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EĞİTİM ÇALIŞANINA
TEŞEKKÜR EDİYORUZ
İlkeli, kararlı ve tavizsiz mücadele veren sendikacılığa üye olarak destek verdikleri için
eğitim çalışanlarına teşekkür ediyoruz.
İşyeri temsilcilerimize, Kadın Komisyonu üyelerimize, İlçe ve İl Temsilciliklerimize,
Şube Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerimize teşekkür ediyoruz.
Teşkilatımızın her kademesindeki yönetici arkadaşlarımız,
gerçekten her türlü övgüye layık bir emek ortaya koydular.
Sendikal rekabet adı altında sergilenen türlü entrika ve seviyesizliklere rağmen,
bir yılda 41.524 yeni üye kaydı yaparak büyük bir başarı sağladılar.
Bu başarı öyle her babayiğidin ortaya koyabileceği bir performans değildir.
Yılmadılar, korkmadılar ve cesaretle emek ortaya koydular.
Ve bu sayede başardılar.
Zafer her zaman mücadele edenlerindir. İnandık. Başardık. Başarmaya devam edeceğiz.
Türk Eğitim Sen’in kutlu mücadelesine omuz veren bütün meslektaşlarımıza
tekrar teşekkür ediyoruz.
Emeklerine sağlık. Minnettarız.
Biz hepsinden razıyız. Allah da onlardan razı olsun.
Devamı 8. sayfada

MEMUR VE HİZMETLİLERİN SORUNLARI ACİLEN ÇÖZÜLSÜN….
ALLAH’IM BAZILARINA HAYVAN KADAR AKIL NASİP EYLE!
YBO’LAR PKK’NIN TALEBİ DOĞRULTUSUNDA MI KAPATILIYOR?
TEKNİK EĞİTİM ÇALIŞTAYI KOMİSYON RAPORLARI YAYINLANDI
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İSMAİL KONCUK
TORBA KANUN İÇİN UYARDI:
21 “DERHAL BU YANLIŞTAN DÖNÜN!”
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ÖĞRENCİLER İZİNLİYKEN
ÖĞRETMENİN EK DERSİ KESİLEMEZ

M

illi Eğitim Bakanlığı’nca yayınlanan Özürlü Devamsızlık konulu
2013/14 sayılı genelge ile lise
son sınıf öğrencilerinin velisinin okul müdürlüğüne yazılı olarak başvurması halinde 45
günü aşmamak kaydıyla izinli sayılabileceği
düzenlenmiştir. Bu düzenleme uyarınca öğrenciler istedikleri takdirde 45 gün veyahut
daha az süre devamsızlık yapma hakkına
sahiptir.
Öğretmenlerin herhangi bir fiilinden kaynaklanmayan bu durum ek ders hesaplanmasında aleyhlerine kullanılmaktadır. Bu
sebeple ek ders ücretleri kesilmek suretiyle
mağdur olan öğretmenler ekte bulunan dilekçeyi okul müdürlüklerine vererek dava sürecini başlatabilirler. Dilekçelerine olumsuz
cevap verilmesi veya zımmen reddedilmesi
durumunda dava açma sürecinde dava açmak isteyen öğretmenlerimize hukuki destek
Türk Eğitim Sen tarafından sağlanacaktır.

B

ilindiği üzere, MEB
İnsan Kaynakları Genel
Müdürlüğünün
resmi web sitesinde yayınlanan
15.05.2013 tarih ve 980028 sayılı “Yer Değiştirmeler” konulu yazıda, öğretmenlerin il içi ve iller
arası isteğe bağlı ve zorunlu yer
değişikliğine bağlı yer değişikliklerinin Haziran-Temmuz aylarında, özür durumundan yer değişikliklerinin 15 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında yapılacağı
belirtilmiştir.
Bakanlık tarafından yer değişikliği işlemlerinde atamaya
esas hizmet süresinin hesaplanmasında 31 Ağustos ya da

15 Eylül tarihlerinin baz alınması durumunda, 2012 yılı Eylül
ayında ilk atama yoluyla atanan
öğretmenlerimiz özür durumuna
bağlı yer değiştirmelere başvuruda bulunamayacakları için
mağdur olacaklardır.
Ayrıca; KPSS sınavının iptali sebebiyle 2010 yılının Aralık
ayında ilk defa atanan ya da
aynı tarihte KPSS puanıyla sözleşmeli statüden kadroya geçen
öğretmenlerimiz açısından 2013
yılına mahsus olmak üzere, il içi
ve il dışı yer değiştirme döneminde 3 yıllık hizmet süresini taBu gerekçeler ile Türk Eğitim-Sen olarak Milli Eğitim
mamlama şartının aranmaması
Bakanlığına yazılı talepte bulunduk.
mağduriyetleri giderecektir.
Emin Zararsız’a emekleri için teşekkür
edemiyoruz. Hatta Nabi Avcı göreve
geldiği günden bu yana, hem Sayın
Bakanı ziyaretimizde, hem de çeşitli
sebeplerle yaptığımız açıklamalarda
Mehmet Emin Zararsız’ın bir an önce
görevden alınmasını istemiştik.

G

eldiği günden bu yana eğitim
çalışanları adına bir adımına,
bir başarısına şahit olmadığımız MEB Müsteşarı M. Emin ZARARSIZ sonunda görevden alındı.
Türk Eğitim Sen olarak Mehmet
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Mehmet Emin Zararsız ile Türk Eğitim Sen olarak şahsi veya kurumsal
bir problemimiz olmamıştır. Kendisi ile
atandığında bir görüşmemiz olmuş, ancak yaklaşımlarının olumsuz olması sebebiyle bir daha görüşme yapma gereği duymamıştık. Türk Eğitim Sen olarak,
daha önce de açıkladığımız üzere Milli
Eğitim Bakanlarına ve Bakanlık bürokratlarına yaklaşımımız, onların eğitim
çalışanlarına olumlu ya da olumsuz bakış açısı ile ilgilidir demiştik. Dolayısıyla
Mehmet Emin Zararsız’a bakış açımız

da bu yönde olmuş ve eğitim çalışanlarına hiç de olumlu yaklaşmayan Mehmet Emin Zararsız’a biz de olumlu yaklaşma gereği duymamıştık.
Mehmet Emin Zararsız’ın tek başına
görevden alınması yeterli olmayacaktır.Başarısızlığı defalarca tescillenmiş
olan İnsan Kaynakları Müdürü Hikmet
Çolak da bir an önce görevden alınmalıdır. Eğitim çalışanları ile olumlu bir iletişimi bugüne kadar kuramayan Hikmet
Çolak’ın, bu görevde daha fazla kalmasının bir fayda sağlamayacağı artık görülmelidir.
Umut ederiz ki yeni müsteşar; insan haklarına saygılı, insana saygılı bir
yönetim anlayışı ile görev yapar. Aksi
takdirde Milli Eğitim Bakanlığı’na huzur
gelmesi mümkün değildir.
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Köşe Yazısı

K

KİBİR İNSANLIĞI VE
SENDİKACILIĞI ÖLDÜRDÜ...

ibir: büyüklenmek, büyüklük
taslamak, kendini başkalarından yüksek görerek onları
aşağılamak, sadece kendisini büyük
görmek, kendisini herkesten üstün, diğer insanları ise değersiz kıymetsiz, hor
ve hakir görmek, her zaman kendisinin
hakim ve haklı olduğunu, etrafında bulunanların kendisine itaat ve hizmet için
bulunduğunu düşünmektir.
Kibir, şeytani bir hastalıktır. O kibirdir
ki, şeytanın Hz. Adem’e secde etmesini
engellemiş ve cennetten kovulmasına
vesile olmuştur.
İslam dininde kibir yasaklanmış,
Kuran’ı Kerim’de, “’Yeryüzünde kibir ve
azametle yürüme! Çünkü sen asla yeri
yaramazsın ve boyca da asla dağlara
erişemezsin’’ (İsra/37)denilerek sert ifadeler kullanılmıştır. Yüce Resul de ’’Kalbinde hardal tanesi ağırlığınca kibir bulunan kimse cennete giremez.’’ buyurarak
kibrin ne kadar kötü bir şey olduğunu
bildirmiştir.
Abese suresinde Allah’ü Teala peygamberimize hitaben, “’Yanına kör bir
kimse geldi diye(peygamber)yüzünü
asıp çevirdi.’’ buyurmaktadır. Bütün
müfessirler bu ayetin nüzul sebebinin
“’Ümmü Mektum isminde bir ama Sahabenin Resul’e yaklaşarak bir soru sorduğunu, o anda Kureyş’in ileri gelenlerine
İslam’ı anlatmakta olan peygamberimizin Kureyşlilerin Müslüman olmasıyla
İslam’a daha çok hizmet edeceklerini
düşünerek bu kişinin lafını kesmesinden
dolayı hoşnutsuzluğunu belirtmesi’’ üzerine bu ayet-i kerimenin nazil olduğunu
ifade etmektedirler.
Bunun gibi İslam dininde kibrin ne

kadar kötü olduğunu, insanı insanlıktan
çıkaracağını anlatan ifadelerin çok olduğunu görmek mümkündür.
Günümüze geldiğimizde kibirli insanların çoğaldığını, kendini bulunduğu makamlara çıkaranları unutarak kendisini
dev aynasında görenlerin zirveye ulaştığını, kendine karşı yapılan yağcılıkları
ödüllendiren , kendini peygamber görenleri cezalandırmayan, hadisler sadece
peygambere ait olan sözler olduğu halde falancanın kendisi adına ‘’hadisidir’’
diyenler olduğu halde ses çıkarmayan,
koltuğunda kalma karşılığında haksızlığın karşısında susan dilsiz şeytanların
bol olduğu, İslam’ın adaletli paylaşım
emrini sülale paylaşımına çeviren yöneticilerin çok olduğu bir dönemi yaşamaktayız.
Bütün bunlar, böyle yönetici ve idareciler yetmezmiş gibi, bir de bu aralarda
kendini beğenmiş, küstah, iplerinin başkasının elinde olduğunu bildiği halde,
varlık sebebinin kendinden değil sahibinden kaynaklandığını unutarak kendini bir şey zanneden, kendini herkesten
büyük gören, Cenab-ı Hakk’ın “ Eşrefi
Mahlukat’’ olarak yarattığı insan oğlunu
aşağılayarak “hayvanlar bile anladı bazı
insanlar anlamadı’’ diyebilen, halbuki
hayvanların ancak kendisi gibi hemcinslerini anladığını unutan sendikacılar türedi.
Yazısı turası olmayan , bulunduğu
makamı kimlerin kendisine ikram ettiğini unutan, ’’Fatiha’’ suresini hafife alan,
milli değerlerden öcü görmüş gibi korkan, ülkeyi bölme projelerinde sahibinin
sesi olmak için diyet ödeme adına her
türlü saçmalığı, Makyavalistçe uygulamayı yadırgamayan bu zevat, kendisini

Seyit Ali KAPLAN
Genel Mali Sekreter

buraya getirenlerin bir gün ipini nereye
çekeceğini unutmuş görünmektedir.
Buradan sesleniyorum ey şeytanın
dostları, kendisini yüksekte görerek,
kendisi gibi düşünmeyenlere hakaret
edenler, bu dünya geçicidir. Dün sizin
yerinizde başkaları vardı. Bugün siz varsınız ama yarın yine başkaları olacak.
Firavun da bir zamanlar kendini o
kadar güçlü görmüştü ki haşa’’ allahlık
iddiasında’’ bulunmuştu. Bir sinek burnundan girerek geberene kadar başına
yalvararak tokmakla kafasına vurdurmak zorunda kaldı. Kibrini yerle bir etmeye bir sinek yetti ve cehennemi boyladı.
Şunu hiç unutmayınız ki, bu dünya
şimdiye kadar kimseye kalmadığı gibi
size de kalmaz.
Bir atasözünde, ‘’Duvara dayanma
yıkılır insana güvenme ölür ‘’ demişlerdir.
Bir gün bir başka bir varlıkta sizin kibrinizi ve enaniyetinizi yok etmeye yeter.
Sizin adaletsizliklerinizi, kendiniz gibi
düşünmeyenlere yaptığınız haksızlık ve
hukuksuzlukları burnunuzdan getirecek
biri çıkar ve burnunuzdan fitil fitil getirir.
Unutmayınız ki, Cenabı Hakkın buyurduğu gibi bu kibrinizle ‘’ne yeri yarabilirsiniz ne de dağlardan yüksek olabilirsiniz.’’

