan
ve dürüst, milletine, vatanına sadık insanlar olarak yetiştirmektir. Böyle yetiştirmenin bugün daha iyi anlaşılması lazım, bakın, vatandaşlarımıza, ülkemize
29 yıldır ihanet eden, 40 bin insanımızı
katleden terör örgütüne övgüler düzenler türedi. Bölücü başı, bebek katili neredeyse milli kahraman ilan edilecek, evet
Sayın Gündoğdu bir bakımdan haklı,
“Varlığım Türk varlığına armağan olsun.”
demekle, hainleri, hainlikten uzaklaştırmak mümkün olmuyormuş.

Ben her açıklamamda, sağlıklı bir
din eğitiminin verilmesinin öneminden,
imam hatip okullarının orta bölümünün
açılmasının, Peygamber Efendimizin
hayatının ve Kuran dersinin okutulmasının gerekli olduğundan bahsettim. Doğru İslamı öğretmenin ne kadar önemli
olduğunu her fırsatta vurguladım. Burada garip olan şudur, bizim Müslüman
olduğumuzu başkalarına ispat mecburiyetimiz olmamakla birlikte, geldiğimiz
noktanın vehametini takdirinize bırakıyorum. Birilerinin elinde Müslümanlık ölçer bir cihaz var ki, bizim ne kadar müslüman olup olmadığımıza dair fetvalar
veriliyor. Allah affetsin.
4-Gündoğdu andımız kaldırılsın diyor. Aynen şu şekilde, ““Türküm, doğruyum, çalışkanım deyince insanlar doğru,
çalışkan mı oluyor? Bunları düşünmek
lazım. Bırakın andımızı, çocuklarımıza
her gün koro halinde Fatiha’yı bile okutsanız tiksindirirsiniz.”

Bütün bunlara rağmen, biz andımızı
okumaya devam edeceğiz, Ne mutlu
Türküm diyene! Demeye devam edeceğiz. Şunu da, burada eklemek istiyorum,
kamu kurum ve kuruluşlarında namaz
kılmak isteyenlere her türlü imkan sağlanmalıdır. Bu konuda kamu kurum ve
kuruluşlarında bir problem yaşandığını
düşünmüyorum, namaz kılmak isteyenlerin her zaman namazını kılabildiğini biliyorum. En azından, ben namaz kılmak
istiyorum ama amirlerim engel oluyor,
diyen kimseye bugüne kadar rastlamadım. Varsa böyle amirler, bize bildirsinler gerekli girişimleri yapalım.
5-Gündoğdu şunu iyi bilmelidir, Türkiye Kamu Sen’in ne Silivri ne de Kandille işi olmaz.Demokrasi dışı girişimler
Türkiye Kamu Sen’den asla destek görmemiştir. Türkiye Kamu Sen ile, derbelerin yetiştirdiği tosuncuklar karıştırılmamalıdır. Hayatının hiçbir evresinde risk
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almamış tosuncuklarla, Mamaklarda,
C 5 lerde işkencelere maruz kalanları
karıştırmak tek kelime ile insafsızlıktır.
Türkiye Kamu Sen’in şerefli, mücadeleci üyelerini, ganimet paylaşımında ortaya çıkan b.. böcekleri ile karıştırmak
da büyük bir yanılğıdır. Biz darbeler ve
darbecilerden çok çekmiş bir nesiliz
ama asaletimiz gereği, kan tükürür kızılcık şerbeti içtik deriz, palavra atmayız,
sahte demokratlık, darbesavarlık rolü de
bize hep birkaç numara büyük gelmiştir.
Rol yapmayı hep artistlere bıraktık, biz
hayatı hep acıları ile yaşadık, bundan da
hiç pişmanlık duymadık, aynı acıları, bir
daha, gerekirse yaşamaktan çekinmeyiz. Hayatın sevinçleri ise tosuncukların
olsun, her zaman ki gibi.
6-Türkiye Kamu Sen kurulduğu günden bu yana hep Toplu Sözleşmeli,
Grevli ve Siyaset Hakkı da olan bir sendika kanunu savundu.1992 yılından bu
yana dile getirdiğimiz bu hedeflerden
asla vazgeçmedik.2010 Anayasa referandumuna gelinceye kadar olgunluk
kazandırdığımız bu talepler, Türkiye-AB
Karma İstişare Üyesi olarak uluslar arası platformda dile getirdiğimiz, bu talepler hep KİK raporlarında yerini almıştır.
Türkiye Kamu Sen, bir memur sendikası
olarak Türkiye AB Karma istişare Komitesinin ülkedeki tek üyesidir. Hükümet
KİK’te aldığımız bu kararlar sebebiyle,
uluslararası camiada hep eleştiri almıştır. AB müktesebatında ki 19. fasıl da
hala açılmış değildir. Bilindiği üzere 19.
Fasıl memurun sendika hakları ile ilgilidir, memura grev hakkı düzenlemesi
yapılmadığı ve mevcut 4688 Sayılı sendika kanununda adil temsilden yana değişiklikler yapılmadığı sürece 19. Fasılın
açılması zordur.
Bütün bu sebeplerle Türkiye Kamu
Sen’in üye sıfatıyla bulunduğu KİK kararları, İLO’nun Türkiye’yi kara listeye
alması sonucunda Hükümet Anayasa
Referandumunda Toplu Sözleşme düzenlemesini yapmak zorunda kalmıştır.
Bu şekilde hem bir çok memur anayasa
değişikliklerine evet derken, Hükümet
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istediği diğer anayasa değişikliklerini de
geçirme imkanı bulmuştur. İşte, yargının
siyasallaşma sürecinin adımı da bu referandumla atılmıştır.
Sayın Gündoğdu bu işler, çay sohbetlerinde olmuyor, yıllara dayanan mücadele ile oluyor. Bunları bir çok kamu
çalışanı yakından takip etmediği için
bilemeyebilir ama siz çok iyi bilirsiniz.
Mesele kabul edebilmek büyüklüğünü
de gösterebilmektir.
7-Başörtüsü konusunda Türkiye
Kamu Sen’in duruşu çok nettir. Başörtüsü kamusal alanda serbest olmalı
ve yıllara dayanan, ülkemizin enerjisini
boşa harcamasına sebep olan ve siyasi
istismar alanı olan baş örtüsü zulmü son
bulmalıdır. Buradaki samimiyetimize Ahmet Gündoğdu değil, Yüce Allah karar
verecektir. Fakat bu konuda sendikamızı sürekli suçlayan, 7000 üye istifa ettiği
için, Allah korkusundan değil, üye baskısından başörtüsüne destek verdiler diyen Ahmet Gündoğdu’dan Allah indinde
davacıyız. Sendikamızdan 7000 üyenin
istifa ettiği yalanı ise, bir konfederasyon
genel başkanına hiç yakışmamıştır. Bu
iddiasını hangi bilgiye hangi belgeye
dayandırmaktadır? Söylediğini ispat etmek, dürüst ve namuslu insanların boynunun borcudur.
İsmail Koncuk, Türkiye Kamu Sen
Genel Başkanıdır, dolayısıyla İsmail
Koncuk’un yapacağı tüm açıklamalar,
Türkiye Kamu Sen’e bağlı, 11 hizmet
kolunda teşkilatlanmış sendikalarımızı
da bağlar. Türkiye Kamu Sen’e bağlı
11 sendikamız, başörtüsü konusunda
hem fikirdir, benim açıklamam ise bu
söz birliğinin şekillenmiş halidir. Kimse, bize hangi yöntemi kullanacağımızı, söyleme hakkına sahip değildir. Kim
dinden beslenen, kim din istismarcısı,
kim iftiracı, kim yalancı kamu oyu bunu
çok iyi bilmektedir. Kimlerin beceriksiz
sendikacılıklarını, başörtüsünün arkasına sakladıklarını da bu ülkede bilmeyen
kalmamıştır. Kimin, 11 yıldır, başörtüsü
problemi çözmeyen Başbakana, AKP
Hükümetine söz söyleme yüreği olma-

dığını da bu ülkede bilmeyen kalmamıştır. Kimlerin Toplu sözleşmeyi eline
yüzüne bulaştırdığını da bu ülkede bilmeyen kalmamıştır.
8-Akil adam sıfatını da kazanan
Sayın Ahmet Gündoğdu, Abdullah
Öcalan’ın heyette olmasını tavsiye ettiği
adamları bilmekte midir? Türk Bayrağının adı değişsin, devlet bayrağı olsun diyen kadının varlığı Sayın Gündoğdu’yu
rahatsız etmekte midir? Abdullah Öcalan serbest bırakılsın, ana dilde eğitim
hakkı verilsin diyenlerle Sayın Gündoğdu aynı çizgide midir?
Şehitler kırmızı çizgimiz diyen, 1
Mayıs’ı Çanakkale’de kutlayacak olan
Gündoğdu, PKK Terör örgütü ile masaya oturmayı, kırmızı çizgim dediği şehitlerimizin katillerinin, elini kolunu sallayarak sınır dışına çıkarılmasını nasıl
açıklamaktadır? Şehitlerimiz kırmızı çizgimizdir, sözünden ne anlamalıyız? Çanakkale Ruhunu yeniden tesis etmek,
öncelikle milletimizin acılarına saygılı
olmayı gerektirmez mi? Şehitlerimizin
katilleriyle masaya oturmak, müzakere
yapmak şehitlerimize saygı gereği midir?
Sayın Ahmet Gündoğdu, işinize bakın, akilliğiniz size ağır gelmiş olabilir, bu
akilliğin yarattığı sıkıntı ile Türkiye Kamu
Sen’e saldırarak rahatlamak istemiş
olabilirsiniz. Türkiye Kamu Sen olarak
ömür boyu bir nişan olarak taşıyacağınız akilliğinizin hayrını görün diyoruz.
Gelecek nesillerde bu şereften payını
mutlaka alacaktır.
Türkiye Kamu Sen yalanı, iftirayı bilmez, inandığını muhatabına dosdoğru
söyler. Bizim her şeyimiz göz önündedir. Gelecekten kaygımız yok, bu milletin
feraseti, asaleti her türlü musibetin üstesinden gelecek güçtedir. Biz doğrularımızla mücadelemize devam edeceğiz,
yalansız, iftirasız, şerefli bir yolda…

TÜRK EĞİTİM-SEN
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AHVÂL-İ MEMLEKET VE ÂKİL’ LER….
Köşe Yazısı

Hükümetin bir süredir eveleyip, gevelediği ve Türk Milletinin tepkisinden
çekinerek uygulamaya koyamadığı
süreç”çözüm süreci” olarak yeniden
karşımızda…Siyasi iktidar dış dinamiklerin de etkisiyle dün” açılım projesi”
veya “demokratikleşme adımları” olarak
lanse ettiği siyasi projesini şimdi güya
”çözüm süreci” diye bu millete hazmettirmeye çalışıyor. Sürecin adını “çözüm
süreci” olarak adlandırmakla toplumsal
algıya hem problem çözdüğü imajını
vermeye çalışırken, hem de bu ihanet
ve bölünme sürecine karşı çıkanları ”
çözüme karşı olanlar” diye gösterme
gayretkeşliğine soyunuyor.
Bu süreçte baştan sona terör örgütü
lideri ile tam bir koordinasyon içerisinde
olan ve oradan aldığı fikirler ve isteklere
tam uyum gösteren siyasi irade, sürecin
ülkeyi geri dönülmesi zor bir noktaya sürüklediği, Türkiye Cumhuriyetini kuran
iradeye ters düşüldüğü ve süreç neticesinde bölücü terör ve siyasi uzantılarının
daha da azgınlaşacağı şeklindeki haklı
eleştirileri dikkate bile almıyor. Hatta sert
ve şiddetli tepkilerle karşılıyor. Bu vatanın bölünmez bütünlüğünü düşünen ve
yürütülen süreci bu yönüyle yanlış ve
sakıncalı bulan insanları da “anaların
göz yaşının akmaya devam etmesini
istemek”, “kandan beslenmek” ve “barış istememek” le suçlayarak toplumsal
tepkiyi bastırmaya çalışıyor.