Türk Eğitim-Sen olarak Milli Eğitim Bakanlığına, Genel İdari Hizmetler, Teknik Hizmetler ve Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapmakta
olan personelin atama ve yer değiştirmelerinde yaşanan mağduriyetler
hususunda yaptığımız yazılı başvuruya Bakanlıkça cevap verilmiştir.
MEB’in cevabi yazısında; hizmet sınıflarında görev yapan personelin
atama ve yer değiştirmelerine ilişkin işlemlerin Devlet Memurlarının Yer
Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde değerlendirileceği belirtilmiştir.
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SAYIN AVCI, KOCAELİ’NDE ÇALIŞANLAR UCUBE
YÖNETMELİĞİN KOBAYI MI?

K

ocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü
sınava dayalı yönetici atama
duyurusu yaptı. Türk Eğitim
Sen’e gelen bilgilere göre; bu fikir Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğünün değil, Milli
Eğitim Bakanlığının talimatı imiş. Anlaşılan Milli Eğitim Bakanlığı, yayınladığı
ucube yönetmeliği bir pilot uygulama ile
denemek istiyor ve denek olarak da Kocaeli seçilmiş.
Bilindiği üzere Türk Eğitim Sen, eğitim çalışanlarının büyük çoğunluğunun
düşündüğü gibi, bu atama yönetmeliğini
muzır ilan etmiş, 6 Mart tarihinde Milli
Eğitim Bakanlığı önünde 1000 kişinin
katılımı ile bir tepki eylemi de gerçekleştirmiş, akabinde yönetmeliği dava etmişti. Eğitim ile ilgili birçok haber sitesi
de yönetmeliğin ucube olduğuna dair
yüzlerce haber yapmıştı. Bu tepkiler

üzerine Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı yönetmeliğin değiştirilmesi ile ilgili çalışma
başlattıklarını defalarca açıklamıştır.
Türk Eğitim Sen olarak, tüm eğitim
çalışanları adına Nabi Avcı’ya soruyoruz: Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu? Değişeceğini açıkladığınız ucube
yönetmelikle atama yapılması talimatını
Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğüne siz mi
verdiniz? Siz vermedi iseniz, sizin değişeceğini söylediğiniz ucube yönetmeliğin uygulanmasını, size rağmen isteyen
kim ya da kimlerdir? Yok bakanlıktan
hiç kimse benim açıklamalarım hilafına
davranamaz diyorsanız, o halde Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü, Milli Eğitim
Bakanı’nın açıklamalarına rağmen mi,
atama duyurusu yapıyor? Her durumda
Kocaeli Milli Eğitimde yaşananlar sizin
açıklamalarınızı boşa düşüren uygulamalardır.
Sayın Nabi Avcı; Kocaeli’nde yapılan atama duyurusu, talimatınız veya
bilginiz dahilinde yapılmışsa, bu sizin
samimiyetinizi sorgulamayı gerektirir.
Açıklamalarında samimi olmayan bir
Milli Eğitim Bakanı ile eğitim çalışanlarının gidecek bir yolu kalmamıştır. “Bil-

gim yok” diyorsanız, Türk Eğitim Sen’in,
Kocaeli’nde yapılan atama duyurusu ile
ilgili bakanlığınıza yapmış olduğu resmi
bildirim bulunmaktadır. Bu bildirim üzerine, Kocaeli ilinde yapılan atama duyurusu ilanının iptalini isteyiniz. Aksi takdirde, Türk Eğitim Sen olarak; sizi sözüne
güvenilmez, samimiyetten uzak bir Milli
Eğitim Bakanı olarak anacağız.
Kocaeli’nde yapılan atama duyurusu
asla kabul edilemez. Kocaeli’nde görev
yapan eğitimciler, ucube yönetmeliğin
kobayı olarak kullanılamaz. Değişeceğini açıkladığınız bir yönetmelikle, insanları huzursuz etmeniz, onları karamsarlığa sürüklemeniz, en önemlisi verdiğiniz
sözün arkasında durmamanız bir Milli
Eğitim Bakanına yakışan bir durum olamaz.
Sayın Nabi Avcı; bu lüzumsuz işleri
bir yana bırakarak, ucube yönetmeliği
bir an önce değiştirin. Hala bu yönetmelikle ilgili bir umut taşıdığınız anlaşılmaktadır. Bu boş umuttan da kendinizi kurtarınız. Bu yönetmelikten adam olmaz,
bu yönetmeliği uygulayandan da Milli
Eğitim Bakanı olmaz. Bizden söylemesi.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KPSS İLE KADROYA GEÇENLERE ZORUNLU HİZMET
MUAFİYETİ ACİLEN VERİLMELİDİR
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32 sayılı KHK
ile tüm
sözleşmeli personel istekleri
dahilinde kadroya geçirilmiş
ve kadroya geçenlerin hepsine ilk mesleğe
başladıkları andan
itibaren kadrolu gibi
işlem tesis edilmiştir. 632
Sayılı KHK’de; “Sözleşmeli öğretmenlikten kadroya
geçen öğretmenlerin sözleşmeli personel pozisyonlarında
geçirdikleri hizmet süreleri,
öğrenim durumlarına göre
yükselebilecekleri
dereceleri aşmamak kaydıyla

4

kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir” hükmüne ve “632 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname ile kadrolu
öğretmenliğe geçenler verilen
haklardan yararlanacakları gibi
sözleşmeli öğretmenliğe başladıkları tarih itibarıyla bir yıllık süreyi
tamamlamış olanlar kılavuzlarda
belirtilen gerekli şartları taşımaları
kaydıyla 2011 yılı iller arası isteğe
bağlı yer değiştirme, alan değişikliği ve yaz dönemi özür durumuna
bağlı yer değiştirmelere de başvuru yapabileceklerdir” hükümlerine yer verilmiştir. Bilindiği üzere
KPSS sınavına girerek, haklarıyla
aldıkları puan ile kadroya geçen
öğretmenlere bu haklar verilmemiştir.

15.05.2013 tarih ve 980028
sayılı, Yer Değiştirmeler konu Milli
Eğitim Bakanlığı yazısında Haziran ve Temmuz aylarında il içi ve
iller arası isteğe bağlı ve zorunlu
çalışma yükümlülüğüne bağlı nakil
işlemleri yapılacağından söz edilmesine rağmen sözleşmeli öğretmenlikten KPSS puanıyla kadroya
geçen öğretmenlerimizin, 632 sayılı KHK ile kadroya geçen öğretmenlere verilen haklardan yararlandırılmasına ve zorunlu hizmetten muaf olduklarına ilişkin hiçbir
açıklama yapılmamaktadır.
Bu nedenlerle Milli Eğitim Bakanlığından konuya ilişkin en kısa
süre içerisinde gerekli düzenlemenin yapılmasını Türk Eğitim-Sen
olarak talep ettik.
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SENDİKAL TEZVİRATA DİKKAT!
Köşe Yazısı

Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun ÜYELİĞİN
SONA ERMESİ başlıklı 16 ıncı maddesi
“Her üye üyelikten serbestçe çekilebilir. Üyelikten çekilme, çekilmek isteyen
kamu görevlisi tarafından, üç nüsha
olarak doldurulup imzalanan üyelikten
çekilme bildiriminin kurumuna verilmesi ile gerçekleşir. Kurum görevlisi, kayıt
numarası ile tarih verilen çekilme bildiriminin bir suretini derhal üyeye vermek
zorundadır. Kamu işvereni, bildirimin bir
örneğini onbeş gün içinde sendikaya
gönderir.” hükmünü getirmektedir.
Yani, herhangi bir sendika üyesi istifa formunu doldurup çalıştığı kuruma
verdiği anda üyelikten çekilme süreci
resmen başlamış durumdadır. Kurum,
üç nüsha halinde evrak kaydına işlediği
istifa formunun bir nüshasını kişiye verir, bir nüshasını personelin dosyasında
saklar ve üçüncü nüshasını da üyenin
ayrıldığı sendikasına gönderir.
Sendikalar da, kurumlardan merkezlerine intikal eden üyelikten çekilme
formları doğrultusunda, istifa eden üyenin sistemlerinden düşümünü yaparak
üye kayıtlarını güncelleme işlemini gerçekleştirirler.
Sendikanın ya da herhangi bir kurumun, üyelere yönelik olarak “İstifanız
kabul edilmemiştir” şeklindeki bir tutumu sözkonusu olamaz. Çünkü istifa tek
yanlı bir iradi beyandır. 4688 sayılı yasa
hükmünce de “Her üye üyelikten serbestçe çekilebilir”.
Yukarıda ifade edilen bu rutin prosedür, sendikal faaliyetle alakalı herkes
tarafından bilinir.
Hele ki, sendika yöneticilerinin günlük iştigalidir bu işler.
Her sene olduğu gibi, son günlerde
sendikamıza yönelik bir takım ithamlar
bazı haber sitelerinde yine yayınlanmakta.
Güya, merkezimize gelen istifa formlarını işleme koymayarak kurumlara
iade ettiğimiz ve mevzuata aykırı olan
bu tutumumuzla kafa karışıklığı yarattığımız iddia edilmekte.
Bir sendikanın Teşkilattan Sorumlu

Genel Başkan Yardımcısı olmuş zat,
çıkıp utanmadan, sendikamızın yasal
olmayan yöntemlerle istifaları geri iade
ettiği yalanını dile getirmektedir. Bunu
söylerken de seviyesine yakışır bir üslup
ile sendikamıza iftira atmaktadır.
Yukarıdaki kanun hükümlerinden
anlaşıldığı üzere, istifanın sendika tarafından kabul edilmemesi diye bir şey
sözkonusu olamaz. Sendikaya gelen bir
form ile ilgili yapılan işlem, yalnızca kayıtların güncellenmesi işlemidir. Ayrıca,
hizmet kollarındaki yetkili sendikaların
tespitinin, sendikaların beyanlarının ötesinde doğrudan tevkifat listeleri üzerinden yapılıyor olması da, zaten aksi bir
tutumun gereksiz bir uğraş olmasına
neden olacaktır.
Ancak şu gerçeği gözden kaçırmamak lazımdır: Kurumlar tarafından sendikalara gönderilen üyelikten çekilme
formlarının belli bir usul dairesinde iletilmesi zorunludur. Sendika merkezine
ulaşan bir istifa formunun, gerçekten
kurumdan geldiğini teyit etmenin iki
yolu vardır: Birincisi, kurumun üst yazısı ekinde gönderilmesi; ikincisi, evrak
kayıt tarih ve numarasının yazılı olduğu
alanda kurumun resmi mührünün bulunmasıdır. Bunun dışında gelen formun
gerçekliğini tespit edebilecek üçüncü bir
yol bulunmamaktadır.
Dolayısıyla; üst yazısız ya da üzerinde resmi mühür bulunmadan gönderilmiş olan formların gerçek mi sahte mi
olduğunu anlamak mümkün olmadığı
için, sendikamız tarafından bu durumu
teyit edebilmek için işyerlerine istifa
formlarını iade etmektedir. Nitekim, yıllar
içerisinde bu yöntem sayesinde bir çok
sahte istifanın da önüne geçilmiştir.
Öte yandan şu bir gerçektir ki, kurumlar arası bir yazışma usulü vardır. Bir
okul, il ya da ilçe müdürlüğü herhangi
bir kurum ya da makama bir gönderide
bulunurken üst yazısız yazışma yapabilmekte midir? Tabii ki hayır! Sendikalar
da, çalışma hayatımızın en önemli kurumlarındandır. Dolayısıyla herhangi bir
işyeri amiri, diğer kurumlarla nasıl yazışıyor ise sendikalarla da o usul dairesinde muhatap olmalıdır.

Talip GEYLAN
Genel Teşkilatlandırma Sekreteri
Dolayısıyla Türk Eğitim-Sen’in, kurumlarımızın bu eksiğine dikkat çekmesi
eleştirilmesi gereken değil, tam aksine
takdir edilmesi gereken bir tutumdur.
Hele ki, bir sendika yöneticisinin, bu tutumumuzu tahkir etmesi yerine desteklemesi doğal olandır.
Ayrıca geçtiğimiz yıl Milli Eğitim
Bakanlığı’nda yapılan sendikalı personel tespit tutanaklarını imzaladığımız
toplantıda da bu hususları dile getirmiş
ve ilgili Grup Başkanından bu hususta
tedbir alması gerektiğini istemiştik. Bahsi geçen bu toplantıda, şimdi bizi eleştiren sendikacı zat da var idi ve herhangi
bir itirazda bulunmamıştı. Hal böyleyken
ve yaptığımızın doğru olduğunu bildiği halde, şimdi çıkarak, sözde sendikal
rekabet adına, çukur bir seviye ile sendikamıza yönelik ithamlarda bulunması
muhteremin ruh halini yansıtmaktadır.
Bu sendikacı arkadaşımıza tavsiyemiz; böylesi boş ve doğru olmayan işleri bir yana bırakarak sendikal faaliyetin
asıl problemlerine yoğunlaşmasıdır.
Bu duayen arkadaşımız; çalışanları haberi olmadan sahte imzalarla üye
yaparak aidat kestiren ahlaksızlarla mücadele etmesi; okulunda hiçbir sendika
üyesi olmayan çalışanları bilgileri dışında bir aylığına kesintiye sokarak listelere dahil eden şahsiyetsizlere engel olması; istifa eden üyelerin ilk üye formları
üzerinden, elden aidat yatırarak sendika
üyesi gibi gösteren ahlak fukarası sözde
sendikacılara engel olması gibi bir gayret içerisinde olursa Türk sendikacılığına daha iyi hizmet edeceğini görmelidir.
Her kişi ve kurum, mevzuatın kendisine yüklediği sorumluluklar çerçevesinde davranmak zorundadır. Türk EğitimSen bugüne kadar olduğu gibi bundan
sonra da eksik ve yanlış yapanları ikaz
etmeye devam edecektir.
Birileri rahatsız olmaya devam etsin.
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GENEL BAŞKAN ÇAYCUMA’ DA

T

ürkiye Kamu-Sen ve Türk
Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, 28 Mayıs 2013
tarihinde Zonguldak Şubemize bağlı
Çaycuma İlçe Temsilciliği’nin yeni hizmet binasının açılışını yaptı ve İlçe Temsilciliği tarafından düzenlenen voleybol
turnuvası ödül törenine katıldı. Genel
Başkan İsmail Koncuk’a Genel Mevzuat
ve Toplu Sözleşme Sekreteri M. Yaşar
Şahindoğan ve Genel Eğitim ve Sosyal
İşler Sekreteri Cengiz Kocakaplan eşlik
etti.
Hizmet binası açılışı ve voleybol turnuvası ödül töreninde Türkiye KamuSen Zonguldak İl Temsilcisi Kadir Bacıoğlu, Türk Eğitim Sen Zonguldak Şube
Başkanı Şahin Ören, Türkiye Kamu Sen
Bartın İl Temsilcisi ve Türk Eğitim Sen
Şube Başkanı Sezai Hangişi, Türk Haber Sen Zonguldak İl temsilcisi Necmettin Bebek, Türk Eğitim Sen Zonguldak
ve Bartın Şubelerinin Yönetim Kurulu
Üyeleri, Çaycuma İlçe Temsilcisi Zerrin Güneş, Devrek İlçe Temsicisi Halil
Karka, Alaplı İlçe Temsilcisi İlhan Usta,
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Ereğli İlçe Temsilcisi Tayfun Öztürk,
Zonguldak Merkez İlçe Temsilcisi, İsmail Köken, Gökçebey İlçe Temsilcisi Bora
Yiğit hazır bulundu.
Hizmet binası açılışı öncesinde Şube
Başkanlığı tarafından Zonguldak’ta Türk
Eğitim Sen’in arayı daha da açarak yetkili sendika olmasında başarılı ve özverili çalışmaları olan İlçe Temsilcilerine
verilmek üzere hazırlanan plaketler, Genel Başkanımız İsmail Koncuk tarafından temsilcilerimize takdim edildi.
Biz Türk’üz, Elhamdülillah
Müslümanız ama herkesin etnik
kökenine saygı temelinde millet
kavramını savunuyoruz.
Bir konuşma yapan Türkiye KamuSen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı
İsmail Koncuk sendikacılığın merkezine
Türkiye sevdalısı olma şartını koyduklarını belirterek, ülkemizin birlik ve beraberliğinin, bölünmez bütünlüğünün her
şeyin önünde olduğunu söyledi. Koncuk, “Sendikacılık, kamu çalışanlarının
geleceği bakımından önemli bir faaliyet

ama sendikacılığın bir yönü daha var:
Biz bu ülkeden besleniyoruz. Bu ülkenin
milli ve manevi değerleri temel aldığımız
kaynaklarımızdır. Bu nedenle ülkemize
hizmet edeceğiz. Ülkemizin birlik ve beraberliği, bölünmez bütünlüğü her şeyin
önündedir. Arzu ettiğimiz noktada sendikacılık yapmamız için öncelikle bağımsız bir vatan coğrafyasına sahip olmamız gerekir. Güven içinde yaşadığımız,
bağımsız, müstakil bir coğrafyayı ileriye
taşımamız lazım. Bu nedenle sendikacılığın merkezine ‘Türkiye sevdalısı’ olma
şartını koyduk. Bu ülkeyi, bu coğrafyayı,
bu coğrafyada yaşayan herkesi-etnik
kökeni ne olursa olsun- çok seviyoruz.
Biz Türk’üz, Elhamdülillah Müslümanız
ama herkesin etnik kökenine saygı temelinde millet kavramını savunuyoruz”
dedi.
Öcalan’ı ‘kardeş’ ilan edeceksin
ama vatansever insanları çözüm
sürecine inanmıyor diye ‘tu kaka’
ilan edeceksin. Böyle bir kafa var
mı? Elbette bu hakaretleri sineye
çekmeyeceğiz.
Ülkemizin iyi günler yaşamadığını,
insanlarımızı katleden bölücü terör örgütünün yöneticilerinin neredeyse milli
kahraman ilan edileceğini ifade eden
Koncuk sözlerini şöyle sürdürdü: “ Bir
konfederasyonun genel başkanı zırvalıyor: ‘Bu süreci hayvanlar bile anladı bazı
insanlar anlamadı’ diyor. Bu kişi hakkında suç duyurusunda bulundum. Bu insanlar samimi değil, iki yüzlü. PKK terör
örgütünü kardeş diye bağırlarına basarlar ama Türkiye sevdalılarına, bu milletin
aşıklarına hakaret etmeyi de bir özellik
zannederler. Sen bebek katili Öcalan’ı
‘kardeş’ ilan edeceksin ama vatansever insanları çözüm sürecine inanmıyor
diye ‘tu kaka’ ilan edeceksin. Böyle bir
kafa var mı? Elbette bu hakaretleri sineye çekmeyeceğiz, yargı önünde hesap soracağız. Bu milleti bu kadar gözü
küllü mü zannediyorsunuz? Bu milleti,
ülkemizde yaşananlardan bihaber mi
zannediyorsunuz? Yazıklar olsun. Ben
çözüm sürecine inanmıyorum. Sözde
çözüm sürecini, ihanet süreci olarak görüyorum. Bu süreci bilerek ya da bilmeyerek destekleyen tüm vatandaşlarımızı da tarihimize dönüp bakmaya davet
ediyorum. Bu topraklar kolay bir şekilde vatan yapılmadı. 1071 yılına kadar
uzanan mücadelemiz var. Nice şehitler
verdik. Bayrağımızın rengi şehitlerimizin
kanından geliyor. Elbette bu vatan için
gerektiğinde canımızı vereceğiz. Canını
vermeyenler olsaydı, bu topraklar vatan
olur muydu? Türkiye Cumhuriyeti Devleti bizim ortak paydamızdır, ecdadımız-
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sek okulu mezunu, 3 milyon lise mezunu
giriyor. Bu anlayışa saygı mı duyacağız?
Sonra da bu millete ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ diyeceksin. Yaşayan sensin.
Bu millet yaşamıyor.”

dan emanettir. Aldığımız emaneti, çocuklarımıza şerefimizle, namusumuzla
teslim etmemiz gerekmektedir.”
Terör örgütü YBO’larda
teşkilatlanıyormuş, propaganda
yapıyormuş. Ben, tam aksini iddia
ediyorum. YBO’ların kapatılması
terör örgütünün taleplerinden
birisidir.
YBO’ların kapatılma kararını eleştiren Koncuk, bunun PKK’ya verilmiş
sözlerden biri olduğunu söyledi. Koncuk
şöyle konuştu: “PKK ile bugün masaya
oturdunuz. Siz bunlara ne söz verdiniz?
Üstelik sizin söz vermeye hakkınız var
mı? Bakınız Yatılı Bölge Okulları kapatılıyor. Kapatılma gerekçesi hayli ilginç.
Terör örgütü YBO’larda teşkilatlanıyormuş, propaganda yapıyormuş. Ben, tam
aksini iddia ediyorum. YBO’ların kapatılması terör örgütünün taleplerinden birisidir. Terörist başı, YBO’ları, Kürt çocuklarının Türkleştirildiği yer olarak tanımlamaktadır. PKK, Güneydoğu’da YBO’lara
saldırmıştı. Bu nedenle YBO’ların kapatılmasını sözde çözüm sürecinde terör
örgütüne verilen sözlerden birisi olarak
değerlendiriyorum. Bunu sineye çekmeyeceğiz. Yapılanı her yerde anlatmaya
devam edeceğiz. YBO’larda 120 bin fakir fukara çocuk okumaktadır. Bu okullar eğitimdeki fırsat eşitsizliğini ortadan
kaldırmaktadır. YBO’ları kapatırsanız

yerine ne koyacaksınız? Hiçbir şey. Dolayısıyla bu gelişmelerin arka perdesini
herkesin iyi görmesi gerekir. Bilhassa
öğretmen arkadaşlarımız, eğitim çalışanlarımız yaşananları iyi tahlil etmek
zorundadır. Öğretmen sadece Matematik, Türkçe, İngilizce öğreten kişi değildir.
Öğretmen, milletimize bu coğrafyada
bağımsız yaşamanın ne derece önemli
olduğunu, Atatürk’ün ve silah arkadaşlarının mücadelesinin ne anlama geldiğini
anlatmakla mükelleftir. Bunu yapmayan
öğretmen eksiklik içerisindedir.”
‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’
diyorsun. Yaşayan sensin. Bu millet
yaşamıyor.
Ülkemizde gelir dağılımı adaletsizliği
olduğunu, son 10 yılda kamu çalışanlarına mili gelirden ayrılan payın yüzde
6.6’dan, yüzde 5.6’ya düştüğünü söyleyen Koncuk sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu ülkenin imkanları birilerine peşkeş
çekilecek, son 10 yılda bankalarda hesabı olan milyoner sayısı 10 binden, 52
bine çıkacak ama devlet memurlarının
milli gelirden payı yüzde 5.6’ya düşecek. Ondan sonra ‘bu milleti seviyoruz’
denilecek. Böyle bir şey yok.
Bakınız işsizlik tavan yapmış. 350
bin ataması yapılmayan öğretmen var.
350 bin İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
mezunu boş geziyor. KPSS’ye 1milyon
üniversite mezunu, 750 bin meslek yük-

MEB, ORTAOKUL
DERS
ÇİZELGESİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPTI

MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının 28.05.2013 tarih ve 22
sayılı kararı ile İlköğretim Kurumları
(İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesinin ortaokul kısmında, 20132014 Öğretim Yılından itibaren geçerli olmak üzere değişiklik yapılmıştır.
Yeni Çizelge’ye göre önceden ortaokul 5 ve 6. sınıflarda 36 saat, 7 ve 8.
sınıflarda 37 saat olan haftalık ders
saati sayısı tüm ortaokul sınıflarında