Siyasi iktidar ne kadar zorlarsa zorlasın, bu sürecin toplumsal karşılığı
yoktur. İnsanlarla yaptığınız anketlerde “silahların susmasını ister misiniz ?
” ya da “anaların gözyaşının dinmesini
ister misiniz ?” şeklinde yaşanılan süreci farklı lanse eden, manipülatif sorular
sorularak milletimizin görüşleri alınsa
dahi, destek bulunamayan bu süreç,
milletimizin engin feraseti ile karşılıksız kalmaktadır. Bu süreç bir yerlerden
karşılık bulmaktadır tabii. Bölücü terör
örgütü ve onun bebek katili lideri, örgütün siyasi uzantıları ve tabanı, eski tüfek
marksist ve entel-liboş takımı, Barzani,
AB ülkeleri ve ABD sürece tam destek
vermektedirler.
“Çözüm süreci” diye lanse ettiği bu
siyasi projeye toplumsal destek bulamadığını gören siyasi iktidar yeni bir manevra yapmıştır. Bu süreci destekleyen
ve en azından tepki ile karşılamayan
sözde aydın, bilim adamı, gazeteci yazar, STK önderlerinden bir “âkil insanlar”
heyeti oluşturarak, bu yanlış projenin, bu
insanlar eliyle topluma hazmettirilmesi
planlanmıştır. Bu heyette kimler yoktur
ki; Sendikacılık alanında bir varlık gösteremeyip, siyasi iktidarın “kolaylaştırıcısı” yandaş sendika başkanları, yandaş
sendikanın sürekli bölücülükten yana
olmak suçlamalarına muhatap olan sendikacılar kol koladır. Her zaman güçten
yana olmuş ama hiçbir zaman milletinin
yanında olamamış sözde aydın ve aka-

M. Yaşar ŞAHİNDOĞAN

Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri

demisyenler, artık emeklilik dönemini
yaşayan ve toplumun ilgisini kaybetmiş
sanatçılar ve daha kimler, kimler….
Bu âkil insan belirleme sürecinde
gerçekten” âkil” olduğu için bu sürecin
bir parçası olmayan ve dik duran insanlar da gördük. Başta Türkiye Kamu Sen
Genel Başkanı İsmail KONCUK olmak
üzere bu heyette yer almayı reddeden
tüm insanlara müteşekkiriz. Türk Milleti
ve tarih bu süreçte dik duranları unutmayacağı gibi bu heyetin bir parçası
olanları da affetmeyecektir. Bu heyet
Sayın Başbakanın sık sık ifade ettiği
“baldıran zehri” ni bu millete “bal şerbeti
“ diye sunmakla görevlidir. Bunu yaparken yakından da görecekleri gibi Türk
Milleti, çarşambanın gelişinden perşembeyi görecek engin bir ferasete sahiptir
ve ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar bu
süreç başarısızlığa mahkumdur. Geriye
tarihin affetmediği bir hükümet ve “âkil
insanlar” heyeti kalacaktır. Yazık …Hem
de çok yazık….

Denizli’nin Honaz ilçesinde
sendikacılık adına gerçekten
çok büyük bir rezillik yaşandı.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü asli
işlerini bırakmış, bir sendikanın
piknik organizasyonunu yapmaya soyunmuş.
Bir sendikanın ilçe temsilcisi
gemi o kadar azıya almış ki sendikasının yapacağı piknik organizasyonunu kendi yapmak yerine ilçe milli eğitim müdürlüğüne yaptırmış, pikniğe katılmak
isteyenlerin isimlerinin okul müdürleri vasıtasıyla ilçe milli eğitim müdürlüğüne bildirilmesini
isteyen bir maili hem de ilçe milli
eğitim müdürlüğünün mailinden
tüm okullara göndermiştir.

Geçmişte sarı sendikacılığın
değişik versiyonlarını utanmazca sergileyen bu sendika, devletin tüm eğitim çalışanlarına eşit
mesafede durması gereken ve
hepsine hizmet etmesi gereken
makamları kullanmaktan çekinmemekte, bu makamlara getirilenler de tam bir emir eri gibi
bunlara hizmet etmektedirler.
Milli eğitim kimlere emanet edilmiştir. Bu rezil tablo gerçekten
utanç vericidir. Ama utanacak
yüzü olanlara tabii…
Türk Eğitim-Sen, bu rezilliğin
mimarları ile ilgili her türlü idari
ve hukuki işlemleri yürütecektir.
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MUĞLA ŞUBESİ İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI

T

ürk Eğitim Sen Genel Merkez
Yönetim Kurulu üyeleri Genel
Mevzuat ve Toplu Sözleşme
Sekreteri M. Yaşar ŞAHİNDOĞAN ve
Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri
Cengiz KOCAKAPLAN Muğla Şubesi
tarafından düzenlenen istişare toplantısına katıldı. İstişare toplantısında şube
yönetim kurulu, ilçe ve işyeri temsilcileri,
kadın komisyonu üyeleri hazır bulundu.
Toplantıda söz alan Genel Mevzuat
ve Toplu Sözleşme Sekreteri M. Yaşar
ŞAHİNDOĞAN şunları söyledi: “Eski
Bakan Ömer DİNÇER döneminde eğitim
çalışanları maddi-manevi büyük kayıplara uğradı. Ek ödeme düzenlemesinde
öğretmenlerin ve akademisyenlerin ek
ödemesinde bir kuruş bile artış yapılmayarak öğretmenler bu iktidar tarafından
açıkça dışlandı. Tüm bu gelişmeler olurken, sözde yetkili sendika sadece durup
seyretmiş ve en ufak bir tepki bile göstermekten çekinmiştir. Çünkü bu iktidar
onların ağababasıdır, sebeb-i hayatıdır,
varlığını ve hormonlu büyümesini bu siyasi iktidara borçludur. Bunlar siyasi iktidarın yanlışlarına dur diyemezler. Siyasi
iktidar karşısında çalışanların haklarını
savunamazlar. Eğitim çalışanları bunu
mutlaka düşünmelidir. İş güvencemiz
gibi çalışanlar açısından hayati konula-

rın tartışıldığı bir dönemde bu yandaş
sendikanın hala yetkili olmaya devam
etmesi sahip olduğumuz hakların ve iş
güvencemizin elimizden alınmasına rıza
göstermek demektir.”
Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri Cengiz KOCAKAPLAN da katılımcılara hitaben bir konuşma yaparak şunları
söyledi: “Başbakan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 12. Cumhurbaşkanı olmak
istemiyor. Birinci devlet başkanı olmak
istiyor. Yeni Anayasa’da da başkanlık
sistemi ve yerel yönetimleri güçlendirme
kılıfı ile bir nevi eyalet sistemine geçilecektir. O halde bizim anladığımız anlamda devlet memurluğu sıfatının olmaması lazım. İş güvencesine sahip devlet
memurluğu modeli, bu yapılanmanın
önündeki en büyük engeldir. Bu yapının
değişmesi lazım. Peki nasıl değişecek?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
bunu açıkça yapıyor. Başka bir istihdam

modeli getirilmeye çalışılıyor. ‘Ömür
boyu iş garantisi olur mu? Çalışan da,
çalışmayan da aynı maaşı alıyor. Zaten
Türkiye’de devlet memuru sayısı çok
fazla’ diyorlar. Türkiye’de devlet memuru sayısı fazla değil. Devlet memurlarının sayısını gelişmiş ülkeler ile karşılaştıralım. OECD ülkeleri ortalamasına
göre, 15 vatandaşa bir devlet memuru
düşüyor, Türkiye’de 29 kişiye 1 devlet
memuru düşüyor. Türkiye’nin OECD ortalamasını yakalaması için 2 milyon 600
çalışan üzerine, 2 milyon 281 bin kişi
daha istihdam etmesi lazım. Fazlalık
yok. Aksine Türkiye’de devlet memuru
sayısı, OECD ülkelerine göre neredeyse
yarı yarıya daha az. Bunlar oluşturulmak
istenen kirli senaryonun birer gerekçesi
olarak ortaya atılıyor. 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu köhne bir kanun diyorlar. Bunlara göre köhne olan tek yeri
iş güvencesi sağlamasıdır.’’

TOKAT ŞUBEMİZDE İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI

Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri Sami ÖZDEMİR ve Genel Mevzuat
ve Toplu Sözleşme Sekreteri M. Yaşar
ŞAHİNDOĞAN 9 Nisan 2013 tarihinde
Tokat Şubemiz tarafından düzenlenen
istişare toplantısına katıldı. Toplantıda
şube yönetim kurulu üyeleri, ilçe temsilcileri, kadın komisyonu üyeleri ve işyeri
temsilcileri hazır bulundu.
Toplanda Şube Başkanı Hakan AKKAYA, şube çalışmaları ve faaliyetleri
hakkında katılımcılara bilgi verdi.
Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri
Sami ÖZDEMİR de konuşmasında “28
Şubat kararları ile getirilen bir eğitim sis-
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temi bu ülkenin geleceği olan gençlerimizin 15 yılına mal olmuştur. O dönemde
dayatılan bir eğitim sistemi ile restleşme
uğruna demokrasi ve insan haklarından dem vuranlar, bu dönemde de işin
paydaşlarına sormadan 4+4+4 eğitim
sitemini uygulamaya koyarak, benzeri
bir mağduriyeti bu topluma yaşatıyorlar.
Bu sistemle 50 bin sınıf öğretmeni norm
kadro fazlası duruma düştü. Alan değiştirmek zorunda kalan arkadaşlarımızın
sıkıntılarının giderilmesi için mücadele
veriyoruz” dedi.
Daha sonra bir konuşma yapan Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekre-

teri M. Yaşar ŞAHİNDOĞAN da, ülkemizi 11 yıldır yöneten AKP iktidarının her
alanda büyük tahribatlar yaptığını, son
olarak sözde çözüm süreci başlatarak
devletimizin üniter yapısını, milletimizin
egemenliğini tehlikeye atacak bir girişim içinde olduğunu söyledi. Bu tür girişimlerin Türk milletinden hiçbir zaman
destek görmediğini kaydeden ŞAHİNDOĞAN, bunu dış güçlerin Hükümete
dayattığını ve Hükümetin de mevcut konumunu devam ettirmek adına sürecin
bir parçası olduğunu ifade etti.
Genel Merkez Yöneticileri, toplantının sonunda soruları cevaplandırdı.
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Türk Eğitim-Sen ve Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail KONCUK;

“SÜREKLİ BÜYÜDÜĞÜ İDDİA EDİLEN ÜLKE EKONOMİSİNDEN
MEMURLAR OLARAK PAYIMIZA DÜŞENİ İSTİYORUZ”

T

ürkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi’nin yapmış olduğu
2013 Nisan ayına ait asgari geçim
endeksi sonuçları açıklanmıştır.
Çalışan tek kişinin yoksulluk sınırı
1.781,67 TL olarak hesaplanmıştır.
Dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddi
ise 3.570,69 Lira olarak belirlenmiştir.
Çalışan tek kişinin açlık sınırı ise bir önceki aya göre % 0,18 oranında artmış ve
1.372,8 Lira olarak hesaplanmıştır.
Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin ortalama
gıda ve barınma harcamaları toplamı ise
2013 yılı Nisan ayında 1.374,85 Lira olarak
tahmin edilmiştir.
Ailenin aylık gıda harcaması toplamı ise
818,91 TL olmuştur.
Nisan 2013 itibarı ile ortalama 1.924,51
TL ücret alan bir memurun ailesi için yaptığı
gıda harcaması, maaşının %42,55’ini oluşturmuştur.
Bir
memur,
ortalama
maaşının

%71,44’ünü yalnızca gıda ve barınma harcamalarına ayırmak zorunda kalmıştır. Diğer
ihtiyaçlarını karşılamak için ise maaşının %
28,56’sı kalmıştır.
Ortalama ücretle geçinen bir memur ailesinin ulaşım, sağlık, eğitim, haberleşme, giyim gibi diğer zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması için Nisan 2013 maaşından geriye yalnızca
549,66 TL kalmıştır.
Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye
Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk,
şunları söyledi:
“4 aylık enflasyon memur maaşlarına yapılan zammı geçti. Memur maaşları yine eridi. Sosyal devlet tüm vatandaşlarının nimetten de külfetten de adil pay aldığı bir yapıyı
zorunlu kılar. Her yıl maaşların enflasyon karşısında eriyip gittiği bir ekonomi politikasının
vatandaşı refaha kavuşturması mümkün değildir. Ekonomik büyüme dönemlerinde memurlara dirhem dirhem zam yapan anlayış,
ekonominin sarpa sardığı zaman okkayla

GENEL MERKEZ YÖNETİCİLERİ
BURDUR VE ISPARTA’DA

G

enel Sekreter Musa AKKAŞ
ve Gene Dış İlişkiler ve Basın
Sekreteri Sami ÖZDEMİR; 17
Nisan 2013 tarihinde Burdur’da, 18 Nisan
2013 tarihinde ise Isparta’da şube yönetim kurulu üyeleri, ilçe temsilcileri, kadın
komisyonu üyeleri ve iş yeri temsilcileri
ile bir araya gelerek, şube istişare toplantıları gerçekleştirdi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın
okunması ile başlayan toplantıların açılış
konuşmalarında Burdur Şube Başkanı
Orhan AKIN ve Isparta Şube Başkanı Ali
BALABAN yapılan çalışmalar hakkında
katılımcıları bilgilendirdi.
Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri Sami ÖZDEMİR de yaptığı konuşmada yetki sürecine değinerek, şunları
söyledi: “Kamu çalışanlarına uygulanan
hukuk dışı tutum ve davranışlar karşısında dik duran ve mücadele veren siz
değerli dava arkadaşlarımızın desteği ile
gün geçtikçe büyüyoruz. İnşallah bu yıl

yetkiyi alacağız. Türk Eğitim-Sen olarak,
Başbakan ve kabine üyeleri tarafından
horlanan, toplumda itibarı kaybolan siz
değerli eğitimcilerin sorunlarını her zaman her platformda dile getiriyoruz. Türk
eğitimcileri bu olumsuz tabloyu mutlaka
değiştirmelidir. Hükümete ve bunların
yandaşı olan malum sendikaya destek
verilmemelidir. Eylemlerimizle, etkinliklerimizle ve hukuki mücadelemizle hiçbir
eğitimcinin sorununu göz ardı etmiyoruz.
Çalışmalarımızı sizlere yayınlarımız aracılığıyla ulaştırıyoruz. Çalışmalarımız takip edildiği takdirde kurum ve işyerlerinde daha etkili olursunuz ve sendikamızı
daha güçlü temsil edersiniz.”
Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın eğitimin yığınla sorunu bulunmasına karşın,
herhangi bir icraatının olmamasını eleştiren Akkaş, ise konuşmasında “Ne bakanlar gördük ama böyle bir bakana şahit olmadık. Bakan Avcı’nın eğitimle ilgili
hiçbir şeyden haberi yok” dedi.