Bir yandan ‘milli davanın adamıyım,
dinime saygılıyım’ diyeceksin, diğer
yandan bu ülkede ezan okunsun,
bayrak inmesin diye mücadele
eden Atatürk’e ve şehitlerimize dil
uzatacaksın, Andımız kaldırılsın
diye bas bas bağıracaksın. Bu
ülkenin en aydın kesiminin nereye
hizmet ettiğini çok iyi bilmesi
gerekmektedir.
Türkiye Kamu-Sen’li ve Türk EğitimSen’li olmanın ne anlama geldiğinin çok
iyi idrak edilmesini, kime hizmet edildiğinin çok iyi bilinmesini isteyen Koncuk,
“Küçük dünyevi menfaatlerle sendikal
tercihler ortaya konuluyorsa, bunun iyi
düşünülmesi lazım. Bir yandan ‘Atatürkçüyüm’ diyeceksin, diğer yandan bölücü
örgütün taşeronluğunu yapan sendikanın üyesi olacaksın. Bu nasıl Atatürkçülük? Bir yandan ‘milli davanın adamıyım,
dinime saygılıyım’ diyeceksin, diğer yandan bu ülkede ezan okunsun, bayrak inmesin diye mücadele eden Atatürk’e ve
şehitlerimize dil uzatacaksın, ‘Andımız
kaldırılsın’ diye bas bas bağıracaksın.
Bu ülkenin en aydın kesiminin nereye
hizmet ettiğini çok iyi bilmesi gerekmektedir. Bu ülkede yaşayan herkesin tarafını ortaya koyma zamanı gelmiştir. Ya bu
ülkenin geleceğinden yana taraf olacağız ya da bu coğrafyada yaşama hakkımızın gasp edilmesine seyirci kalacağız
ve bunun bir parçası olacağız” dedi.
Genel Başkan İsmail Koncuk’un konuşmasının ardından yeni hizmet binası
dualarla ve hayırlı uğurlu olması dilekleriyle açıldı. Açılışın ardından İlçe Temsilciliği tarafından ikincisi organize edilen
voleybol turnuvası final maçını eğitim
çalışanları ile birlikte izleyen Genel Başkan İsmail Koncuk ve Genel Merkez
Yönetim Kurulu üyeleri, turnuvanın bitiminde dereceye giren takımlara kupa ve
madalyalarını törenle verdi.
35’e indirilmiştir. 5. ve 6. Sınıflarda
haftalık 28 saat olan zorunlu ders saati sayısı 29 saate yükseltilmiş, tüm
ortaokul sınıflarında haftalık 8 saat
olan seçmeli ders sayısı 6 saate düşürülmüştür. Ortaokul 5 ve 6. sınıflarda önceden 4 saat olan Yabancı Dil
ders saati sayısı 3 saate indirilmiş, 5
ve 6. Sınıflarda seçmeli olan Bilişim
Teknolojileri ve Yazılım Dersleri zorunlu dersler kapsamına alınmıştır.
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225.278 EĞİTİM ÇALIŞANINA TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Ü

lkemizde ahlaki ve ilkeli sendikacılığın adresi olan Türk
Eğitim-Sen, üye sayısını
225.278’e ulaştırdı.
Mücadeleci ve kararlı duruşuyla Türk
sendikacılığına yeni bir nefes kazandıran Türk Eğitim-Sen, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde, son bir yılda18.646
net artış sağlayarak 199.320 rakamını
yakaladı.
Sendikacılığın, tehdit ve teklif stratejisi üzerinde yürütmek gibi bir seviyesizliğe düşmeden de yapılabileceğini bir kez
daha gösteren Türk Eğitim-Sen 24.733
üye sayısıyla üniversiteler genelinde
yine en büyük sendika olduğunu ispatladı.
Çalışanların onurlarını korumanın da
sendikal bir sorumluluk olduğunun bilincinde olan ve sendikacılığı aynı zamanda bir şahsiyet mücadelesi olarak ortaya
koyan Türk Eğitim-Sen, YURTKUR’da
da 1.225 üyesiyle eğitim çalışanlarının
teveccühüne mazhar oldu.
Üyelerimize teşekkür ediyoruz.
İlkeli, kararlı ve tavizsiz mücadele veren sendikacılığa üye olarak destek verdikleri için eğitim çalışanlarına teşekkür
ediyoruz.
İşyeri temsilcilerimize, Kadın Komisyonu üyelerimize, İlçe ve İl Temsilciliklerimize, Şube Başkan ve Yönetim Kurulu
üyelerimize teşekkür ediyoruz.
Teşkilatımızın her kademedeki yöneticisi arkadaşlarımız, gerçekten her türlü
övgüye layık bir emek ortaya koydular.
Sendikal rekabet adı altında sergilenen
türlü entrika ve seviyesizliklere rağmen,
bir yılda 41.524 yeni üye kaydı yaparak
büyük bir başarı sağladılar.
Bu başarı öyle her babayiğidin ortaya koyabileceği bir performans değildir.
Arkadaşlarımız, sadece sendikal faaliyet yapmak durumunda kalmadılar.
Aynı zamanda, sözde bir sendikanın tetikçiliğini yapmayı vazifeleri olarak kabul
etmiş olan idarecilerle, bürokratlarla ve
siyasetçilerle de kora kor bir mücadele
içerisinde yer aldılar.
Yılmadılar, korkmadılar ve cesaretle
emek ortaya koydular.
Ve bu sayede başardılar.
Her biri birer kahraman olan teşkilatımızın bütün emektarları; özellikle siyasi
iktidar adına hareket eden bütün unsurların her türlü ahlak ve insanlık dışı taarruzlarına rağmen on yılı aşkındır istikrarlı bir şekilde büyüyen bir sendikanın
mimarları oldular.
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Evet, sendikamız AKP’nin iktidar
olduğu 2002 yılında 125.863 olan üye
sayısını her yıl daha da artırarak bugün
225.278’e çıkarmıştır.
Bu takdire şayan başarıyı herkesin
anlamasını tabi ki beklemiyoruz.
Hele ki, çalışanların şahsiyetini ezerek yol almayı strateji olarak benimseyenlerin; siyasetin ve bürokrasinin
imkanlarını yeri geldiğinde ulufe vesilesi olarak tepe tepe sömürmeyi ya da
sırtlarını dayadıkları ağa babalarının politik gücünü çalışanların başları üzerinde Demokles’in kılıcı gibi sallayarak bir
tehdit unsuru olarak kullanmayı soylu (!)
mücadele olarak kabul edenlerin anlaması tabi ki mümkün değildir.
Ortaya koydukları olağanüstü gayret
sayesinde böylesi önemli bir başarıya
imza atarak bu haklı gururun hazzını
bize yaşattıkları için bütün teşkilatımıza
bir kez daha teşekkür ediyoruz.
Bu başarı tabi ki kendiliğinden gelmedi.
Bu başarı, ağababalarımızın bize
bahşettikleri bir ulufe ya da mevsimlik
bir sonuç veyahut konjonktürel bir büyüme de değil.
Bu başarı büyük bir mücadelenin neticesidir.
Çok çalıştık. Büyük emekler verdik.
Kamuoyumuz çok iyi biliyor ki, eğitimi ve eğitim çalışanlarını ilgilendiren her
gelişmede Türk Eğitim-Sen vardı. Kimse tek bir örnek gösteremez ki, eğitim
çalışanları ile alakalı bir durum sözkonusu olsun da Türk Eğitim-Sen ona kayıtsız kalsın.
Neler yapmadık ki?
Her konuda emek ortaya koyduk.
Kimseye diyet borcumuz olmadığı
için, “Ağababalarımız ne der” korkusuyla geri durmadık.
Önlerinde el ovuşturduklarımızdan
aldığımız taahhütlerle eğitim çalışanlarına sözler verip sonra inkar etmedik.

Yeri geldi görüşmeler yaptık, yazışmalar gerçekleştirdik. Yeri geldi her düzeyde eylemler ortaya koyduk. İhtiyaç
duyduğumuzda eğitim çalışanlarının
hak ve hukuku için iş bıraktık.
Muhatap olduğumuz siyasi ve bürokratik idarenin beceriksizliklerini “üslup
ve icraatlardaki işçilik hataları” olarak
geçiştirmeden, çalışanların haklarının
gasp edilmesi noktasında demokratik
şekilde en sert duruşu ortaya koyduk.
Sendikal mücadeleyi hiçbir zaman
iktidarın saha memurluğu olarak algılamadık; “sorunlardan beslenmeyeceğiz,
çözümlerle güçleneceğiz” gibi süslü lafların arkasına sığınarak siyasi iktidarın
korkusuyla çalışanların problemlerinin
gündeme getirilmesi ve hak ettiklerimizin talep edilmesi için mücadeleden geri
durmadık.
Eğitim çalışanları, ihtiyaç duydukları
her anda yanlarında bizi gördüler.
Yaşadıkları her sıkıntının dermanı
için bize yüz döndüler. Beklentilerinin ve
taleplerinin bizim elimizle ciddiyet kazanacağını gördüler ve bize kulak verdiler.
Evet, eğitim çalışanları gerçek sendikanın Türk Eğitim-Sen olduğunu çok iyi
bilmekteler.
Nitekim geçen yıl yaşanan İLKSAN
delege seçimleri bunun en bariz ve somut işaretidir. 222 delegeden oluşan
Sandık Genel Kurulunun 133 delegesi
sendikamız üyelerinden oluşmuştur.
İLKSAN üyesi çalışanlar arasında üye
sayısı bizden fazla olan bir sendika ise
tam anlamıyla bir fiyasko yaşamıştır.
Gösterdikleri adaylar, sendikalarının sahip olduğu üye sayısı kadar bile oy alamamış; kendi üyeleri dahi Türk EğitimSen’li adaylara oy vermiştir. Yani baskı,
tehdit ve şantaj çirkefliğinden kurtulan
eğitim çalışanları kapalı oylamalarda
hakkı yiğide teslim etmiştir.
Şükürler olsun ki böylesi bir sendikanın mensubuyuz.
Tabii ki, sendika olarak yapmadığımız ve asla yapmayacaklarımız da var:
Öncelikle eğitim çalışanlarının en
temel hakları sözkonusu olduğunda bir
araya gelmekten imtina ettiklerimizle,
AKP’nin talimatı üzerine Çözülme Sürecini millete hazmettirmek için ilginç ittifaklar içinde olmadık.
Bir yandan demokratlık salvoları
atarken, diğer yandan bizim gibi düşünmeyen milyonları hayvanlardan daha
adi bir sıfatla tasvir etmedik.
Başkalarının onlarca yıllık mücadele-
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leriyle olgunlaşan ve elde edilen kazanımları, yavuz hırsız üslubuyla yüzümüz
kızarmadan sahiplenerek, iftiralar atmadık.
2002 yılından itibaren yapılan pazarlıklarda elde edilen; enflasyon farkları,
denge tazminatları, iyileştirme ödenekleri, sosyal yardımlar, banka promosyonları, derece alınması, nema ödemeleri
gibi düzinelerce kazanımı yok sayarak,
karşı dağları da biz yarattık edalarıyla
gülünç duruma düşmedik.
Varlığımızı borçlu olduğumuz ve yine
varlığımızı adadığımız siyasi iktidarın
nimetlerini bir şantaj aracı olarak utanmadan kullanarak eğitim çalışanlarını
esir alıp arkasından “karşımıza çıkan
her türlü zorluğa rağmen zorlukları yenmeyi alışkanlık haline getirerek imkansızı başardık ve yetkiyi aldık” şeklinde
kendimizin dahi inanmadığı lakırdılarda
boğulmadık.
Sırtımızı dayadıklarımız bir gün giderse halimiz nice olur korkusuyla kabuslar

içerisinde uyumadık hiçbir zaman.
Asla sahtecilik yapmadık, makam ve
ulufe dağıtmadık, şantaj yapmadık, çalışanları kendilerinin ve yakınlarının rızıklarıyla tehdit etmedik.
Machiavelli’i bile hasetten çatlatacak
şekilde, emelimize ulaşmak için; herkesi, her değeri ve mesul olduğumuz
onurlu mücadeleyi feda etmek gibi bir
erdemsizliğe düşmedik.
Dimdik durduk. Adam gibi sendikacılık yaptık.
Sadece hak mücadelesi değil bununla birlikte çalışanların şahsiyetini
korumanın mücadelesini de verdik. Ahlak mücadelesinin emektarlığına talip
olduk.
Çok şükür sevmeyenlerimizin bile
içten içe gıptayla takip ettiği onurlu bir
mücadelenin omuzlayıcısı olduk.
Büyük bir gururu hak ederek yaşıyoruz.
Kendilerine bile itiraf edemeyen fakat

REYHANLI ŞEHİTLERİMİZ İÇİN
MEVLİD-İ ŞERİF OKUTTUK

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde yaşanan
patlamalarda şehit olan vatandaşlarımız için 21 Mayıs 2013 tarihnde Türkiye Kamu-Sen olarak Ankara Kocatepe
Camii’nde Mevlid-i Şerif okuttuk.
Ülkemizin birlik ve bütünlüğüne yönelik yapılan hain saldırının ardından