memur maaşlarına dalmaktadır. Bu gerçeği
gizlemek ülkede yaşanan ekonomik dramı
gözlerden kaçırmak isteyen hükümet, vatandaşın geçim sıkıntısını görmezden gelmekte,
suni gündem yaratmaya devam etmektedir.
Türkiye’de hükümet taraftarı mutlu azınlık dışında kimse ekonominin gidişatından
memnun değildir. Memura maaşlarının enflasyon karşısında eridiği ve memurun yılın
geriye kalan aylarını yoksulluk ve zorluk içinde geçireceği bir kez daha ortaya çıkmıştır.
Toplu sözleşme masasında uygun bir zam
oranını memura çok gören yetkililer kamu
çalışanlarını bir kez daha sefalet içerisinde
yaşamaya mahkum etmişlerdir.
Türk ekonomisinin her gün büyüdüğünü ve dünyanın sayılı ekonomileri arasına
girdiğini ifade eden yetkililere sesleniyoruz;
büyüyen bir ekonomide, toplumun geneline
yayılan adaletli bir dağılım olması gerekir. Büyüyen pastadan memurlar alarak payımıza
düşeni istiyoruz”

4+4+4 sisteminin eğitimde büyük
tahribatlara yol açtığını söyleyen Akkaş,
şunları kaydetti: “Bu sistemle birlikte öğretmenler norm kadro fazlası oldu. 70 bin
öğretmenin görev yeri değişti. 40 binin
üzerinde öğretmen alan değiştirdi. Alan
değiştirenler arasında memnun olanlar da var ancak memnun olmayanların
sayısı da azımsanmayacak kadar çok.
Tüm bu sorunları Milli Eğitim Bakanı
Nabi Avcı’ya rapor halinde sunduk. Ancak bugüne kadar herhangi bir gelişme
olmadı. Bakan Avcı okullarda öğrencilere
getirilen serbest kıyafet uygulaması ile ilgili ‘biz de bakanlığa bağlı okullarda veli
isteğine bırakacağız’ dedi ama hala yönetmelik değişmedi. Öte yandan ucube
bir Yönetici Atama Yönetmeliği çıkarıldı.
Oysa 2009 yılında yayınlanan yönetmelik herkes tarafından mutabık kalınan bir
yönetmelikti. Biz 209 yılında yayınlanan
yönetmeliğin uygulanmasını istiyoruz.
Görevde Yükselme Sınavı da üç yıldır
yapılmıyor. Memur ve hizmetlilerin görev
tanımları net değil. Öğretmenler ek ödeme alamadı. Öğretmenlerin itibarı yerlerde sürünüyor. Ancak Avcı tüm sorunları
sadece oturup seyretmekle yetiniyor.”
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AYAŞ VE GÜDÜL İŞYERİ
TEMSİLCİLERİ TOPLANTISI YAPILDI

A

nkara 5 No’lu Şube Başkanlığı, Ayaş ve Güdül İlçeleri İşyeri Temsilcileriyle bir istişare
toplantısı düzenledi.
12 Nisan 2013 Cuma günü Ayaş’ta
gerçekleştirilen toplantıya, Genel Mali
Sekreter Seyit Ali KAPLAN ile Genel
Teşkilatlandırma Sekreteri Talip GEYLAN da iştirak ettiler.
Ayaş İlçe Temsilcisi Hulusi Buran ve
Güdül İlçe Temsilciliği Yönetim Kurulu
üyesi Ferruh Çakır’ın açış konuşmalarından sonra Şube Başkanı Sevgi Yalav
katılımcılara hitap etti.
Şube Başkanının konuşmasından
sonra söz alan Genel Teşkilatlandırma
Sekreteri Talip GEYLAN, sendikal çalışmalara ve gündeme dair açıklamalarda
bulundu. 15 Mayıs kesintileri itibariyle
yetkili sendikaların belirleneceğini belirten Geylan “Geçen yıl Toplu Sözleşme
masasında ve Kamu Görevlileri Hakem
Kurulu’nda yaşanan rezalet göstermiştir
ki, yetki ehil ellerde olmalıdır. Toplu Sözleşme öncesinde bol keseden vaatleri
savuranlar masada süt dökmüş kediler
gibi sus pus olmuşlardır. Çalışanların

temsilcisi olduğunu unutan sözde yetkili
sendika adeta işveren vekili gibi hareket etmiştir. Bu sendkanın akademisyen
temsilcisi Kamu Görevlileri Hakem Kurulu toplantısında Hükümetin teklifine dahi
evet oyu vermiştir. Genel Başkanımızın
çağrısına kulak vermeyerek Kurulu çalıştıran Memur-Sen, 2012’deki % 4+4
ve 2013’teki % 3+3 maaş zammının asıl
mimarıdır. Biliyorsunuz, 11 kişiden oluşan Kurulun 8 üyesi toplantıya katılmasaydı Kurul karar alma yetkisini kaybedecek ve sorumluluk Hükümetin kucağında kalacaktı. Böylece belki de birkaç
puanlık artış daha olabilecekti. Ancak
Hükümeti sıkıntıya sokmaktan imtina
eden Memur-Sen, defalarca yaptığı gibi
burada da Hükümetin elini rahatlatmış
ve komik maaş artışlarını Hükümetin
inisiyatifi olarak değil Kurulun kararı olarak hayata geçirilmesini sağlamıştır. İşte
önümüzdeki 1 Ağustos’ta tekrar yapılacak Toplu Sözleşmede, geçen yıl yaşanan rezaletin tekrarlanmaması için yetki
mutlaka ehil ellerde olmalıdır. Bu adres
de Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendikalardır.” Diye konuştu.
Daha sonra kürsüye gelerek katılım-

cılara hitap eden Genel Mali Sekreter
Seyit Ali Kaplan, sendikal mücadele
sayesinde kamu çalışanlarının önemli
haklar elde ettiğini fakat bu gerçeğin bir
çok memurumuz tarafından fark edilmediğini vurgulayarak şunları söyledi: “Bakın 2002 yılından beri sendikalarla Hükümet arasında pazarlık yapılarak maaş
artışları belirlenmeseydi, yani sadece
Hükümetin teklifleri hayata geçirilmiş olsaydı 2012 yılı sonu itibariyle en düşük
dereceli memurun maaşı 700 TL 29 Kuruş olacaktı. Oysa şimdi bu arkadaşlarımız 1.446 TL 23 Kuruş maaş almaktadır. Yani Hükümetle yapılan pazarlıkların sayesinde elimize geçen ücrette 746
TL lehimize bir fark oluşmuştur. İşte bu
sendikal mücadelenin kazanımıdır. Ayrıca biliyorsunuz bugün milyonlarca kamu
çalışanı bankalardan promosyon ücreti
almaktadır. Fakat bu paranın arkasında
nasıl bir emeğin olduğunu düşünmemektedir. Banka promosyonu tamamen
Türk Eğitim-Sen’in hayata geçirdiği bir
uygulamadır. Hüseyin Çelik’in Milli Eğitim Bakanı olduğu dönemde sendikamızın gerçekleştirdiği ziyarette Bakandan söz alarak genelge yayınlatmış ve
banka promosyonlarının % 70 oranında
çalışanlara dağıtılmasını sağlamıştık.
Daha sonra da Başbakanlık genelgesiyle tamamının kamu çalışanlarına verilmesini gerçekleştirmiştik. Öte yandan
enflasyon farkları, denge tazminatları,
iyileştirme ödenekleri, ek ödemeler vs.
bunların hepsi Hükümetlerin verdiği ulufeler değil, sendikal mücadelenin sayesinde elde edilen kazanımlardır.” Dedi.
Programın sonunda ise Ayaş ilçesinde sendikamıza en son üye olan
meslektaşımıza Genel Teşkilatlandırma
Sekreteri Talip Geylan tarafından sendika rozeti takıldı.

GENEL MERKEZ YÖNETİCİLERİ ERZİNCAN’DA
Yardımcısı Abdullah Çiftçi ve Vali Vekili Mehmet Kurt’u ziyaret eden Genel
Merkez Yöneticileri, akşam Öğretmenevinde şube yönetim kurulu üyeleri, ilçe
temsilcileri, kadın komisyonu üyeleri ve
işyeri temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen şube istişare toplantısına katıldı.

G

enel Dış İlişkiler ve Basın
Sekreteri Sami Özdemir ve
Genel Mevzuat ve Toplu
Sözleşme Sekreteri M. Yaşar Şahindo-
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ğan, 12 Nisan 2013 tarihinde Erzincan
Şubesini ziyaret etti. Toplantı öncesinde
Şube Başkanı Rahmi Özden ile birlikte
İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen, Vali

Toplantının açılış konuşmasını Şube
Başkanı Rahmi Özden yaptı. Özden,
şube çalışmaları hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Merkez Yönetim Kurulu
üyelerinin geniş kapsamlı açıklamalarından sonra karşılıklı görüş alış verişi
ile istişare tamamlandı
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BAYBURT’TA ÜYELERİMİZLE BİRARAYA GELDİK
olmayacağız. Genel Başkanımız İsmail
KONCUK kamuoyuna ve kamu çalışanlarına bu ihanet süreciyle ilgili açıklamalar yapmaktadır.”

G

enel Dış İlişkiler ve Basın
Sekreteri Sami ÖZDEMİR ve
Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreteri M. Yaşar ŞAHİNDOĞAN 11 Nisan 2013 tarihinde Bayburt
Şubesi tarafından düzenlenen istişare
toplantısına katıldı. Genel Merkez Yöneticileri, toplantı öncesi Bayburt Teknik
Endüstri Meslek Lisesinde eğitim çalışanları ile bir araya gelerek sohbet etti.
Bayburt Öğretmen evinde yapılan
toplantıya şube yönetim kurulu üyeleri, İlçe temsilcileri, işyeri temsilcileri ve
eşleri hazır bulundu. Toplantının açılış
konuşmasında Şube Başkanı Volkan

GÜNEŞ yaptıkları çalışmalar hakkında
üyelerimizi bilgilendirdi.
Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri Sami ÖZDEMİR yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Kamuda çalışan
siz değerli arkadaşlarımızın ekonomik
ve sosyal haklar konusunda çözüm
bekleyen birçok sorunu varken, yetkili konfederasyonun genel başkanı akil
adam oldu. Bunlara yetki veren kamu
çalışanları, yetkili konfederasyona ‘Siz
bizim hangi sorunumuzu çözdünüz de,
şimdi memleketin sorunlarını çözeceksiniz?” diye sormalıdır. Türkiye Kamu Sen
olarak böyle bir ihanet grubu içerisinde

GÜMÜŞHANE İSTİŞARE
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

G

enel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri Sami ÖZDEMİR ve Genel
Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreteri
M. Yaşar ŞAHİNDOĞAN, 10 Nisan 2013
tarihinde Gümüşhane Şubesi tarafından
düzenlenen istişare toplantısına katıldı.
Toplantıda Şube Yönetim Kurulu
Üyeleri, Gümüşhane Eski Şube Başkanı ve Gümüşhane Belediye Başkan
Yardımcısı Şevki AŞKIN, ilçe temsilcileri, kadın komisyonu üyeleri ve işyeri
temsilcileri hazır bulundu.
Şube Başkanı Mustafa Fevzi AKÇAY, toplantının açılış konuşmasında

şube çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri
Sami ÖZDEMİR de yaptığı konuşmada
şunları söyledi: “11 yıldır iktidarda olan
AKP Hükümetinin eğitim politikası ve
eğitimciye bakış felsefesi Milli Eğitim
Bakanlarının değişmesine rağmen hiç
değişmemiştir. İtibar kaybeden eğitim
çalışanlarının ekonomik ve özlük haklarında da gerileme olmuştur. MEB,
öğrenim özrünü özür grubu tayinleri arasından çıkararak, öğretmenlerin kariyer
yapmalarını engellemiştir. Öğretmenlere, ‘muadili yok’ diye ek ödeme yapma-

Daha sonra kürsüye gelin Genel
Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreteri
M. Yaşar ŞAHİNDOĞAN da şunları söyledi: “Ömer DİNÇER’in yaptığı tartışmalı
uygulamalardan birisi de öğrencilere yönelik serbest kıyafet uygulamasıdır. Türk
Eğitim Sen olarak sakıncalarını anlatarak karşı çıktığımız uygulama alelacele
başlatıldı. Uygulamanın başlamasıyla
birlikte sakıncaları da görülmeye başlandı. Biz yaşanacak olumsuzlukları
söylemiştik. Bunları görmek için kahin
olmaya gerek yok, az çok eğitimden
anlamak yeterlidir. Bu uygulamayla birlikte öğrencilerimizin önceliği dersleri olmaktan çıkmış, ‘acaba yarın ne giysem’
olmuştur. Gelir seviyesi düşük ailelerin
çocukları ailelerini zorlamaya başlamış,
aile huzuru kalmamıştır. Okullarımızda
ciddi güvenlik zaafları oluşmuş, öğrenci ile öğrenci olmayanı ayırt etmek imkansız hale gelmiştir. Pedagojik açıdan
son derece sakıncalı uygulamadan bir
an önce vazgeçilmelidir. MEB, uygulamadan geri adım atmanın işaretlerini
vermeye başlamıştır ki bu son derece
sevindiricidir” dedi.
dılar. Tüm bu olanlar karışışında yetkili
sendikadan çıt çıkmamaktadır. Eğitimcilerimizin kimlere destek verdiklerini çok
iyi düşünmesi gerekmektedir.”
Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme
Sekreteri M. Yaşar ŞAHİNDOĞAN da
“Eski Bakan Ömer DİNÇER döneminde yapılan ek ödeme düzenlemesinde
öğretmenlerin ve akademisyenlerin ek
ödemesinde bir kuruş bile artış yapılmayarak, öğretmenler bu iktidar tarafından
açıkça dışlanmıştır. Tüm bu gelişmeler
olurken, sözde yetkili sendika sadece
durup seyretmiş ve en ufak bir tepki
bile göstermekten çekinmiştir. Çünkü
bu iktidar onların ağababasıdır, sebeb-i
hayatıdır, varlığını ve hormonlu büyümesini bu siyasi iktidara borçludur. Bunlar
siyasi iktidarın yanlışlarına dur diyemezler. Siyasi iktidar karşısında çalışanların haklarını savunamazlar. Eğitim çalışanları bunu mutlaka düşünmelidir. İş
güvencemiz gibi çalışanlar açısından
hayati konuların tartışıldığı bir dönemde bu yandaş sendikanın hala yetkili
olmaya devam etmesi sahip olduğumuz
hakların ve iş güvencemizin elimizden
alınmasına rıza göstermek demektir”
diye konuştu.
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BOZOK ÜNİVERSİTESİ İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI

Y

devletin işlerini taşeronlar, sözleşmeliler, yarı zamanlı çalışanlar ile de görebilirim. Bu tavır göstermektedir ki, iktidar
iş güvenceli memurdan rahatsızdır. Dolayısıyla iş güvencesi olmayan, akıbeti
Hükümetin tasarrufunda olan yani Hükümet partisinin kölesi olan çalışanlarla
işini yürütmenin gayretindedir. Öte yandan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
üzerinde de bazı çalışmalar yürütülmektedir. Burada da memurlarımızın iş güvencesine yönelik taarruzlara şahit olmaktayız. Kadrolu çalışan yerine esnek
istihdam modellerine göre çalıştırılabilecek kişilerle kamu hizmetlerini yürütme
hedefini görüyoruz. İşte bu ciddi tehlikeyi bertaraf edebilecek tek güç sendikal mücadeledir. Ancak burada dikkat
edilmesi gereken önemli bir husus ilkeli
ve mücadeleci sendikal mücadelenin
öne çıkarılmasıdır. İllegal ideolojilerin
ya da Hükümetin dümen suyu7na girmiş sendikalarla bu hak mücadelesinin
yapılması mümkün değildir. Dolayısıyla
kamu çalışanları, onurlu, ilkeli ve müca-

deleci yapıları güçlendirilmelidir. Bunun
da adresi Türkiye Kamu-Sen’dir. Bu
nedenle bütün kamu çalışanlarını sendikamız çatısı altında buluşmaya davet
ediyoruz.” Dedi.
YÖK kanununda yapılmak istenen
değişikliklere de değinen Akkaş, “YÖK
yasa tasarısı bir oldu bittiye getirilmek
isteniyor. Kadük bir yasa tasarısı. Türk
Eğitim Sen olarak konuyla ilgili ciddi çalışmalar yaptık. Çalışmalarımızı kamuoyu ile de paylaştık. Hazırlanan tasarı,
maalesef mevcut yasadan daha geri
bir durumu getirmekte. YÖK meselesi
her siyasi partinin gündeminde olan bir
konu olmuştur. YÖK kalksın diyenler,
iktidar olduklarında güç bende diyerek
YÖK üzerinden üniversiteleri terbiye etmek istiyorlar. Bu tasarı demokratik değil, insan haklarını yok sayan bir tasarı.
Buna karşıda mücadelemizi sürdüreceğimizi herkesin bilmesini isteriz.” Dedi.

GENEL MERKEZ YÖNETİCİLERİ YOZGAT’TA

net olmadığını, onlara angarya işler de
yaptırıldığını söyleyen ŞAHİNDOĞAN
“Biz Türk Eğitim Sen olarak eğitim çalışanlarını bir bütün olarak görüyoruz.
Eğitim çalışanlarının hepsinin sorunlarını önemsiyoruz ve çözülmesi için gayret
gösteriyoruz. Eğitim çalışanları arasında şüphesiz ki en sorunlu kesimlerden
birisi de memur ve hizmetli kadrolarında
görev yapan arkadaşlarımızdır. Onların
sorunları da çözülmeden sağlıklı bir eğitim yapılması ve huzurlu bir eğitim ortamı mümkün değildir. Memur ve hizmetli
arkadaşlarımızın görev tanımlarının net
olmaması gibi çok önemli bir sorunları
vardır. Bu arkadaşlarımızın görev tanımlarındaki ‘amirinin vereceği diğer işleri
de yapar’ ifadesi görev tanımlarını ucu
açık hale getirmektedir. Böyle görev tanımı olmaz. Bu en temel insan haklarına aykırı ve angarya niteliğindeki işlere
zemin hazırlayan bir görev tanımıdır. Bu
tanım mutlaka değiştirilmeli; hizmetli ve
memurların hangi işleri yapmak zorunda oldukları, hangi işleri ise yapmak zorunda olmadıkları konusunda açık hale
getirilmelidir” dedi.

ozgat Şube Başkanlığı, Bozok
Üniversitesi’ndeki üye ve temsilcilerinin katılımıyla bir İstişare Toplantısı düzenledi.
26 Nisan 2013 Cuma akşamı düzenlenen toplantıya Genel Sekreter Musa
AKKAŞ ile Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Talip GEYLAN da iştirak ettiler.
Üniversite Temsilcisi Nefise Yüksel
ve Şube Başkanı Seyfi Bayrak’ın konuşmalarından sonra söz alan Genel Sekreter Musa Akkaş katılımcılara hitaben
bir konuşma yaptı.
Konuşmasında iş güvencesine yönelik tehlikelere de dikkat çeken Akkaş, bütün kamu çalışanlarını sendikal
mücadeleye destek vermeye çağırarak;
“AKP’nin Meclise sunduğu Anayasa
teklifinde 128. Maddenin değiştirildiğini görüyoruz. Madde mevcut haliyle
‘Devletin asli ve sürekli işleri memurlar
eliyle yürütülür’ demektedir. AKP buradaki memur tabirini kaldırarak ÇALIŞAN
ibaresini koymaktadır. Yani diyor ki, ben

Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri Sami ÖZDEMİR ve Genel Mevzuat
ve Toplu Sözleşme Sekreteri M. Yaşar
ŞAHİNDOĞAN 13 Nisan 2013 tarihinde
Yozgat Şubesinin düzenlediği istişare
toplantısına katıldı. Sendika binasında
yapılan toplantıda şube yönetim kurulu
üyeleri, İlçe temsilcileri, işyeri temsilcileri
hazır bulundu. Toplantının açılış konuşmasında Şube Başkanı Seyfi BAYRAKTAR yaptıkları çalışmalar hakkında üyelerimizi bilgilendirdi.
Daha sonra kürsüye gelen Genel Dış
İlişkiler ve Basın Sekreteri Sami ÖZDEMİR şunları söyledi: “Eğitim çalışanlarının sorunlarını her platformda gündeme
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getiriyoruz” diye konuştu. ÖZDEMİR,
hem eğitim çalışanlarının, hem de ülkenin sorunlarını dile getiren ve milli refleksleri ortaya koyan Türkiye Kamu-Sen
ve Türk Eğitim-Sen’in mutlaka yetkili olması gerektiğini dile getirdi. ÖZDEMİR,
“Türk Eğitim Sen olarak mutlaka yetkili
olmalıyız. Bu nedenle Yozgat’ta ve Türkiye genelinde 15 Mayısa kadar daha
çok çalışmak zorundayız” dedi.
Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme
Sekreteri M. Yaşar ŞAHİNDOĞAN da
eğitim çalışanlarının yaşadığı sorunlara değinerek, şöyle konuştu: “Memur
ve hizmetli kadrolarında görev yapan
eğitim çalışanlarının görev tanımlarının
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EMEKLİLİK DİLEKÇE KAMPANYASINDA TOPLANAN
DİLEKÇELER BAŞBAKANLIĞA GÖNDERİLDİ

T

ürkiye Kamu-Sen’in 2 buçuk
aydır tüm Türkiye genelinde
sürdürdüğü “Tüm Ek Ödemeler Emekliliğe Sayılsın, Emekli Maaşı
Düşmesin” kampanyası 16 Nisan’da
Başkent Ankara ile tüm illerde eşzamanlı olarak düzenlenen basın açıklamalarının ardından Türkiye’nin dört bir yanında toplanan dilekçelerin Başbakanlık’a
gönderilmesiyle sona erdi.
Kampanya kapsamında toplanan
511 bin 907 dilekçe kargo aracılığıyla
Başbakanlık’a iletilirken, dilekçede memur emeklilerinin maaşlarının işçilere
göre yüzde 15 ile yüzde 60 arasında,
emekli ikramiyelerinin ise yarı yarıya
daha az olduğuna vurgu yapıldı. Bu
adaletsizliğin giderilmesi için memurlara çalışırken ödenen ek ödeme, fazla
mesai, ek ders, döner sermaye gibi tüm
ödemelerin emekli keseneğine sayılması ve emekli ikramiyesi hesaplamasında
baz alınan otuz yıllık sınırın kaldırılması
istendi.
2 buçuk aydır süren Dilekçe kampanyamıza Türkiye genelinde yüz binler
imza atarken, Bilboard reklamlarından
basın açıklamalarına kadar birçok alanda yer alan kampanyamız, tüm vatandaşlar ve başka Konfederasyonlara
bağlı sendika üyeleri ve yöneticileri tarafından da büyük ilgi gördü.

yetinden memurların feryatlarını kağıtlata dökerek Başbakan’a gönderdiklerini kaydeden Genel Başkanımız İsmail
Koncuk, “Yetkililer, milyonların feryadına kulak tıkayarak bu sorunu yok sayamazlar” dedi. Koncuk, “Kısa zamanda
yüz binlere ulaşan dilekçe sayısı, bugün
itibarı ile ülke genelinde 511 bini aşmış
durumdadır. Sadece Ankara’da toplanmış olan gördüğünüz bu dilekçeler, basit bir hak talebinin ötesinde bir feryat,
bir haykırıştır. Şu an her ilimizde toplanan dilekçeler, il temsilcilerimiz tarafından ayrı ayrı bir eylemle Başbakanlığa
gönderilmektedir. Emekliliği kâbusa
dönüşecek 2,5 milyon memurun ve 2
milyon dolayındaki memur emeklisinin
gönülden dileğini ve yasal hakkını dile
getiren bu dilekçeler ile memurlarımız
“Emeklilikte sefalet kaderimiz olmasın”
diye haykırmaktadır. Türkiye Kamu-Sen
olarak yıllardır memurlarımızın ve memur emeklilerinin kanayan yarası haline
gelmiş olan bu soruna parmak basıyor
ve iktidardan adalet istiyoruz. Memurlarımız bu adaletsizliği ve bu zulmü hak
etmemektedir. Bugün Türkiye’nin dört
bir yanından, 81 ilinden memurlarımız
feryatlarını kâğıda döktüler, Başbakan’a
gönderiyorlar. Yetkililer, milyonların

feryadına kulak tıkayarak, sorunu yok
sayamazlar. Sorunlara kulaklarını tıkayanlara, 511 bin dilekçe ile sesimizi
duyuracak, adalet isteğimizi ileteceğiz.
İktidarın görevi adaleti sağlamaktır. Memur emeklilerine yapılan bu zulüm de
son bulmalı, adalet sağlanmalıdır. Bilinmelidir ki, bu sorun sürdüğü müddetçe,
milyonların feryadı, milyonların ahına
dönüşecek ve sorumluların yakasına
yapışacaktır. “ dedi.
Şiddetli yağmur altında yapılan basın
açıklamasına, Türk Sağlık-Sen Genel
Başkanı Önder Kahveci, Türk BüroSen Genel Başkanı Fahrettin Yokuş,
Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı
Nuri Ünal, Türk Yerel Hizmet-Sen Genel
Başkanı İlhan Koyuncu, Türk Enerji-Sen
Genel Başkanı Celal Karapınar, Türk
Ulaşım-Sen Genel Başkanı Nazmi Güzel, Türk Kültür Sanat-Sen Genel Başkanı Hasan Hüseyin Yılmaz, Türk EmekliSen Genel Başkanı Osman Özdemir,
Genel Merkez Yöneticilerimiz, emekliler
ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Yapılan basın açıklamasının ardından toplanan imzalar Başbakanlık’a
gönderilmek üzere kargo görevlilerine
teslim edildi.