şehit olan vatandaşlarımızı anmak ve ailelerinin acılarını paylaşmak, bu yurdun
her köşesinde yaşayan her bir canla bir
ve bütün olduğumuzu ifade etmek maksadıyla düzenlediğimiz mevlid-i şerif’e
katılım oldukça yoğundu.
Başta Genel Başkanımız İsmail
Koncuk olmak üzere , Mhp Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Mehmet
Şandır, Mhp Genel Başkan Yardımcısı
ve İstanbul Milletvekili Atilla Kaya, Ülkü
Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz,
İlksan Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer
Yılmaz, Türk Dayanışma Konseyi üyesi
sivil toplum örgütlerinin başkan ve yöneticileri, Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı
Önder Kahveci, Türk Büro-Sen Genel
Başkanı Fahrettin Yokuş, Türk Diyanet
Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal,
Türk İmar-Sen Genel Başkanı Necati

yüreklerinin derinliklerinde bizi imrenerek takip eden birileri ise, “peşimizden
gelmeye çalışan sendika” diyerek, kendilerinden başka kimsenin itibar etmediği hormonlu cüsselerinin cüce iriliklerinin halüsilasyonu içerisinde kendilerini
avutmaya devam etsinler. Biz anlıyoruz
onların özlemini. Adam gibi sendikacılık
yapamamanın verdiği ızdıraplarını anlıyoruz.
Zafer her zaman mücadele edenlerindir.
İnandık.
Başardık.
Başarmaya devam edeceğiz.
Türk Eğitim Sen’in kutlu mücadelesine omuz veren bütün meslektaşlarımıza
tekrar teşekkür ediyoruz.
Emeklerine sağlık.
Minnettarız.
Biz hepsinden razıyız.
Allah da onlardan razı olsun.
Alsancak, Türk Haber-Sen Genel Başkanı İsmail Karadavut, Türk Ulaşım-Sen
Genel Başkanı Nazmi Güzel, Türk Kültür Sanat-Sen Genel Başkanı Hasan
Hüseyin Yılmaz, Türk Emekli-Sen Genel
Başkanı Osman Özdemir, Genel Merkez yöneticileri ve çok sayıda vatandaş
da iştirak etti.
Hep birlikte kılınan ikindi namazının
ardından Mevlid-i Şerif okundu, Kuran
tilaveti yapıldı.
Mevlid’in sonunda ise, Hatay
Reyhanlı’da şehit olan tüm vatandaşlarımız olmak üzere, bu vatan için canını
vermiş tüm şehitlerimizin ruhları için
eller hep birlikte semaya açıldı, dualar
edildi, ilahiler söylendi.
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MEMUR VE HİZMETLİLERİN
SORUNLARI ACİLEN ÇÖZÜLSÜN….
Köşe Yazısı

Eğitim çalışanları ve eğitim sistemi
bir bütündür. Bu sistem içerisinde yer
alan ve sistemin kusursuz işlemesi bakımından son derece önemli olan unsurların sorunlarının çözülmesi genel
olarak eğitim sistemimizin daha güzel
çalışmasını sağlayacaktır.
Eğitim sisteminin en önemli uzuvlarından olan ve okul ve kurumlarımızda
çok önemli bir işlev gören memur ve hizmetlilerimizin yaşadıkları sorunlar çözülmeden eğitimde huzur ve verimlilikten
söz etmek mümkün değildir.
Bilindiği gibi her öğretim yılı başında
öğretmenlere ödenen bir eğitim öğretime hazırlık ödeneği vardır. Bu ödeneğin
eğitim öğretim hizmetlerinin ayrılmaz bir
parçası olan memur ve hizmetlilerimize
ödenmemesi kabul edilemez bir durumdur. Madem ki eğitim çalışanları bir
bütündür; bu ödenekten memur ve hizmetlilerimizin de yararlandırılması gerekir. Daha önce kurum idari kurulu kararı
haline getirdiğimiz, ancak Maliye’nin
engel koyması ve Hükümetin de gerekli
yasal düzenlemeyi yapmak konusunda
ayak diremesi nedeniyle bir türlü hayata
geçirilemeyen bu durum mutlaka çözülmelidir. Biz Türk Eğitim Sen olarak bu
konudaki mücadelemizi sürdüreceğiz.
Siyasi irade de bu konuya artık gerekli duyarlılığı göstermeli, bizce adaletsiz
olan bu duruma son verilmelidir.
Okul ve kurumlarımızda son yıllarda memur ve hizmetli alımı hemen hemen hiç yapılmadığı için son derece
yetersiz sayıda hizmetli bulunmaktadır.
10.05.2007 tarih, 27525 sayılı ve “kadro
dağılımı” konulu Milli Eğitim Bakanlığının tüm valiliklere gönderdiği yazıda, taşımalı ilköğretim okulları ile birleştirilmiş
sınıf uygulaması yapan ilköğretim okulları hariç, tüm okul/kurumlarda derslik
sayısı; 10’a kadar 1, sonra gelen her 10
derslik için 1 kadro daha verilmek suretiyle okulların hizmetli kadroları belirlenir.
Yatılı veya pansiyonlu okul/kurumlarda
pansiyondaki oda sayısı derslik gibi
değerlendirilir. Ayrıca mutfak için 2, çamaşırhane için 2 kadro daha verilir denilmektedir. Hizmetli kadrolarına yeterince istihdam alanı sağlanmadığından
personel iş yoğunluğu sebebi ile büyük
sıkıntılar yaşamaktadır. Bu sayısal azlık
mevcut hizmetli arkadaşların iş yükünün
artmasına yol açmaktadır. Okul ve kurumlarda norm sayısınca hizmetli istihdamı yapılmaması bu arkadaşlarımızın
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suçu değildir. Bunun bedelinin fazla çalıştırılmak suretiyle bu arkadaşlarımıza
ödetilmesi hem mevcut yasalarımıza
hem de İLO çalışma normlarına uygun
değildir. Özellikle ikili öğretim yapan
okullarda haftalık çalışma süresinin çok
çok üzerinde yaptırılan zoraki mesailer,
bekçi yada güvenlik görevlisi olmadığı
için tutturulan gece nöbetleri tam bir zulüm haline gelmiştir . Üstelik bu fazla ve
mesai dışı çalışmalar karşılığında hiçbir
ilave ücret ödenmemesi bu zulmü daha
da katmerli hale getirmektedir. Fazla
çalışmanın karşılığında ücret ödenememesi durumunda verilmesi gereken izinler de yine personel yetersizliği gerekçe
gösterilerek kullandırılmamaktadır. Bu
suiistimalin önüne geçilmesi açısından MEB, fazla çalışmanın karşılığının
mutlak surette ücret ödemesi ile karşılanması için yasal düzenleme yapmalı
ve en kısa zamanda okul ve kurumlarımızın ihtiyacı olan istihdamı yaparak
hizmetli arkadaşlarımızın üzerindeki bu
ağır yükü kaldırmalıdır.
Biz Türk Eğitim Sen olarak eğitim
çalışanlarını daha önce de ifade ettiğimiz gibi bir bütün olarak görüyoruz.
Eğitim çalışanlarının hepsinin sorunlarını önemsiyoruz ve çözülmesi için
gayret gösteriyoruz. Memur ve hizmetli
arkadaşlarımızın görev tanımlarının net
olmaması gibi çok önemli bir sorunları
vardır. Ucu açık ve net olmayan görev
tanımları kabul edilemez. En temel insan haklarına aykırı ve angarya niteliğindeki işlere zemin hazırlayan görev
tanımları içerisinde insanları çalışmaya
zorlamak İLO normlarına da aykırıdır.
Görev tanımlarındaki muğlaklık mutlaka
giderilmeli; hizmetli ve memur arkadaşlarımızın hangi işleri yapmak zorunda
oldukları, hangi işleri ise yapmak zorunda olmadıkları açık hale getirilmelidir.
Memur ve hizmetli arkadaşlarımızın
diğer önemli problemleri de yer değiştirmelerdir. Bu arkadaşlarımızın yer
değiştirmeleri, amirlerinin iki dudağı
arasına bırakılmıştır. Memur ve hizmetli
arkadaşlarımız için mutlaka bir “Atama
ve yer değiştirme yönetmeliği “ çıkarılmalı, hizmet puanı sistemi getirilmeli,
tercihleri alınmak suretiyle, hizmet puanı
üstünlüğüne göre yer değiştirmelerine
imkan sağlayan bir yasal zemin oluşturulmalıdır. Aksi halde keyfilikler devam
edecek ve bu arkadaşlarımızın mağduriyetleri sürecektir. Biz Türk Eğitim Sen

M. Yaşar ŞAHİNDOĞAN

Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri

olarak bu yönetmeliğin bir an önce hazırlanarak çıkmasını istiyoruz.
Memur ve hizmetli arkadaşlarımız
için çok önemli bir ihtiyaç ta görevde
yükselme sınavlarının bir an önce yapılmasıdır. Milli Eğitim Bakanlığı Personel
Genel Müdürlüğünün resmi web sitesinde “2011 Yılı Merkez ve Taşra Teşkilatı
Kadroları İçin Unvan Değişikliği Sınav
Duyurusu” yapılmış, bu duyuruda, yönetmelik kapsamında merkez ve taşra
teşkilatı kadroları için Unvan Değişikliği
Sınavı çalışmalarının başlatıldığı, Unvan
Değişikliği Sınavının 14 Ağustos 2011
tarihinde yapılmasının planlandığı ve
sınava ilişkin çalışmalar tamamlandığında başvuru kılavuzunun Bakanlığın web
sitesinde yayımlanacağı belirtilmiştir.
Ancak, ne bu kılavuz yayınlanmış, ne
de 2 yılda bir yapılması gereken sınav
yapılmıştır. Görevlerinde yükselebilmek
için bu sınava girmek isteyen binlerce
eğitim çalışanı, bakanlığın anlaşılamayan tavrı sebebi ile mağdur edilmektedirler. Türkiye’de tüm kurumlar görevde
yükselme sınavlarını yaptıkları halde sadece Milli Eğitim Bakanlığı bu sınavları
yapmamıştır. Görevde yükselme sınavına girme ve yükselme şartlarını taşıyan
pek çok çalışan sırf bu sınav yapılmadığı için görevde yükselememektedirler.
Özlük hakları açısından kayba uğramalarına neden olan bu durum , sona erdirilerek bir an önce görevde yükselme ve
unvan değişikliği sınavları yapılmalıdır.
Bakanlığa bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Derhal sınavı yapın…
Memur ve hizmetli arkadaşlarımızın
sorunlarını dile getirmek, çözümü için
mücadele etmek sendikaların görevidir.
Biz Türk Eğitim Sen olarak memur ve hizmetli sorunlarının çözümü için bu güne
kadar çok mücadele ettik. Türkiye’de
ilk defa bir “Hizmetli Kurultayı” düzenledik. Yaptığımız dilekçe kampanyaları ile
bu sorunları sürekli sıcak ve kamuoyu
gündeminde tuttuk .Bu mücadelemiz
arkadaşlarımızın tüm sorunları çözülene kadar sürecektir. Bu mücadelemizde
memur ve hizmetlilerimizin sendikamıza
desteği gücümüzü daha da artıracak ve
başarıyı getirecektir.
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Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nce 10.05.2013 tarihinde
hazırlanan, 17 başlıkta öğretmen yetiştirme stratejilerinin ele alındığı ve 70 eylem planının yer aldığı Ulusal
Öğretmen Strateji Belgesini Taslağı Sendikamıza gönderilerek, tarafımızdan taslakla ilgili görüşlerimiz istenmiştir. Ulusal Öğretmen Strateji Belgesi Taslağı ile ilgili
görüşlerimiz, 27/05/2013 tarih ve 517 sayılı yazımızla
Bakanlığa sunulmuştur.
İlglili görüşlerimiz için www.turkegitimsen.org.tr

Türk Eğitim-Sen olarak Milli Eğitim Bakanlığına, 2013 yılı
yaz döneminde yayınlanacak olan özür durumuna bağlı yer
değişikliği kılavuzunda öğrenim özrüne ve il/ilçe emri uygulamasına yer verilmesi hususunda yaptığımız yazılı başvuruya
Bakanlıkça cevap verilmiştir.
MEB’in cevabi yazısında; Türk Eğitim-Sen olarak açtığımız
dava sonucunda Danıştay ikinci dairesinin öğrenim özrünün
Kılavuzda yer almamasına ilişkin eksik düzenlemenin iptali
kararı doğrultusunda 2013 yılında özür durumuna bağlı yer
değiştirmelerde öğrenim özrüne de yer verilerek değerlendirileceği belirtilmiştir.