Memur emeklisinin çektiği çileyi ve
yaşadığı sıkıntıların giderilmesi için
Türkiye Kamu-Sen’in ortaya koyduğu iradeyi Başkent Ankara’da Kızılay
Meydanı’nda şiddetli yağan yağmur altında düzenlediğimiz basın açıklamasını
Genel Başkanımız İsmail Koncuk yaptı.
Konuşmasında, Türkiye’nin 81 vila-
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İLKSAN GENEL KURULU YAPILDI

i

lksan seçimlerinin yapıldığı 7. Dönem 1. Olağan Temsilciler Kurulu
Toplantısı 27- 28 Nisan 2013 tarihlerinde Alanya Ananas Otel’de gerçekleştirildi. Toplantıya MEB Müsteşar
Yardımcısı Zübeyir Yılmaz, Strateji Geliştirme Başkanı Nurettin Konaklı, İnsan
Kaynakları Genel Müdürlüğü Grup Başkanı Bekir Erdoğan, 1. Hukuk Müşaviri
Hacı Osman Çelik, Strateji Geliştirme
Başkanlığı Grup Başkanı Adem Yaman
katıldı. Toplantıda Türk Eğitim-Sen Genel Merkezini temsilen Türkiye KamuSen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı
İsmail Koncuk, Genel Mali Sekreter Seyit Ali Kaplan ve Genel Eğitim ve Sosyal
İşler Sekreteri Cengiz Kocakaplan da
hazır bulundu.
Yapılan seçimlerde İlksan yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:
Tuncer YILMAZ (TES Delegesi)
Hüseyin TORUN(TES Delegesi)
Resul DEMİRBAŞ (TES Delegesi)
Yusuf ESENER (MEB Temsilcisi)
Fevzi VURGUN( MEB Temsilcisi)
Cengiz ÖZSAN (MEB Temsilcisi)
İlhami KESİCİ (MEB Temsilcisi)
Seçimler sonucunda Denetleme
Kurulu aşağıdaki isimlerden oluştu:
Ömer ESEN (TES Delegesi)
Bekir ERDOĞAN (MEB Temsilcisi)
Hayati CANKALOĞLU (MEB Temsilcisi)
Toplantıda bir konuşma yapan
Genel Başkan İsmail Koncuk şunları
kaydetti: “Geçtiğimiz yıl yapılan Genel
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Kurulda Ali Yalçın, ‘2013’te görüşürüz’
demişti. Değerli arkadaşlarım; Ali Bey
acemiliğinden ve yeni sendikacı olmasından dolayı bu resti çekmişti ama artık bunları öğrenmiştir herhalde, tecrübelenmiştir. Zira Türk Eğitim-Sen 2013
yılında da 133 delegeyi söke söke aldı.
Allah sizden razı olsun. Sizleri tebrik
ederim” dedi.
İlksan seçimlerinin tüm sendikalar
açısından adil olduğunu söyleyen Koncuk, “Bu seçim sistemi Türk EğitimSen için ne kadar adilse, Eğitim-Sen
ve Eğitim-Bir-Sen için de o kadar adildir. Aynı şartlarda yarışa girdik” dedi.
Eğitim-Bir-Sen’lilerin “Aynı şartlarda değil” şeklindeki sözlerine üzerine Koncuk,
“Evet, aynı şartlarda girmedik. Bizim yanımızda İlçe Milli Eğitim Müdürleri, İl Milli
Eğitim Müdürleri yoktu. Biz ağababaları
sayesinde kazanmadık. Alın terimizle ve
emeğimizle kazandık. Bizi tebrik edin.
Mağlubiyetinize gerekçe aramaya kalkarsanız olmaz. Bundan ders alacaksınız. Adil bir seçim sistemi gerekiyorsa,
ağababalarının müdahale edemediği bir
seçim sistemi varsa bunu uygulayalım.
Şayet benim 231 bin üyem olsa, İlksan
seçimlerinde 40 tane delege çıkarsam
genel başkanlıktan istifa ederim. Bir
ilçede 320 üyen var ama Türk EğitimSen 190 üyeye sahip olmasına rağmen
sandıkta seni ikiye katlıyor. Bundan ders
çıkarmanız lazım. Üyen seni tuş ediyor.
‘Türk Eğitim-Sen’e Eğitim-Sen destek
verdi. Türk Eğitim-Sen bu nedenle kazandı’ diyorsunuz. Ama Eğitim-Sen sözüm ona bize destek verdiği halde sizden fazla delege çıkarttı. Bu nasıl oluyor?” diye konuştu.
Genel Başkan sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün sandık 40 bin kişi emekli
olsa, 40 bin emeklinin parasını verecek
güce yaklaşmıştır. İlksan nereden nere-

ye geldi? Elbette eleştirelim ama ‘Türk
Eğitim-Sen’e zarar vereceğiz’ düşüncesiyle vicdansızlık yapmayalım.”
2012 yılında atanan öğretmenlerin
yüzde 90’ının İlksan’a üye olmadığına
ilişkin haberlere de değinen Koncuk,
“2012 yılı içerisinde İlksan’a üyelik kapsamındaki görevlere 1076 atama gerçekleşmiş ve bu atananlardan 700 kişi
İlksan’a üye olmuştur. İlksan bu kadar
bilgi kirliliğine rağmen bu kadar fazla
üye sayısına ulaşmışsa, İlksan’ı tebrik
etmek lazım. Bu büyük bir başarıdır. Her
seçim aynı zamanda bir ankettir. Bu durum siyasi partiler için de geçerlidir. Biz
istesek de, istemezsek de millet beğenmişse ve bir siyasi partiyi iktidar yapmışsa bu durumu demokrasi gereği içimize
sindireceğiz. Aynı şekilde İlksan üyeleri de Türk Eğitim-Sen’e güvendiğini bu
seçimde 133 Türk Eğitim-Sen delegesi
çıkararak göstermiştir. Bu iradeye diğer
eğitim sendikalarının saygı duyması
gerekir. Bu ankette Türk Eğitim-Sen’in
sandığı iyi yönettiği sonucu çıkmıştır. Bu
sandığı her zaman Türk Eğitim-Sen delegeleri yönetecek değildir. Sandığı bu
kadar kirletmeyin. Gün gelir siz yönetmek durumunda kalır, pişman olursunuz. Sandığın yükünü ağırlaştırmayın.
Buradaki paralar bizim babamızın parası değil, eğitim çalışanlarının parasıdır.
Bu paralar hovardaca harcanacak paralar değildir. Sandığı dibe batırdığınızda
elinize ne geçecek? Bakınız bundan
yıllar önce İlksan emeklilik ikramiyesini
ödeyemiyordu. Bugün sandık 40 bin kişi
emekli olsa, 40 bin emeklinin parasını
verecek güce yaklaşmıştır. İlksan nereden nereye geldi? Elbette eleştirelim
ama ‘Türk Eğitim-Sen’e zarar vereceğiz’
düşüncesiyle vicdansızlık yapmayalım.
Elimizi vicdanımıza koyalım” diye konuştu.
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SAKARYA VE BARTIN ŞUBELERİ
İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI

G

enel Sekreter Musa AKKAŞ
ile Genel Eğitim ve Sosyal
İşler Sekreteri Cengiz KOCAKAPLAN 12 Nisan 2013 tarihinde
Sakarya Şubesinin düzenlediği istişare
toplantısına katıldı. Şube Yönetim Kurulu üyeleri, İlçe Temsilcileri ve İşyeri
temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşen
toplantıda Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Selim Yavuz SANDIKÇI da hazır bulundu.
Genel Merkez Yöneticileri, 13 Nisan
2013 tarihinde ise Bartın Şubesinin düzenlediği istişare toplantısına katıldı.
Toplantıda Yönetim, Denetim ve Disiplin
Kurulu Üyeleri ile İşyeri Temsilcileri hazır bulundu.
Toplantılarda Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Sekreter Musa AKKAŞ
ve Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri Cengiz KOCAKAPLAN birer konuşma
yaptı.
Cengiz KOCAKAPLAN konuşmasında “Türk Eğitim Sen kuruluş ilkeleri,
çalışma yöntemleri ve sendikal mücadelesi ile çok büyük bir sendikadır. Büyük sendikanın çoğunluk olması mecburiyeti vardır. Bu mecburiyetten eğitim
çalışanları karlı çıkar, ülkemiz ve milletimiz karlı çıkar” diyerek, yetkili sendika
olmanın önemine dikkati çekti.
TBMM’de yeni Anayasa yapımı
ile ilgili yürütülen çalışmalar ve kamu

çalışanlarını bekleyen tehlikeler ile ilgili açıklamalarda bulunan KOCAKAPLAN, “Yeni bir Anayasa yapımı ile ilgili
TBMM’de bir uzlaşma komisyonu oluşturulmuş ve bu komisyona Meclis’te bulunan siyasi partiler temsilci vermiştir.
Geçen hafta çalışmalarını bitirmesi beklenen komisyonun çalışma süresi uzatılmıştır. Ancak sürenin uzamasına rağmen komisyondan ortak bir metin çıkacağını zannetmiyoruz. Çünkü siyasi partilerin yeni Anayasa’dan çok farklı beklentileri var. Durum böyle olunca AKP
istediği gibi bir metni Meclis gündemine
getirecektir. AKP Hükümetinin devlet
memurunun Cumhuriyet dönemindeki
en büyük kazanımı olan iş güvencesinden rahatsız olduğunu biliyoruz. Birçok
çalıştay’da, Başbakan ve Bakanların
söylemlerinde bunun ipuçlarını görebiliyoruz. İş güvencemizin yok edilmesi için
öncelikle Anayasa’nın 128. Maddesinin değiştirilmesi gerekmektedir. AKP’li
bazı milletvekilleri tarafından Anayasa
Uzlaşma Komisyonu’na 128. Maddenin
“Devletin işleri çalışanlar eliyle görülür”
şeklinde değiştirilmesi için müracaat
edildiğini biliyoruz. Başbakan’ın Başkan
olabilmesi için Anayasada düzenlemeler yapılacaktır. Öte yandan başkanlık
sistemi eyalet sistemini gerektirir. Eyalet
sisteminde de bizim anladığımız anlamada iş güvencesi bulunan devlet memuru kavramı yoktur. Geleceğimizi teh-

dit eden bu düzenlemelere karşı daha
güçlü mücadele edebilmemiz için, hala
sendikamsı bazı yapılara destek veren
eğitim çalışanlarının sendikalarını sorgulaması ve desteğini onlardan çekerek
Türk Eğitim Sen’e vermeleri önemlidir,
hayatidir” dedi.
Daha sonra kürsüye gelen Genel
Sekreter Musa Akkaş, Yönetici Atama
Yönetmeliğini eleştirerek, yönetmeliği
ucube olarak niteledi. Akkaş, 2009 yılında yayınlanan yönetmeliğin herkes
tarafından mutabık kalınan bir yönetmelik olduğunu söyleyerek, “2009 yılında
yayınlanan yönetmeliğin uygulanmasını
istiyoruz” dedi.
Öğrencilere getirilen kılık-kıyafet serbestliğinin şimdiden birçok soruna neden olduğunu belirten Genel Sekreter
Akkaş, “Milli Eğitim Bakanı Sayın Nabi
Avcı’nın, Sivas’ta bir okulda veli kararı ile
serbest kıyafetten vazgeçildiğini örnek
göstererek yaptığı açıklamada okullarda
serbest kıyafet uygulamasının zorunlu
tutulamayacağını, veli kararı ile formaya
devam edilebileceğini ve mevcut yönetmelikte bu konuda bir yasak olmadığını
ifade etmişti. Ancak tek tip kıyafet belirleyebilme hakkı sadece ve sadece özel
okullara tanınmıştır. Devlet okulları için
böyle bir inisiyatif verilmemiş, tam aksine okul idaresinin öğrencilerin tek tip
kıyafet giymesi doğrultusunda bir uygulama yapması kesin bir dille engellenmiştir. Dolayısıyla özel okullara tanınan
tercihin devlet okullarına da tanınması
için yönetmelikte gerekli değişikliği yapılması gerekmektedir” diye konuştu.
Kamusal alanda belli ahlaki çizgiler
çerçevesinde kılık-kıyafet serbestliği
getirilmesini desteklediklerini belirten
Akkaş, “Başörtüsü sorunu kılık-kıyafet
yönetmeliği ile çözülebilir. Bu sorunun
çözümü Anayasa değişikliğine bırakılmamalıdır. Bu nedenle iktidar ivedi olarak kılık-kıyafet yönetmeliğini değiştirerek, kamusal alanda başörtüsü serbestliği getirmelidir” dedi.
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ZONGULDAK ŞUBESİ VE KAZAN İLÇE TEMSİLCİLİĞİ
İŞYERİ TEMSİLCİLERİ İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI

Genel Sekreter Musa AKKAŞ ve
Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri
Cengiz KOCAKAPLAN 6 Nisan 2013
tarihinde Ankara 5 No’lu Şubeye bağlı
Kazan ve Kızılcahamam İşyeri Temsilcileri İstişare Toplantısına ve Zonguldak
Şubesi tarafından düzenlenen İşyeri
Temsilcileri İstişare Toplantısına katıldı.
Kazan’da yapılan toplantıda Ankara 5 No’lu Şube Başkanı Sevgi YALAV,
Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, Kazan ve
Kızılcahamam İlçe Temsilcileri ve İşyeri
Temsilcileri hazır bulundu.
Zonguldak’ta yapılan toplantıda ise;
Türkiye Kamu Sen Zonguldak İl Temsilcisi ve Türk Büro Sen Şube Başkanı
Kadir BACIOĞLU, Türk Enerji Sen Batıkaradeniz Şube Başkanı Selami YOĞURTÇU, Türk Tarım Orman Sen Zonguldak İl Temsilcisi Turgut GÜL, Türk
Sağlık Sen Şube Başkanı Arzu KARA,
TÜRKAV Zonguldak Şube Başkanı Şakir Ali YAZCIOĞLU, siyasi parti ve sivil
toplum örgütlerinin temsilcileri hazır bulundu.

Katılımcılara hitap eden Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri Cengiz KOCAKAPLAN da yetkinin önemine dikkat
çekerek, “ 30 Nisan 2012 tarihinde başlayan ve 2012- 2013 yıllarını kapsayan
ilk toplu sözleşme yandaş sendikanın
yandaşlığının beş para etmediğinin tescillendiği bir toplu sözleşme olmuştur.
Daha baştan Kamu Görevlileri Hakem
Kurulu (KGHK )’ndan bir şey çıkmayacağını anlayan Genel Başkanımız
İsmail KONCUK, görüşmelere katılan
konfederasyon başkanlarını arayarak
‘Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’ndan
çekilelim. Kurul karar alamasın. Konu
Bakanlar Kuruluna, siyasi iradenin önüne gitsin’ şeklindeki önerisi dile getirmiş,
ancak bu öneriyi kabul etmeyen yetkili
konfederasyon kurula katılmıştır. Sonuç
olarak bugün bize reva görülen sefalet
artışları hayata geçmiş oldu. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nda kamu çalışanlarına bir golü de yandaş sendikanın
temsilcisi olarak kurulda bulunan akademisyen üye atmıştır. Kamu Görevlileri
Hakem Kurulu (KGHK )’na yandaş sendikanın temsilcisi olarak katılan, kamu

çalışanlarının hakkını savunmak için
orada bulunan akademisyen üye hükümetin teklifi olan yüzdelik zamlara, sefalet artışlarına ‘evet’ demiştir. Tarihin tekerrür etmemesi ve bu çadır tiyatrosunu
yeniden izlememek için, kamu çalışanlarının sendikal tercihlerini bir kere daha
gözden geçirmesini, kendini satanları,
yalnız bırakanları cezalandırmalarını
rica ediyorum” dedi.
Toplantılarda bir konuşma yapan Genel Sekreter Musa Akkaş da çözülme
sürecine değinerek, önemli açıklamalar
yaptı. Akkaş şunları söyledi: “

Bir süreç başlattılar. Adına önce Kürt
açılımı, sonra milli birlik ve kardeşlik
projesi, sonra da barış, çözüm süreci
dediler. Yaşanan sorunları çözmek için
de akil insanlar tayin ettiler. 63 kişiden
oluşan akil insanlara baktığımızda heyette kimler var? Vitrini süslemek için
sanatçılar var. Çoğunluğu Kürtçü ve
PKK destekçileri var. Eski Marksistler,
yeni liberaller var. PKK ile uzlaşmadan
yana olan bazı İslamcı geçinenler var.
Kendisi milliyetçi olarak gösteren ikbal
beklentisi içinde olanlar var. ‘1400 yıl
önceki köhnemiş fikirleri çocuklarımıza
öğretemezsiniz’ diyen KESK ile ‘Andımız kaldırılsın’ diyen Memur-Sen var.
KESK için ‘sendikacılıktan başka her
şeyi yapıyor’ diyen Memur-Sen bugün
aynı masada onlarla akil insanlar içinde
yer alıyor.” dedi. Akkaş sözlerini şöyle
tamamladı: “Türk Eğitim-Sen Türk milletinin birlik ve beraberliğinin sembolüdür.
Eğitim çalışanlarının daha iyi haklara
sahip olmasını isteyenlerin bu sendikayı
güçlü kılması gerekmektedir. Dolayısıyla Türk Eğitim-Sen’e üye olan herkesin
yetkiyi almamız için daha fazla çalışması gerekmektedir.”

BALIKESİR 1 NO’LU ŞUBE, İVRİNDİ TEMSİLCİLİĞİNİ ZİYARET ETTİ
Balıkesir 1 No’lu Şube, İvrindi Temsilciliği’ni ziyaret etti.  Ziyarette; İvrindi İlçe Temsilcisi Önder, İlçe yönetim Kurulu Üyeleri ile Balıkesir 1 No’lu Şube Yılmaz KURAN ve Şube Yönetim
Kurulu Üyeleri hazır bulundu.
Ziyarette eğitimin sorunları görüşüldü, sendikal çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
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KAHRAMANMARAŞ’TA MUHTEŞEM
KONSER

TUTAK İLÇE TEMSİLCİLİĞİ İSTİŞARE
TOPLANTISI DÜZENLEDİ

Kahramanmaraş Şubesi, 27 Mart 2013 Cuma günü saat
20:00’de Suzan Abdulhakim Bilgili Halk Eğitim Merkezi’nde
“Çanakkale “ konulu konser düzenlendi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından
Şube Başkanı Mustafa GÖKHAN açılış konuşmasında şunları söyledi: “Türk Eğitim Sendikası olarak bağlama, koro ve
solo kursu düzenledik. Bugün de kursiyerlerimiz burada bir
konser veriyorlar. Milli duyguların köreltilmeye çalışıldığı şu
günlerde bir nebze de olsa Çanakkale ruhunu yaşatalım istedik. Türk Eğitim Sendikası ailesi olarak buradayız. Birbirimizden ayrımız-gayrımız yok. Katılımlarınızdan dolayı teşekkürlerimizi arz ediyor, güzel bir gece temenni ediyoruz.”

Ağrı Şubesi Tutak İlçe Temsilciliği istişare toplantısı düzenledi. İlçede çalışan üyelerimiz ile Şube Yönetim Kurulunun bir
araya geldiği toplantıda gündeme dair konular ele alındı.
Toplantının açılış konuşmasını Tutak İlçe Temsilcisi Bilal
DEMİR yaptı. Daha sonra bir konuşma yapan Şube Başkanı
Erhan KILIÇ kamusal alanda kıyafet serbestliği, toplu sözleşme, yetki süreci, iş güvencesi ve gündeme dair diğer konular
hakkında üyelerimize bilgi verdi. Etkili sendikanın mutlaka
yetkili olması gerektiğini belirten KILIÇ, “Geçen yıl yaşanan
toplu sözleşme süreci hepinizin malumudur. Memur bir kez
daha yok sayılmış ve ne yazık ki yetkiyi elinde bulunduran sarı
sendikanın yöneticileri, alanlarda vermiş oldukları namus, şeref sözlerini Hakem Heyeti masasında unutmuşlardır. Bu yıl
yapılacak toplu sözleşme önümüzdeki iki yılı kapsayacaktır.
Dolayısı ile süreç çok önemlidir ve söz hakkını elde etmemiz
gerekmektedir. Bunu sağlayabilmek için de tüm üyelerin özverili çalışmasına ve desteğine ihtiyacımız vardır” dedi.
Katılımcılar gecenin sonunda, üyelerimizden Reha
ÖZSEMERCİ’nin bağlaması eşliğinde icra ettiği türkülerle de
eğlenerek moral buldu.

MERSİN 1 NO’LU ŞUBE, MERHUM
ŞUBE BAŞKANI HACI MURAT
YILMAZ’I RAHMETLE YAD ETTİ

AMASYA ŞUBESİ, SULUOVA’DA
ÖĞRETMENE YAPILAN SALDIRIYI KINADI

Mersin Şubesi, Rahmetli Şube Başkanımız Hacı Murat
YILMAZ’ı ölümünün 6. yılında rahmetle andı. Merhum Şube
Başkanımız için anma yemeği düzenlendi. Sendika üyesi
Cengiz KAÇAR ve Türk Diyanet Vakıf-Sen Şube Başkanı
Salih ÖZBAY tarafından Kuran-ı Kerim ve mevlit okunarak
dualar edildi. Anma etkinliğine Türkiye Kamu-Sen’e bağlı diğer sendikaların Şube Başkanları, Yönetim Kurulu Üyeleri
de katıldı.
Anma yemeğinde Mersin 1 No’lu Şube şunları söyledi:
“6. Nisan 2008 aramızdan ayrılan merhum şube başkanımız
dik duruşu ve onuru mücadelesi ile sendikacılıkta bizlere örnek olmuştur. O her zaman sendikacılığı kendi yaşamından
önde tutmuş. rahatsızlığının teşhisi de bu nedenle gecikmiştir. Aradan geçen zaman onu bizlere unutturmadı. Bilakis
ondan aldığımız bayrağı daha yükseklere taşıdık, taşıyacağız da. Onu okul kapısında lacivert elbisesi ve kahverengi
çantası ile gören öğrenciler, ‘müfettiş geldi’ diye seslenirlerdi.
O da öğrencilerin başlarını okşayarak, öğretmen olduğunu
ve sendikacılık yaptığını söylerdi. Her kurumda onu tanıyan
mutlaka biri çıkardı. Kısacası o gönül adamıydı. Onu unutmadık, unutmayacağız, Hacı Murat Yılmaz’ı hasretle yad
ediyoruz. Mekanı cennet olsun.”

Suluova Zübeyde Hanım İlkokul Müdür Yardımcısı Ferhat
Kurt’a okul bahçesinde iki öğrenci velisi tarafından saldırıda
bulunularak darp edilmiş, saldırıya maruz kalan Okul idarecisi
Kurt ise savcılığa başvurarak şahıslardan şikayetçi olmuştu.
Türk Eğitim Sen Amasya Şubesi Başkanı Kamil Terzi
ve sendika üyeleri bir basın açıklamasında bulunarak Öğretmen Ferhat Kurt’a yapılan saldırıyı kınadı.
Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binası önünde
öğle yemeği vaktinde toplanan yaklaşık 150 kadar sendikalı
eğitim çalışanları adına açıklamalarda bulunan Kamil Terzi,
“Öğretmene saldırı artık moda haline gelmiştir. Öğrenciler ve
veliler; ellerinde sopalarla, bıçaklarla okul basmakta, öğretmenlere şiddet uygulamaktadır” dedi.
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UŞAK ŞUBESİ AĞAÇ DİKTİ

Şube Başkanı Ahmet GÜRTEN, Şube Yönetim Kurulu
Üyelerinden Sezai DAŞDEMİR, Metin ASLAN, Engelliler Komisyonu Başkanı Ali Rıza Yavuz ve diğer engelli üyelerimiz
Uşak Kayağıl mevkiinde Uşak Şubesi adına tahsis edilen yerde ağaç dikti. Ağaçların dikilmesinin ardından dualar edildi.