SAYIN MÜSTEŞAR,
GİDER AYAK YAKIŞTI MI?
Bilindiği üzere MEB Müsteşarı Mehmet Emin ZARARSIZ’ın
görevinden alınarak yerine Yusuf TEKİN’in atanması sözkonusu.
Müsteşarlık makamına geldiği günden bu yana, eğitim çalışanlarının problemini çözmekte çok ağır davranan Sayın Mehmet
Emin ZARARSIZ, giderayak sekreteri Ayşen DEMİRSOY’u kadrolu olarak (asaleten) İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne Grup
Başkanı olarak atattı.
Şu anda Milli Eğitim Bakanlığında 80’e yakın grup başkanı
bulunmaktadır. Bu grup başkanlarından 3/2 si vekaleten görev
yapmaktadır.Ancak, özelliği neyse, Sayın M.Emin ZARARSIZ’ın
sekreteri, Açık Öğretim Fakültesi İşletme Bölümü mezunu Ayşen
DEMİRSOY bir günde asaleten grup başkanı oldu.
Milli Eğitim Bakanı Sayın Nabi AVCI’ya, Türk Eğitim Sen olarak
soruyoruz,asaleten atamayı hak eden onca grup başkanı varken,
tek özelliği Sayın Mehmet Emin ZARARSIZ’ın sekreteri olmak
olan, Ayşen DEMİRSOY’u bir günde asaleten grup başkanı olarak
atarken, vicdanınız sızlamadı mı? Vekaleten, aylardır görev yapanların suçu nedir? Sizin sorumluluğunuzda olan bir bakanlıkta,
böylesine haksız, hukuksuz uygulamalar olurken, siz ne yapıyorsunuz?
Türk Eğitim Sen olarak, hem Sayın Nabi AVCI’yı hem de torpilli atamanın yapılmasına vesile olan Mehmet Emin ZARARSIZ’ı,
hakkı yenen eğitimciler adına kınıyoruz.
Kendi sekreterinizi, bu kadar hızla, asaleten grup başkanı olarak atarken, bu özelliğinizi eğitim çalışanlarının yaşadığı problemleri çözmede, bugüne kadar neden göstermediğinizi de eğitim çalışanları sorgulayacaktır.
Türk Eğitim Sen olarak,bu haksızlığa göz yumanlara, sebep
olanlara “yazıklar olsun” diyor, Allah’a havale ediyoruz.
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KENDİSİ GİBİ DÜŞÜNMEYENLERİ
HAZMEDEMEYEN BİR SİYASET
ANLAYIŞI KABUL EDİLEMEZ

T

ürkiye Kamu-Sen ve Türk
Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Konya’nın
Beyşehir ilçesinde Türk Eğitim-Sen İlçe
Temsilciliği’nin 1 Haziran 2013 Cumartesi günü düzenlediği istişare toplantısına
katıldı. Toplantıda Genel Başkan’a, Genel teşkilatlandırma Sekreteri Talip Geylan ve Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreteri M. Yaşar Şahindoğan da
eşlik etti. Toplantıda Konya 1 No’lu Şube
Başkanı Tanfer Ata, Konya 2 No’lu Şube
Başkanı Sadi Eriş, Türk Eğitim-Sen ve
Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendikaların
ilçe temsilcileri de hazır bulundu.
Bir yandan PKK terör örgütünü
kardeş ilan edeceksiniz, bu ülkeyi
bölmeye çalışan, bu ülkeye ihanet
eden insanları bağrınıza basacaksınız; diğer yandan hangi sebeple
olursa olsun, demokratik tepkilerini
koyan insanlara adeta zulmedeceksiniz. Bunu kabul etmek mümkün değil.
Toplantıda bir konuşma yapan Genel
Başkan İsmail Koncuk, Gezi Parkı dolayısıyla İstanbul’da ve Türkiye’nin çeşitli
yerlerinde yaşanan tepki gösterilerine
değindi. Koncuk şunları söyledi: “Bu yaşananların esasında bir öfke patlaması
olduğunu düşünüyorum. Türkiye’de bir
polis devleti oluşturuluyor. Bir yandan
Türkiye’de ileri demokrasi nutukları atılırken, diğer yandan insan haklarından
bahsedilirken esasen ileri demokrasi ile
alakası olmayan bir polis devleti fiilen
oluşturulmak isteniyor. Hangi sebeple
olursa olsun insanlarımızın demokratik
tepkilerine hükümetlerin, siyasi iktidarların saygı duyması lazım. Hani çok sıklıkla duyuyorsunuz, bu orantısız güç kullanma meselesini; işte dünkü olaylarda
buna şahit olduk. Ben İstanbul Valisini
kınıyorum, İstanbul Emniyet Müdürünü
kınıyorum. Bu insanların siyasi görüşü
bizden farklı olabilir, dünya görüşü bizden farklı olabilir ama bir yandan PKK
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terör örgütünü kardeş ilan edeceksiniz,
bu ülkeyi bölmeye çalışan, bu ülkeye
ihanet eden insanları bağrınıza basacaksınız; diğer yandan hangi sebeple
olursa olsun, demokratik tepkilerini koyan insanlara adeta zulmedeceksiniz.
Bunu kabul etmek mümkün değil. İktidarın ayağı yere basmalı, iktidar gerçek
anlamda demokrasiyi sindiren bir iktidar
olmak zorundadır. İktidar, şımarık bir
iktidar anlayışıyla davranıyor. Kendisi
gibi düşünmeyenlere, kendi yaptıklarını
onaylamayanlara neredeyse hayat hakkı tanımayan bir iktidar anlayışı var. Bu
anlayışı, milletimiz adına, demokrasimiz
adına şiddetle kınıyorum. Demokrasiyi
hazmetmeliyiz. Bizim gibi düşünmeyenlere de değer vermeliyiz.”
Kendisi gibi düşünmeyenleri hazmedemeyen bir siyaset anlayışı kabul edilemez, destek göremez.
Çoğunlukçu rejim anlayışıyla çoğulcu demokrasi arasında büyük farklar
olduğunu kaydeden Koncuk, dünyada
gelişen anlayışın çoğulcu demokrasi
anlayışı olduğunu söyledi. Koncuk şöyle
konuştu: “ ‘Ben çoğunluğa sahibim, her
şeyi yaparım’, ‘Çoğunluk benim yaptıklarını tasvip ediyor’, ‘Çoğunluk bende.
O halde demokrasi budur. Buradan hareketle her istediğimi yaparım’ anlayışı
olmaz. Dünyada gelişen anlayış, çoğulcu demokrasi anlayışıdır. Çoğulcu
demokrasi anlayışı; çoğunluğa değil,
bütün milletin kararına, düşüncelerine
saygı gösteren anlayıştır. Bakınız; kamu
çalışanları çeşitli baskılara maruz kalıyor. Bunun dayanacağı son nokta mutlaka vardır. Türkiye, böylesine anti demokratik bir anlayışla yoluna uzun süre
sağlıklı şekilde devam edemez. Kendisi
gibi düşünmeyenleri hazmedemeyen bir
siyaset anlayışı kabul edilemez, destek
göremez. Bir şey bahane olur, patlar.
Beyşehir’deki de, Seydişehir’deki de,
Adana’daki de patlar. Ondan sonra ne
yapacaksınız? Bu nedenle ülkeyi yöne-

tenlerin artık şapkayı önüne koymaları lazım. ‘Çoğunluk bende’ diye bir şey
yok. Sizin gibi düşünmeyen insanların
haklarını da garantiye alan anlayış, demokrasi anlayışıdır. Tüm milleti kucaklayan anlayış, demokrasi anlayışıdır. Hem
vesayet rejiminden rahatsız olduğunuzu
her fırsatta dile getireceksiniz ama sizin
gibi düşünmeyen insanlara dünyayı dar
edeceksiniz. Böyle bir şey yok. Böyle bir
hakka hiç kimse sahip değil. Bu millet
de böyle bir hakkı size vermedi. Dolayısıyla bu milletin her ferdine -düşüncesi,
anlayışı ne olursa olsun- saygı duymak
zorundasınız. Başka yolu yok.”
Sendikacılığımız hakkı tutup kaldırmak üzerine bina edilmiştir. Kimden gelirse gelsin, haksızlığın yanında yokuz. Sizin gibi düşünmeyenlere,
sizden olmayanlara haksızlık yapmayın. Böyle bir sendikacılık ve siyaset
anlayışını kabul etmiyoruz.
Sendikal mücadele ile ilgili önemli açıklamalar da yapan Genel Başkan
Koncuk, Türkiye Kamu-Sen’in ve Türk
Eğitim-Sen’in sendikacılığının, hakkı
tutup kaldırmak üzerine bina edildiğini
söyledi. Koncuk şunları kaydetti: “Kamusal alanda yıllardır mücadele veriyoruz.
Ciddi bir sendikal birikimimiz var. Hiç
kimseden çekinmiyoruz. Adım atarken,
‘ne olacağız?’ hesabı yapmadan, hak ne
ise onu almaya çalışıyoruz. Çiğneneceğiz, çiğneyeceğiz ama hakkı tutup kaldıracağız. Bu ülkenin geleceği adına bunu
yapacağız. Sendikacılığımız da hakkı
tutup kaldırmak üzerine bina edilmiştir.
Kimden gelirse gelsin, haksızlığın yanında yokuz. Sizin gibi düşünmeyenlere,
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sizden olmayanlara haksızlık yapmayın.
Böyle bir sendikacılık ve siyaset anlayışını kabul etmiyoruz. Biz, bu milletin her
ferdini seviyoruz. Anlayışı, ideolojisi, etnik kökeni, mezhebi, meşrebi ne olursa
olsun bu coğrafyada yaşayan her insan
bizim için makbul insandır. Bu nedenle
biz sendikacılığımızı da bu anlayış üzerine bina ettik. Böyle yolumuza devam
edeceğiz.”
Korkutarak sendikacılık yapılmaz.
Türkiye Kamu-Sen adına böyle bir
sendikacılık anlayışını ayaklarımın altına alıyorum, eziyorum.
Koncuk, korkutarak, ürküterek sendikacılığın yapılamayacağını kaydederek,
“Böyle bir sendikacılık anlayışını ayaklarımın altına alıyorum, eziyorum” dedi.
Koncuk, “Eğitim hizmet kolunda ‘üye
sayımız 250 bine ulaştı’ diye övünenler var. 1 milyon üyeniz olsa ne yazar?
Kamu çalışanlarını korkutarak, ürküterek, onlara gelecek kaygısı yaşatarak
sendikacılık mı olur? Sendikacılık huzur
veriyorsa, sendikacılıktır. Korkutarak
sendikacılık yapılmaz. Yazık değil mi
bu insanlara? Türkiye Kamu-Sen adına
böyle bir sendikacılık anlayışını ayaklarımın altına alıyorum, eziyorum. Biz böyle olmayacağız. Siz hiçbir zaman böyle
olmayın. Huzur verin. Çalıştığınız yerde
insanları mutlu edin, onlara saygı duyun,
onları sevin. Teşkilatlarımız bunu bir talimat olarak algılamalıdır. Biz insanların
gönüllerini kazanacağız. Yaptıklarımızla,
ortaya koyduğumuz derinliğimizle, olgunluğumuzla ve yüreğimizdeki sevgiyle
onların yüreğine akacağız. Böyle değilsek, biz de büyümeyelim. Bunu tüm samimi duygularımla ifade ediyorum. İzmir
İl Milli Eğitim Müdürlüğünde üyelerimizi
istifa ettiriyorlar. Bir bayan arkadaşımız
‘istifa etmeyeceğim’ demiş. Bunun üzerine taşeron firmada çalışan kız kardeşini
bulmuşlar. Kız kardeşi, ablasını arayarak, ‘istifa etmezsen beni işten atacaklar’
demiş. Bunun adı zulüm değil mi? Peki
kardeşi üzerinden tehdide uğramış bu
insan, size üye olsa ne yazar?” diye konuştu.
Terörist Karayılan ‘ya bizim dediğimizi yapacaksınız ya da siz de savaşa hazır olun’ diyor. Alenen T.C.
devletini tehdit ediyor. Ama bu tehdidi anlamayanlar var.
PKK’lı teröristlerin devletimizi tehdit
ettiğini söyleyen Koncuk, bazı kesimlerin
bu tehdidi anlamadığını bildirdi. Koncuk,
“Geçenlerde terör örgütünün sözde lideri
Murat Karayılan’ın açıklaması vardı. Karayılan, ‘Güçlerimizi artırıyoruz ve savaş
eğitimi veriyoruz’ diyor. Terörist Karayılan ‘ya bizim dediğimizi yapacaksınız ya

da siz de savaşa hazır olun’ diyor. Alenen T.C. devletini tehdit ediyor. Ama hala
bu tehdidi anlamayanlar var. Bir tanesi
çıkmış insanlara hakaret ederek, ‘Bu süreci hayvanlar bile anladı, insanlar anlamadı’ diyor. Oysa asıl bunu söyleyenler
devletimize, milletimize yönelik tehditleri
algılamaktan uzaktır” diye konuştu.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin birlik
ve beraberliğinin tehdit altında olduğunu
belirten Genel Başkan Koncuk, “Önceki
gün Diyarbakır’da bir konferans düzenlendi. Konferansa Türkiye’den katılacakların isimlerinin karşısına Kürdistan/Türkiye yazılıyor. Rezalete bakın. Ve bu millete ‘barış geliyor’ diye süslü laflar ifade
ediliyor. Kanın durmasını, barış olmasını
aklı başında olan hangi insan istemez?”
dedi.
Ya bu 93 yıllık mücadelemizden,
üniter yapımızdan vazgeçerek, özerk
yapıya geçeğiz ya da mücadelemizi
sürdüreceğiz.
TBMM’nin kuruluşunun üzerinden 93
yıl geçtiğini vurgulayan Genel Başkan
İsmail Koncuk, “Her iktidar, 93 yıl boyunda Anadolu’da yaşayan bütün insanları
bir olmaları konusunda çalıştı. Etnik kökeni ne olursa olsun üst kimliği Türk olan
bir milleti vücuda getirmek için 93 yıldır
emek veriyoruz. Birileri 93 yıldır ortaya
koyduğumuz alın terini, emeği, mücadeleyi maalesef heba etmek üzere. Ya bu
93 yıllık mücadelemizden, üniter yapımızdan vazgeçerek özerk yapıya geçeğiz ya da mücadelemizi sürdüreceğiz”
dedi.
Bu ülkenin geleceği Ahmet’in,
Mehmet’in, Başbakan’ın, Meclis
Başkanı’nın, Cumhurbaşkanı’nın siyasi geleceğine mahkum edilecek
kadar önemsiz değildir.
Ülkemizde federatif, esnek, özerk bir
yapı oluşturulmak istendiğine dikkat çeken Koncuk, PKK’nın meşrulaştırılmasına tepki gösterdi. Koncuk şöyle konuştu.
“Geçenlerde akil adamlardan bir tanesi
‘Başarısız olursak PKK ile mücadeleye
devam ederiz’ diyor. PKK terör örgü-

tünü meşru bir örgüt haline getirdikten
sonra, kamuoyu desteği olmadan PKK
ile mücadele edersen ‘Türkler kendi insanlarını öldürüyor’ diyecekler. Böyle bir
kafayla devlet yönetilir mi? Bu ülkenin
kaderine sahip çıkmak zorundasınız. Bir
vatandaş olarak bu topraklarda yaşamanın bir bedeli var. Bu ülkenin bir ferdi
olarak öğretmenlerin, eğitim çalışanlarının, akademisyenlerin, din adamlarının,
kamu çalışanlarının bu milleti uyarmak,
kendine getirmek gibi bir sorumluluğu
var. Eğer toplumun dinamikleri dediğimiz bu insanlar varlık sebeplerini unuturlarsa, bu milletin bu coğrafyada hür
ve bağımsız yaşaması mümkün olmaz.
Torunlarımız en büyük acıyı yaşar. Sizin dedeniz Çanakkale’de, Kurtuluş
Savaşı’nda nasıl mücadele ettiyse, siz
de demokratik alanda bu mücadeleyi
vermek zorundasınız. Bu ülkenin geleceği Ahmet’in, Mehmet’in, Başbakan’ın,
Meclis Başkanı’nın, Cumhurbaşkanı’nın
siyasi geleceğine mahkum edilecek kadar önemsiz değildir. Bu milletin bu coğrafyada hür ve güven içinde yaşaması
en tabi hakkımızdır.”
Eğer bu iktidar, seçim döneminden yine güçlenerek çıkar ve bu konudaki tepkileri görmezden gelirse
ve bundan bir ders almazsa ve kamu
çalışanları yine yandaş sendikalara
üye olursa, 2015 yılından sonra iş
güvencesiz bir çalışma hayatıyla karşı karşıya kalacağız.
İş güvencesinin kaldırılması ile ilgili
bir hükmün Torba Yasa’da olmamasının
nedeninin yaklaşan seçimler olduğunu
belirten Koncuk, “Eğer bu iktidar, seçim
döneminden yine güçlenerek çıkar ve
bu konudaki tepkileri görmezden gelirse ve bundan bir ders almazsa ve kamu
çalışanları yine yandaş sendikalara üye
olursa, 2015 yılından sonra iş güvencesiz bir çalışma hayatıyla karşı karşıya
kalacağız” dedi. Koncuk şunları söyledi:
“Torba Yasa’da sözleşmelilerin kadroya
alınmasına ilişkin bir hüküm yok. Sözleşmelilerin kadroya alınma meselesi,
Torba Yasaya girmese bile bunun müca-

13

TÜRK EĞİTİM-SEN
www.turkegitimsen.org.tr

Hükümetin her yaptığını alkışlayan, hükümetin tüm yanlışlarını aklama mekanizması gibi çalışan bir
sendikal anlayışa bizim ihtiyacımız
var mı?
1998 yılında milli gelirden kamu çalışanlarına ayrılan pay yüzde 8.83 iken,
bugün 5.6’ya düştüğüne dikkat çeken
Koncuk, “Kamu çalışanlarının cebine
girmesi gereken paralar başkalarına
peşkeş çekiliyor. Teslim olmuş bir sendikal anlayışla bunlarla mücadele edebilir
miyiz? Hükümetin her yaptığını alkışlayan, hükümetin tüm yanlışlarını aklama
mekanizması gibi çalışan bir sendikal
anlayışa bizim ihtiyacımız var mı? Dolayısıyla artık kamu çalışanlarının sendikal
mücadelenin göbeğinde olması lazım.
Dostumuzun, arkadaşımızın hatırına
sendikacılık olmaz. Haklarımız için bu
mücadele etme yürekliliğine kimler sahipse onlarla beraber olmaz zorundayız”
dedi.
Kocaeli’nde ucube yönetmeliğe
göre atama yapılarsa, Nabi Avcı’yı iki
yüzlü Milli Eğitim Bakanı olarak ilan
edeceğim.
Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’yı da
eleştiren Genel Başkan İsmail Koncuk,
Avcı’nın umutlarını alt üst ettiğini söyledi.
Avcı’nın Bakanlığının ilk ayında ucube
bir Yönetici Atama Yönetmeliği’nin altı-

na imza attığını hatırlatan Koncuk, “Bu
yönetmeliğe karşı çıktık. 6 Mart tarihinde
MEB önünde 1000 kişiyle eylem yaptık.
Sendikamızın yaptığı eylem ve tepkiler
üzerine Bakan yönetmeliği değiştireceğini açıkladı ama geçenlerde Kocaeli İl
Milli Eğitim Müdürlüğü ucube yönetmeliğe göre sınavlı atama duyurusu yapmış.
Araştırdım, Kocaeli’nde pilot uygulama
yapacaklarını öğrendim. Böyle gayri
samimi bir bakanlık anlayışı olabilir mi?
Bunun adı ikiyüzlülüktür. Milli Eğitim
Bakanı’na iki yüzlü bir tavır yakışır mı?
Kocaeli’nde bu yönetmeliğe göre atama
yapılarsa, Nabi Avcı’yı iki yüzlü Milli Eğitim Bakanı olarak ilan edeceğim” dedi.
Milli Eğitim Bakanlığı’nda yaprak kımıldamadığını kaydeden Koncuk, Müsteşarın değiştiğini ancak İnsan kaynakları Genel Müdürü’nün de değişmesi
gerektiğini belirtti. “Eğitim çalışanlarının
bu ekiple huzur bulmasının mümkün olmadığını söyleyen Koncuk, “Problemleri
çözme iradesinin ortaya konulması lazım. Yaprak kımıldamayan bir Milli Eğitim Bakanlığı olur mu? Her geçen gün
Bakan Avcı’dan umudumu kesiyorum.
Çünkü çok acil problemleri çözmek için
düğmeye basmayan Bakanlık anlayışı
var. Bu anlayışla Türkiye’nin bir yere gitmesi imkansız. Milli Eğitim Bakanlığını
kendine getirmemiz lazım” diye konuştu.

KAPALI KAPILAR ARDINDA NELER DÖNÜYOR?

göbeğinde olması gereken insanlardır. Bu
çalışmaların içinde olması gereken insanlar
yapılan çalışmalardan haberdar değilse, bu
çalışmaları kimler yapmaktadır, ya da yapılan bir çalışma bulunmamakta, kamu oyu
mu oyalanmaktadır? Ya da ilgili bürokratlar
bu işin dışında bırakılarak, alternatif, gizli bir
çalışma grubu mu oluşturulmuştur?
Türk Eğitim Sen olarak, Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI’ya tavsiyemiz, siz, ya da
sizin adınıza kim yapıyorsa yapsın, KAPALI KAPILAR ARDINDA ÇALIŞMA yapma
hastalığından Milli Eğitim Bakanlığını kurtarın, bu hastalıktır ki, eğitim çalışanlarının
huzurunu kaçırmış, motivasyonlarını düşürmüştür. Böylesine bir çalışma yönteminin
Türk milli eğitimine bir yarar sağlamadığı
çok açıktır.
Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’yı, yaşanan problemlere duyarlı olmaya, şeffaf olmaya davet ediyoruz. Kariyeriniz, ünvanınız
ne olursa olsun, bu eğitim çalışanları ile
başarılı olmak zorundasınız. O halde, temel
hedefiniz, bu insanların ekonomik ve sosyal
problemlerini bir an önce çözmek olmalıdır.
Bugüne kadar ortaya koyduğunuz uygulamalar, geleceğe dair hiç de umut vermemektedir. Sorunların üzerinde oturan bir
milli eğitim bakanı olmak değil, esas olan,
sorunları çözen, bu doğrultuda irade beyan
eden bir bakan olmaktır.

delesini vermeye devam edeceğiz. Öte
yandan Hükümetin kamu çalışanlarının
iş güvencesine göz diktiğini biliyoruz. Bu
konuda gerekli uyarıları uzun süredir yapıyoruz. Torba Yasa’da iş güvencesinin
kaldırılması ile de ilgili Torba Yasada bir
hüküm yok. Şu anda kamu çalışanlarının
iş güvencesinin kaldırılmasına yönelik bir
maddenin Torba Yasa’da olmamasının
tek nedeni yaklaşan seçimlerdir. Eğer
bu iktidar, seçim döneminden yine güçlenerek çıkar ve bu konudaki tepkilerden
bir ders almazsa, kamu çalışanları yine
yandaş sendikalara üye olursa, 2015
yılından sonra iş güvencesiz bir çalışma
hayatıyla karşı karşıya kalacağız, devlet
memurluğunun kaldırıldığı bir istihdam
modeliyle karşı karşıya kalacağız.”
Kamu çalışanlarının Cumhuriyet tarihi boyunca en büyük kazanımının iş güvencesi olduğunu söyleyen Koncuk, “Bu
nedenle iş güvencesine ve devlet memurluğu sıfatına sıkı sıkıya sarılmak durumundayız. Şımarık bir yönetim anlayışı olduğu
için iktidar ‘bu millet ne yapsam beğeniyor’ diyor. Bilindiği gibi Anayasa’nın 128.
maddesi devlet memurluğunu tanımlıyor.
Bu madde kaldırılsa, devlet memurluğuz
kavramı da ortadan kalkar. Bunun yaşanmaması için mücadele ediyoruz. Ama
kamu çalışanlarının da dikkatli olması,
kime ve neye hizmet ettiklerini değerlendirmesi lazım” diye konuştu.