ŞEBİNKARAHİSAR İLÇE TEMSİLCİLİĞİ
DAYANIŞMA VE KAYNAŞMA GECESİ
DÜZENLEDİ

Şebinkarahisar İlçe Temsilciliği Dayanışma ve Kaynaşma
Gecesi düzenledi.15/03/2013 tarihinde Şebinkarahisar’da
düzenlenen geceye Giresun Şube Başkanı Arif ÇETİNKAYA
ve yönetim kurulu üyeleri Hamit ÖVEÇ, Alper AYDIN ve Atakan ÇELİK katıldı. Ayrıca geceye Türk Eğitim Sen Alucra İlçe
Temsilcisi Zekeriya EŞGÜNOĞLU ve Türk Eğitim Sen Sivas
Suşehri İlçe Temsilcisi Ayhan AKYOL katıldı.
Gecede Şebinkarahisar İlçe Temsilcisi Temel GÜRSOY,
“Türk Eğitim Sen’li olmak bir ayrıcalıktır. İyi ki Türk Eğitim-Sen
var ki yapılan usulsüz atamalarla, adam kayırmacılıkla ve çalışma huzurunu bozan olaylarla mücadele ediyor. Hak yerini
bulana kadar mücadele etmeyede devam edecektir” dedi. Temel GÜRSOY geceye katılan üyelere teşekkür ederek, üyelerin   her zaman yanında olduklarını da söyledi.
Gecede konuşma yapan Giresun Şube Başkanı Arif ÇETİNKAYA da, “Bu ülkenin parçalanmasına zemin hazırlayacak her türlü çalışmaya karşıyız. Sendikamızın ‘Türkiye
Sevdamız,Ekmek İçin Kavgamız’ sözlerini ilke kabul ediyoruz
ve bu yönde strateji belirliyoruz. Ülkenin birliği ve bütünlüğü
bizim için vazgeçilmez bir unsurdur” dedi.

28

İSTANBUL 3 NO’LU ŞUBE 8 MART
DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KUTLAMASI
YAPTI

İstanbul 3 No’lu Şube Başkanlığına bağlı olan Beykoz ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kurum ziyaretleri yapılarak, bayan çalışanlara gül takdim edildi. Beykoz
Kadın Kolları Başkanımız Rukiye TAŞ’ın organize ettiği etkinliğe Şube Başkanımız Ali İhsan HASANPAŞAOĞLU, Şube
Yönetim Kurulu üyemiz Zekai DEDE ve Beykoz İlçe Temsilcimiz Engin TAŞ katıldı.

İSTANBUL 6 NO’LU ŞUBE İSTİŞARE
TOPLANTISI YAPTI

İstanbul 6 No’lu Şube Yönetimi ve İstanbul Kamu-Sen’e
bağlı Şube Başkanları 23 Mart Cumartesi günü Tuzla İçmeler
Kaplıcaları Sosyal Tesislerinde gündemi değerlendirdi.
İstanbul 6 No’lu Şube Başkanı Sami ÇELİK, ‘’Gelinen noktada ülkemiz ve eğitim çalışanları en kötü günlerini yaşamaktadır. Bölücübaşı Türkiye’nin gündemini belirlemekte, Anayasa değişikliğinin kendi istekleri doğrultusunda yapılması
gerektiğini söylemekte ve milletimizi tehdit etmektedir” dedi.

İSTANBUL 8 NO’LU ŞUBE
ŞEHİTLERİMİZİ ANDI

İstanbul 8 No’lu Şube, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini
anma programı düzenledi. Eyüp Mareşal Fevzi Çakmak Ticaret Lisesi konferans salonunda yapılan törene Şehit Sinan
Şenin anne ve babası, Şehit İbrahim Aslan’ın annesi ve ablası, Şehit Mücahit Daştan’ın yakını, İlçe Kaymakamı Osman
Kaymak, Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi ve İstanbul 1 No’lu
Şube Başkanı Hanefi Bostan, İstanbul 7 No’lu Şube Başkanı
Mustafa Kavlu ve eğitimciler katıldı.
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YENİ DOĞANLAR
• Antalya 1 No’lu Şube üyelerinden Ersel
AYVAZ’ın oğlu olmuştur.
• Antalya 1 No’lu Şube üyelerinden Ahmet
GÜRLER’in oğlu olmuştur.
• Antalya 1 No’lu Şube üyelerinden BayramFiliz ULUĞ çiftinin çocukları olmuştur.
• Antalya 1 No’lu Şube üyelerinden YusufHüsniye UÇARCIOĞLU çiftinin oğlu olmuştur.
• Antalya 1 No’lu Şube üyelerinden İbrahim-Gülsüm ÖZDOĞAN çiftinin çocuğu olmuştur.
• Antalya 1 No’lu Şube üyelerinden Hatice
TORUN’un çocuğu olmuştur.
• Antalya 1 No’lu Şube üyelerinden Kadriye
ASLAN’ın çocuğu olmuştur.
• Antalya 1 No’lu Şube üyelerinden SevimTuğrul EKMEKCİ çiftinin çocuğu olmuştur.
• Antalya 1 No’lu Şube üyelerinden Osman
YAZICIOĞLU’nun oğlu olmuştur.
• Antalya 1 No’lu Şube üyelerinden Ramazan TAŞ’ın ikiz çocukları olmuştur.
• Antalya 1 No’lu Şube üyelerinden Bekir
AVCI’nın oğlu olmuştur.
• Burdur Şube üyelerinden Fatih-Özlem ÖZTÜRK KEÇE çiftinin “Nil” adında çocukları
olmuştur
• Burdur Şube üyelerinden Faruk -Fatma
ÖZKAL çiftinin “ “Ömer Faruk” adında çocukları olmuştur.
• Bursa 2 No’lu şube üyelerinden Meltem
KOLSUZ -Özkan AŞKIN çiftinin çocukları
olmuştur.
• İzmir 1 No’lu Şube üyelerinden Yalçın
TIRSİ’nin kızı olmuştur.
• İzmir 3 No’lu Şube üyelerinden Aysun
Çelik’in bir oğlu olmuştur.
• Karaman Şube üyelerinden Sibel-Burak
MORSÜNBÜL çiftinin çocukları olmuştur.
• Karaman Şube üyelerinden Fatma -Latif
AKKOL çiftinin çocukları olmuştur.
• Karaman Şube üyelerinden Muharrem
AYAZ’ın çocuğu olmuştur.
• Karaman Şube üyelerinden Ayşe Gül
EKEN YÖNET’in çocuğu olmuştur.
• Karaman Şube üyelerinden Esra Önder
SAĞLAM’ın çocuğu olmuştur.
• Karaman Şube üyelerinden Aysun-Duran
HAMURCU çiftinin çocukları olmuştur.
• Karaman Şube üyelerinden Ceren AKKUŞ
KARABACAK’ın çocuğu olmuştur
• Karaman Şube üyelerinden Gazi
ALKAN’ın çocuğu olmuştur.
• Kastamonu Şube üyelerinden Kadın Komisyonlar Başk.Nihal SATIOĞLU’nun “Ali
Çağan” adında erkek çocuğu olmuştur.
• Kastamonu Şube üyelerinden Mustafa-Ayşe ÇALIK çiftinin erkek çocukları olmuştur.
• Kastamonu Şube üyelerinden MahmutÖzgür BAKIR çiftinin erkek çocukları olmuştur.
• Kastamonu Şube üyelerinden Murat
İNCİR’in erkek çocukları olmuştur.

• Kayseri 2 No’lu Şube üyelerinden Ahmet
ŞAHİN’in çocuğu olmuştur.
• Kayseri 2 No’lu Şube üyelerinden SerdarNeslihan ŞEN çiftinin çocukları olmuştur.
• Kayseri 2 No’lu Şube üyelerinden Zeki-Esra ALKAN çiftinin çocukları olmuştur.
• Kayseri 2 No’lu Şube üyelerinden Hakan
DUMAN’ın çocuğu olmuştur.
• Kırıkkale Şube üyelerinden Leyla- Yücel
KARABACAK çiftinin kız çocukları olmuştur.
• Kırıkkale
Şube
üyelerinden
Suat
ARIOĞLU’nun oğlu olmuştur.
• Kocaeli 1 No’lu Şube üyelerinden Belgin
KELEMLİ’nin “Umut” adında oğlu olmuştur.
• Kocaeli 1 No’lu Şube üyelerinden Muhammet-Esra BÜLBÜL çiftinin “Melek Nisa” adında kızları olmuştur.
• Kocaeli 1 No’lu Şube üyelerinden Yüksel
BÜBER’in “Yağız” adında oğlu olmuştur.
• Kocaeli 1 No’lu Şube üyelerinden TanerServinaz ÖZGEN çiftinin “Ahmet Kerem”
adında oğulları olmuştur.
• Kocaeli 1 No’lu Şube üyelerinden İlim
KIZANLIK’ın “Alp” adında oğlu olmuştur.
• Kocaeli 1 No’lu Şube üyelerinden Songül
DEMİR SÜMER’in “Emir Berk” adında oğlu
olmuştur.
• Kocaeli 1 No’lu Şube üyelerinden MetinÖzlem ÇAKIR çiftinin “Tuğba” adında kızları
olmuştur.
• Kocaeli 2 No’lu Şube üyelerinden MustafaNurhan KARA çiftinin “Eymen” adında erkek
çocukları olmuştur.
• Kocaeli 2 No’lu Şube üyelerinden AdemElif ELİÇORA çiftinin “Ilgaz” adında erkek
çocukları olmuştur.
• Kocaeli 2 No’lu Şube üyelerinden FehmiMerve SEYMEN çiftinin “Beren” adında kız
çocukları olmuştur.
• Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Aynur
YURDANUR ALTUNAY’ ın kızı olmuştur.
• Konya 1 No’lu Şube üyelerinden AyşenOsman FIRAT çiftinin “Osman Aybars” isimli
oğlu olmuştur.
• Konya 1 No’lu Şube üyelerinden MelikeMehmet TURGUT çiftinin kızı olmuştur.
• Konya 1 No’lu Şube üyelerinden MelekHalil ELİBOL çiftinin kız çocukları olmuştur.
• Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Bilge ARKAN ‘ın kızı olmuştur.
• Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Arzu
TÜRKMEN’in “Yağız” adında oğlu olmuştur.
• Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Mehmet
SÖYLEMEZ’ in çocuğu olmuştur.
• Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Ayşe
GÖRMÜŞ’ ün “Mustafa Çağan” adında oğlu
olmuştur.
• Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Ömer
MENTEŞE’nin “Bekir Mert” adında oğlu olmuştur.
• Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Asuman
ERDOĞDU- Erdal Çavuş GÜNDÜZ çiftinin
“Kaan Göktuğ” adında çocukları olmuştur.
• Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Mustafa
Hakkı KAYA’ nın “Elif” adında kızı olmuştur.

• İzmir 3 No’lu Şube üyelerinden Yalçın
IŞIKLI’nın “Eren” adında bir oğlu olmuştur.
• Sakara Şube üyelerinden Şükran-Engin
ZENGİN çiftinin kız çocukları olmuştur.
• Sakara Şube üyelerinden
Hakkı
KUDU’nun “Doruk Buğra” adında çocuğu olmuştur.
• Sakara Şube üyelerinden İlknur-Burhan
ŞAĞBAN çiftinin “Beyza Betül” adında kız çocukları olmuştur.
• Sakara Şube üyelerinden Kader-Murat çiftinin “Derin” adında çocukları olmuştur.
• Sakara Şube üyelerinden Ayşe Emel
ACAR’ın “Deniz” adında çocuğu olmuştur.
• Sakara Şube üyelerinden Gökhan
GÜVENDİ’nin “İpek” adında çocuğu olmuştur.
• Sakara Şube üyelerinden Fatma-Kenan
SORGUN çiftinin “Egemen” adında çocukları
olmuştur.
• Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Aysun–
Mehmet ORHAN çiftinin “Ege” adında oğlu
olmuştur.
• Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Oğuzhan
GÜNGÖR’ün “Meva Suldehan” adında kızı olmuştur.
• Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Nimet –
Murat çiftinin “Göktürk” adında oğlu olmuştur.
• Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Zarife –
Seyfi SIĞINIR çiftinin “İdil” adında oğlu olmuştur.
• Muğla Şube üyelerinden Ali İhsan
DAMKACI’nın oğlu olmuştur.
• Muğla Şube üyelerinden Erhan - Emel ÇİNAR çiftinin çocukları olmuştur.
• Muğla Şube üyelerinden Mehmet-Kadriye
DEMİRCİ çiftinin “Alptekin” adında oğlu olmuştur.
• Nevşehir Şube üyelerinden Recep
ÇİÇEKLİ’nin “ Kağan” isminde bir erkek çocuğu dünyaya gelmiştir.
• Nevşehir Şube üyelerinden Nilgün Ayşeİdris GÜRDAL çiftinin “ Ahmet Behiç “ adında
erkek çocukları olmuştur.
• Nevşehir Şube üyelerinden Gökçen
BÜKER’in “İbrahim Kerem “ adında erkek çocuğu olmuştur.
• Nevşehir Şube üyelerinden Tuğba
EKİCİ’nin “ Egemen“ adında erkek çocuğu olmuştur.

EVLENENLER
• Manisa Şube üyelerinden Emine
GÜNGÖR’ün oğlu İbrahim sünnet olmuştur.

EVLENENLER
• Kastamonu Şube üyelerinden Adem
ÖNAL’ın kızı evleniştir.
• Sakarya Şube üyelerinden Ali Fuat
SAĞLAM’ın kızı üyemiz Züleyha SAĞLAM ile üyemiz Özkan BALTACI evlenmişlerdir.
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VEFAT
• Ankara 2 No’lu Şube üyelerinden Recep
ERBAY’ın annesi vefat etmiştir.
• Ankara 2 No’lu Şube üyelerinden Mahmut BORA’nın annesi vefat etmiştir.
• Ankara 6 No’lu Şube üyelerinden Nurcan
ÖZGÜR’ün babası vefat etmiştir.
• Antalya 1 No’lu Şube üyelerinden Senem
BİRYILMAZ’ın babası vefat etmiştir
• Antalya 1 No’lu Şube üyelerinden Adil
KAVÇAKAR’ın kızı vefat etmiştir.
• Antalya 1 No’lu Şube üyelerinden Süleyman ADIGÜZEL’in babası vefat etmiştir.
• Antalya 1 No’lu Şube üyelerinden Ömer
KESKİN’in babası vefat etmiştir.
• Antalya 1 No’lu Şube üyelerinden Ramazan TURHAN’ın annesi
• Antalya 1 No’lu Şube üyelerinden İrfan
ÖZER’in annesi vefat etmiştir.
• Antalya 1 No’lu Şube üyelerinden Ali
ÖZDEMİR’in annesi vefat etmiştir.
• Antalya 1 No’lu Şube üyelerinden AhmetMelek TEMİZEL’in anneleri vefat etmiştir.
• Antalya 1 No’lu Şube üyelerinden AsımYusuf BÜYÜKKURT’un anneleri vefat etmiştir.
• Antalya 1 No’lu Şube üyelerinden Emel
CENGİZCİ’nin babası vefat etmiştir.
• Antalya 1 No’lu Şube üyelerinden Mustafa CANBULAT’ın annesi vefat etmiştir.
• Antalya 1 No’lu Şube üyelerinden Nuriye
DAĞ’ın babası vefat etmiştir.
• Afyonkarahisar Şube üyelerinden Özlem
EŞİT’in babası vefat etmiştir.
• Afyonkarahisar Şube üyelerinden Ramazan KOÇ’un annesi vefat etmiştir.
• Bursa 2 No’lu şube üyelerinden Hasan
AYDIN’ın babası vefat etmiştir.
• Bursa 2 No’lu şube üyelerinden Özer
DELİBAŞ’ın babası vefat etmiştir.
• Bursa 2 No’lu şube üyelerinden Feride
YILDIZ’ın babası vefat etmiştir.
• Bursa 2 No’lu şube üyelerinden Halit
BALOĞLU’nun annesi vefat etmiştir.
• Bursa 2 No’lu şube üyelerinden Sedat
KAHYA’nın abisi vefat etmiştir.
• Bursa 2 No’lu şube üyelerinden Yaşar
TOPRAK’ın kardeşi vefat etmiştir.
• Bursa 2 No’lu şube üyelerinden Mustafa
KARDEŞ’in annesi vefat etmiştir.
• Bursa 2 No’lu şube üyelerinden Arzu
HATİPOĞLU’nun annesi vefat etmiştir
• Bursa 2 No’lu şube üyelerinden Hayrettin
KONUK’un babası vefat etmiştir
• Bursa 2 No’lu şube üyelerinden Dilek
METİN’in annesi vefat etmiştir.
• Bursa 2 No’lu şube üyelerinden Ayten
CAKOS’un ablası vefat etmiştir.
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• Bursa 2 No’lu şube üyelerinden İlker
DEMİRKOL’un annesi vefat etmiştir.
• Bursa 2 No’lu şube üyelerinden Abdullah
HUBAR’ın annesi vefat etmiştir.
• Bursa 2 No’lu şube üyelerinden İlhan
KIMIRTI’nın babası vefat etmiştir.
• Bursa 2 No’lu şube üyelerinden Sezgin
YILDIZ’ın babaanesi vefat etmiştir.
• Bursa 2 No’lu şube üyelerinden Nursen
ÇİMEN’in babası vefat etmiştir.
• Bursa 2 No’lu şube üyelerinden Ahmet
LİMANOĞLU’nun babası vefat etmiştir.
• Bursa 2 No’lu şube üyelerinden Elif
ÇAKMAK’ın babası vefat etmiştir.
• Bursa 2 No’lu şube üyelerinden Sebahattin ŞENTÜRK’ün babası vefat etmiştir.
• Giresun Şube üyelerinden Adnan
BODUR’un annesi vefat etmiştir.
• Giresun Şube üyelerinden Mehmet
ÖDEMİŞ’in babası vefat etmiştir.
• Giresun Şube üyelerinden
Mehtap
MERCAN’ın annesi vefat etmiştir.
• İzmir 1 No’lu Şube üyelerinden Orhan
KARAKAYA’nın annesi vefat etmiştir.
• İzmir 1 No’lu Şube üyelerinden Mevlüdiye BULUT’un babası vefat etmiştir.
• İzmir 1 No’lu Şube üyelerinden Kubilay
YILMAZ’ın annesi vefat etmiştir.
• İzmir 1 No’lu Şube üyelerinden Ahmet
YALÇIN’ın babası vefat etmiştir.
• Karaman Şube üyelerinden İsmail Veli
GÖKBULUT’un kızı vefat etmiştir
• Karaman Şube üyelerinden Sıtkı
ÇAKAR’ın babası vefat etmiştir.
• Karaman Şube üyelerinden Ramazan
PARLADI’nın annesi vefat etmiştir
• Karaman Şube üyelerinden Hikmet
BARUTÇU’nun annesi vefat etmiştir.
• Karaman Şube üyelerinden Hasan ELMALI nın babası vefat etmiştir.
• Karaman Şube üyelerinden Ümit
TAŞKUYU’nun annesi vefat etmiştir.
• Kastamonu Şube üyelerinden İrfan
ACAR’ın annesi vefat etmiştir.
• Kastamonu Şube üyelerinden Hasan
KURT’un oğlu vefat etmiştir.
• Kastamonu Şube üyelerinden Hüseyin
ÇAKIROĞLU’nun annesi vefat etmiştir.
• Kastamonu Şube üyelerinden Hikmet
BAYRAKTAR’ın kardeşi vefat etmiştir.
• Kastamonu Şube üyelerinden Recep
DEMİRCİOĞLU’nun babası vefat etmiştir.
• Kastamonu Şube üyelerinden Yaşar
YILDIRIM’ın annesi vefat etmiştir.
• Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden Özlem
AKKAYA’nın babası vefat etmiştir.
• Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden Hacı
MARAŞLI’nın babası vefat etmiştir.
• Kayseri 2 No’lu Şube üyelerinden Elvan
KÜLLÜ’nün babası vefat etmiştir.

• Kayseri 2 No’lu Şube üyelerinden İsmet
YILDIZ’ın ağabeyi vefat etmiştir.
• Kayseri 2 No’lu Şube üyelerinden Şule
SALKIM’ın annesi vefat etmiştir.
• Kars Şube üyelerinden Erdal ABAK’ın
annesi vefat etmiştir.
• Kars Şube üyelerinden Şaban ARASAN’ın
annesi vefat etmiştir.
• Kırıkkale Şube üyelerinden Ziya
KIYMAZ’ın annesi vefat etmiştir.
• Kırıkkale Şube üyelerinden Cengiz
İPEK’in annesi vefat etmiştir.
• Kırıkkale Şube üyelerinden Yaşar
DÜNDAR’ın ve Melek GÖL’ün babası vefat
etmiştir.
• Kırıkkale Şube üyelerinden Abdul Vahap
SARGIN’ın babası vefat etmiştir.
• Kırıkkale Şube üyelerinden Ziya
ŞENER’in babası vefat etmiştir.
• Kocaeli 1 No’lu Şube üyelerinden Suat
ÇIDIK’ın babası vefat etmiştir.
• Kocaeli 1 No’lu Şube üyelerinden Cansu
SARGUt’un babası vefat etmiştir.
• Kocaeli 1 No’lu Şube üyelerinden Süreyya
DURAN’ın babası vefat etmiştir.
• Kocaeli 1 No’lu Şube üyelerinden Raci
ERDEMİl’in annesi vefat etmiştir.
• Kocaeli 1 No’lu Şube üyelerinden Mustafa KURTULUŞ’un ağabeyi vefat etmiştir.
• Kocaeli 1 No’lu Şube üyelerinden Rahmi
OKUMUŞ’un babası vefat etmiştir.
• Kocaeli 1 No’lu Şube üyelerinden Şevki
BAŞARAN vefat etmiştir.
• Kocaeli 1 No’lu Şube üyelerinden Nejdet
ÖZMEN’in ağabeyi vefat etmiştir.
• Kocaeli 1 No’lu Şube üyelerinden Habib
ÖNEN’in ağabeyi vefat etmiştir.
• Kocaeli 1 No’lu Şube üyelerinden Recep
DEDE’nin babası vefat etmiştir.
• Kocaeli 2 No’lu Şube üyelerinden Cemal
ZEHİR’in ağabeyi vefat etmiştir.
• Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Mehmet
YÜKSEL’in annesi vefat etmiştir.
• Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Hasan
Ali YÜKSEL’in annesi vefat etmiştir.
• Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Senuber
AKŞİN’in annesi vefat etmiştir.
• Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Sibel
Bağcı’nın babası vefat etmiştir.
• Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Bayram
Soy’ un abisi vefat etmiştir.
• Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Veysel
Ateş’in annesi vefat etmiştir.
• Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Osman
Ok’ un babası vefat etmiştir.
• Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Hasan
Vural’ ın babası vefat etmiştir.
• Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Ramazan ve Necati İşleyen’ in babaları vefat etmiştir.
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• Sakarya Şube üyelerinden Naci
KÖKSAL’ın babası vefat etmiştir.
• Sakarya Şube üyelerinden Mehmet
ÇAKIROĞLU’nun annesi vefat etmiştir.
• Sakarya Şube üyelerinden Bilge Erol
DUYMAZ’ın babası vefat etmiştir.
• Sakarya Şube üyelerinden
Aynur
KARABAŞ’ın babası vefat etmiştir.
• Sakarya Şube üyelerinden Mücahit
ARAS’ın annesi vefat etmiştir.
• Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Özlem
TIRAŞ’ın babası vefat etmiştir.

• Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Mehmet KILBACAK’ın annesi vefat etmiştir.
• Muğla Şube üyelerinden Zümbülter
KİRAZ’ın babası vefat etmiştir.
• Muğla Şube üyelerinden Banu AYIK’ın
annesi vefat etmiştir.
• Muğla Şube üyelerinden Ahmet
ÇAKMAKLI’nın babası vefat etmiştir.
• Nevşehir Şube üyelerinden Süleyman
KARAKAYA’nın annesi vefat etmiştir.
• Nevşehir Şube üyelerinden Buket
SARIKAYA’nın babası vefat etmiştir.

• Tokat Şube üyelerinden Mehmet
ŞANLI’nın annesi vefat etmiştir
• Tokat Şube üyelerinden Mehmet
DELİCE’nin annesi vefat etmiştir.
• Tokat Şube üyelerinden İbrahim BALIBEY annesi vefat etmiştir
• Tokat Şube üyelerinden İbrahim Mustafa
ÇETİN’in babası vefat etmiştir.
• Tokat Şube üyelerinden Ahmet
OCAKLIOĞLU’nun annesi vefat etmiştir.
• Tokat Şube üyelerinden Kemal TÜRKER
vefat etmiştir.

VEFAT EDEN ÜYELERİMİZ

Kocaeli 1 No’lu Şube üyelerinden Şevki BAŞARAN,
Yozgat Şube üyelerinden Murat SÜZGEÇ ve
Tokat Şube üyelerinden Kemal TÜRKER vefat etmiştir.
TAHSİN DURDU

GİRESUN ŞUBESİ
Üyemiz Yağlıdere Eski İlçe Temsilcisi
Tahsin DURDU 01/09/1968 Yağlıdere İlçesinde doğdu.Yağlıdere Anadolu Lisesinde
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni olarak çalışıyordu.14/04/2013 tarihinde geçirdiği kalp
krizi sonucu vefat etti.Üyemize Allah’tan
rahmet,yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

MEHMET DURUKAN
KAYSERİ ŞUBESİ

1954 yılında Kayseri’de doğdu. 19721973 Öğretim Yılı’nda,Kayseri Ticaret Meslek Lisesi’den,1978-1979 Öğretim Yılı’nda
ise Ankara Ticaret Turizm Yüksek Öğretmen Okulu Turizm İhtisas Bölümü’nden
mezun oldu.Mart 1980 Yılı’nda Erzurum
Ticaret Meslek Lisesi’nde göreve başladı.Aynı yılın Eylül Ayında Kayseri Ticaret Meslek Lisesine”Meslek Dersleri Öğretmeni”
olarak atandı.15.06.1993 yılında Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Endüstri İşletme(Turizm İşletme)Anabilim Dalı’nda,Yüksek
İhtisasını tamamladı.
Evli ve iki çocuk babası üyemiz Mehmet DURUKAN,15 Mart
2013 Cuma vefat etmilştir.
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