M

illi Eğitim Bakanlığı sırlar bakanlığı haline geldi. Beceriksiz
yönetim anlayışı MEB’i neredeyse üretme zorluğu çeken bir bakanlık haline getirdi. Çok küçük tedbirlerle çözülecek
problemleri dahi çözme iradesi göstermekte zorlanan Milli Eğitim Bakanlığını, adeta
görünmez bir el hareketsiz bırakmıştır.
Bakan Nabi AVCI oturarak bakanlık yaparken, MEB’in yaşadığı problemlere çok
uzak kalmıştır. MEB, elbette önce Bakandan sorulur ama MEB müsteşarı ve İnsan
Kaynakları Genel Müdürlüğü de MEB’in
hareket kazanmasında büyük sorumluluk
taşımaktadır. Bugüne kadar, bu iki makamdan, dişe dokunur bir gayret gören herhalde
yoktur.
Öğretmenleri ilgilendiren, hizmetli, memur, teknisyen gibi eğitim çalışanlarını ilgilendiren yönetmelikler hala yayınlanamamıştır. Yönetici atamaları, ucube yönetmelik
değişmediği için yapılamamış, görevde
yükselme sınavları yılan hikayesine dönmüştür.
2010 yılında KPSS hırsızlığı sebebiyle geç atanan öğretmenler feryat etmekte,
MEB’den ses çıkmamaktadır. Puanlarıyla
kadroya geçen sözleşmeli öğretmenler bas
bas bağırmakta, MEB’den bir açıklama gel-
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memektedir. Eş, sağlık, öğrenim özrü sebebiyle nasıl bir yol takip edileceği hala belirsizliğini sürdürmekte, MEB ise bu konuda
duvar gibi duyarsızdır.
Öğretmenlerin atama ve yer değiştirme
yönetmeliği delik deşik olmuş, MEB yeni bir
yönetmelik yayınlayamamıştır. 4+4+4’lük
köhne sistemin yarattığı arızalar karşısında,
çözümü bilmeyen, teklif edilen çözüm yollarını elinin tersiyle iten bir MEB bulunmaktadır.
Geçici yönetici görevlendirmekten, yandaş şube müdürü görevlendirmekten başka bir iş yapmayan, koskoca Milli Eğitim
Bakanlığı, traji komik bir görüntü içinde, kör
topal yoluna devam etmektedir. Tüm eleştirilere kulaklarını tıkayan, eğitim çalışanlarının taleplerini görmezden gelen MEB’in bu
anlayışla ne kadar dayanacağı merak konusu haline gelmiştir.
Zaman zaman sohbet ettiğimiz MEB
bürokratlarının bir kısmı, yönetmelik çalışmalarından haberdar olmadığını söylemekte, kimler tarafından çalışma yapıldığından
haberdar olmadıklarını ifade etmektedirler.
Yönetici atama yönetmeliği ne oldu diye
sorduğumuzda, yönetmelik yayınlandı,
başka bir çalışma var mı, hiç bilgim yok diyen bu insanlar, esasen, bu çalışmanın tam
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ALLAH’IM BAZILARINA HAYVAN
KADAR AKIL NASİP EYLE!

İ

ktidarın payandası, malum konfederasyonun başkanı, akil (!) insan, Ağrı’da yaptığı bir konuşmada sözde çözüm sürecini hayvanların
bile anladığını ama bazı insanların bu
süreci hâla anlamadığını söylemiş. Bu
sözleri ile çeşitli nedenlerle bu sürece
karşı olan milyonlarca vatandaşımıza
da kendince hakaret etmeye çalışmış.
Aslında, merd-i Kıpti şecaat arz ederken sirkatin söylermiş hesabı, bu malum
zat da bu sözlerle, ancak hayvanların bu
süreci çözüm süreci olarak kabul edebileceğini, aklı olan hiçbir canlının bu oyuna gelmeyeceğini bir bakıma itiraf etmiş.
Bu ülkede; dünyanın en köklü
devlet kültürüne sahip olan Türkiye
Cumhuriyeti’ni bölmek için 30 yıldır her
türlü vahşeti sergileyen, onbinlerce askerimizi kahpe tuzaklarla katleden, öğretmenlerimizi bayrak direklerine asan,
doktorlarımızı işkencelerle öldüren, beşikteki bebeklere kadar kıymaktan çekinmeyen katillerle masaya oturulmasını
ve pazarlık yapılmasını kabullenemeyen
milyonlarca vatandaşımız bulunmaktadır. Türkiye Kamu-Sen de bu sürece
benzer gerekçelerle mesafeli yaklaşmakta; suçluların cezasını çekmeden
ellerindeki şehit kanlarıyla, ellerini kollarını sallayarak aramızda dolaşmasının, terörist başının serbest bırakılması
ve üniter devlet yapımızın federalizme
dönüştürülmesi üzerine pazarlıklar yapılmasının doğru olmadığını, böyle bir
sürecin vatanımızın korunması, milli birliğimizin bozulmaması için canlarını vermiş şehitlerimizin kemiklerini sızlattığını,
şehit ailelerimizi ve gazilerimizi derinden
yaraladığını ifade etmektedir. Dolayısı

ile malum konfederasyon başkanının
sözlerinin muhataplarından bir tanesi de
Türkiye Kamu-Sen’dir.
Öncelikle belirtmek isteriz ki, kötü
söz sahibine aittir ve kişinin hakaret
ederken dahi kullandığı üslup ve seçtiği
kelimeler, onun zekâsını ve kültürel seviyesini gösterir. Doğrusu, iktidarın her
icraatını kutsamayı birinci görev olarak
kabul eden ve sahipleri tarafından verilen her türlü talimatı sorgulayıp, idrak
süzgecinden geçirmeden baş tacı eden
bir konfederasyonun başkanından da
başka bir şey beklenmezdi. Ama yine
de insan merak ediyor; bu şahıs, üzerine akil(!) etiketi asarken, aklını nereye
astı? Malum konfederasyonun başkanı
bu sözleri sarf ederken, acaba Türkiye
Cumhuriyeti’nin demokratik bir devlet olduğunu bilmiyor mu ki, en temel demokratik hakkı olarak, iktidarın bir icraatını
kabul etmeyen ve karşı çıkan bu ülkenin milyonlarca vatandaşının algısının
hayvanlardan daha aşağıda olduğunu
beyan edebiliyor? Bu şahsın sürekli sözünü ettiği demokratik sistem, bu baskıcı ve bi-taraf olanı bertaraf etme anlayışıyla mı kurulacak? Kendisinin de içinde
bulunduğu sözde akiller heyetinin üyeleri, terörist başına özgürlük sloganları
atarken, Kandil’de teröristler iktidarla
yaptıkları pazarlıkları deşifre edip, şartlarını sıralarken, ülkemiz parça parça
çıkarılan kanunlarla adım adım federalizme doğru giderken, iktidar İmralı’dan
gelen her talimatı görev bilip hayata geçirirken, bu zat, bu sürecin çözülme süreci olduğunu nasıl göremez?
Malum konfederasyonun başkanı
bilmelidir ki, dalkavukluğun da bir haddi,

hududu, seviyesi vardır ve kimse kendisi
ve efendileri gibi düşünmek zorunda değildir. Hayvanlar, idrakten yoksun yaşadıkları için içgüdülerine göre davranırlar.
Bu da düşünme kabiliyetleri son derece
sınırlı olan hayvanlar için kabul edilebilir
bir durumdur. Oysa kendisine düşünebilmesi için bir beyin ihsan edildiği halde, ağa babalarından gelen her emri,
akıl süzgecinden geçirmeden, idrak yollarında yorumlamadan, artısını, eksisini
hesap etmeden, ‘baş üstüne’ diyenlerin
hali, akıllı canlılar için kabul edilemez bir
durumdur.
Bu ülkenin kahır ekseriyesinin anladığı, bu sürecin bir çözümden çok çözülme süreci olduğudur. Zannımızca her
ne kadar malum konfederasyon başkanı aksini inkâr etse de, hayvanlar da bu
durumun bilincindedir. Eğer hayvanlar,
bunun bir çözüm süreci olduğunu kabul
etmişse biz bunu, onların akıldan yoksun olmalarına bağlar, hayvanlıklarına
veririz ama akıllı olduğunu iddia edenlerin bu tuzağa düşmelerine mantıklı
bir açıklama getirmekte zorlanıyoruz.
Ötekileştirmeye karşı olduğu söylemini
dilinden düşürmeyen bu zat, her sözünden kendinden olmayanları ötekileştirirken, galiz hakaretlerle de seviyesini
ortaya koymaktadır. Nef-i’nin şu dizeleri
tam da bu bu akil(!) kişiye cevap niteliğindedir:
“Tahir efendi bana kelp demiş
İltifati bu sözde zahirdir
Maliki mezhebim benim zira,
İtikatimce kelp tahirdir.”
Türkiye Kamu-Sen olarak, her sözünde ağzından necaset fışkıran bu
şahsı, edepli olmaya ve çözülme sürecinin bilincinde olan başta şehitlerimiz,
gazilerimiz ve aileleri olmak üzere, tüm
vatandaşlarımızdan özür dilemeye davet ediyoruz.
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GENEL BAŞKAN KANAL B’DE GÜNDEMİ DEĞERLENDİRDİ

T

ürkiye Kamu-Sen ve Türk
Eğitim-Sen Genel Başkanı
İsmail Koncuk, Kanal B Tv’de
yayımlanan “GÜNCEL” programına konuk oldu.
KONCUK:BU TORBA YASA KAMU
ÇALIŞANLARINA UYGUN BİR YASA
DEĞİLDİR
Çalışma hayatı ve Eğitim hayatına ilişkin değerlendirmelerde bulunan
Genel Başkan Koncuk, Torba yasa
içerisinde TBMM’de görüşülen 657 sayılı Devlet Memurluğu Yasası’nda yapılması planlanan değişikliklere ilişkin
değerlendirmelerde bulundu. Koncuk,
“TBMM’nin kuruluşunu esas aldığımızda biz 93 yıllık mazisi olan bir devletiz.
Bu 93 yıl içerisinde ciddi bir hiyerarşik
yapı oluşturulmuş. Bu ülkeye yönetenler
edinilen tecrübelerle demişler ki, Müsteşar olmak için, kamuda 12 yıl çalışmış olmak lazım. Genel Müdür olmak
için 10 yıl çalışmış olmak lazım. Daire
Başkanı olmak için 8 yıl çalışmak lazım
gibi birtakım şartlar konulmuş ve bu hizmetlerin bir kısmının kamuda geçmesi
lazım demişler. Şimdi diyelim ki, Sağlık
Bakanlığı’na bir Müsteşar atayacaksınız. Bu müsteşarın Sağlık alanında bir
tecrübesinin olması gerek ki, bu alanda
hizmet edebilsin. Sağlık çalışanlarının
problemlerinden haberdar bir insan ol-
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sun. Milli Eğitim Bakanlığı’na bir müsteşar atayacaksınız bu alanda bir mazisi
olsun. Hadi Milli Eğitimde değil, en azından başka bir Bakanlıkta belli bir tecrübesi olsun. Şimdi ise serbest piyasada,
özel sektörde çalışan birisi Üniversite
mezunu ise, 5 yıllık çalışma şartını da
tamamlamışsa, her hangi bir bakanlığın
Müsteşarı ya da Genel Müdürü olabilecek. Bu doğru bir yaklaşım değildir. Bu
yapılan 2 milyon 600 bin kamu çalışanına bir hakarettir. Sizin içinizden birini bulamıyorum, özel sektörden getireceğim
diyorlar. Bütün kamu çalışanları bunu
görmelidir. Bunun adı kadrolaşmadır.
Torba yasa içerisinde mutabakata vardığımız konular gündeme getirilmemiştir. Bu torba yasa kamu çalışanlarına
uygun bir yasa değildir” dedi.
KONCUK: TERÖR ÖRGÜTÜNE
YARDIM EDENLER MESLEĞE GERİ
DÖNDÜRÜLMEMELİ
28 Şubat sürecinde meslekten atılanların yeniden mesleğe döndürülmesi
konusuna da değinen Genel Başkan
Koncuk, bunun kabul edilebilir yaklaşım olduğunu ifade ederken bu noktada
doğabilecek bir sıkıntının da altını çizdi. Koncuk, “Elbette o dönem meslekten atılan kamu çalışanlarının yeniden
dönmesi noktasında bizim bir itirazımız
olmaz. Ancak, bu konuda belli sınırlamalar da olmalıdır. O dönem PKK terör
örgütüne yardım ve yataklık eden, bu
ülkenin milli birlik ve bütünlüğüne kast
eden ve meslekten atılanlar da bu kapsam içinde yer alacaksa biz bu konuda
tepkimiz ortaya koyarız” dedi.
KONCUK: NABİ AVCI SORUNLARIN
ÇÖZÜMÜ İÇİN HAREKETE GEÇMELİ
Eğitim alanında yaşanan sıkıntılara

da değinen Genel Başkan İsmail Koncuk, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’yı
eleştirdi. Nabi Avcı’nın Bakanlıkla ilgisi
alakası olmayan işlerle uğraştığının altını çizen Genel Başkan İsmail Koncuk,
Avcı’nın, Bakanlıktan bihaber olduğunu
söyledi. Koncuk, çözülmesi gereken onlarca problem için Bakan Nabi Avcı’yı
harekete geçmeye çağırdı.
KONCUK:ALINAN BU KARAR
GARİBAN ÇOCUKLARININ EĞİTİM
HAKKININ GASPIDIR
YBO’ların kapatılacağına dair çıkan haberleri de değerlendiren Genel
Başkanımız İsmail Koncuk, “gerekçe
olarak bölücü örgütün teşkilatlanması ve propogandasının yapılması gösteriliyor. Bu yalan ve yanlış bir bilgidir”
dedi. Koncuk, “YBO’lardan en çok rahatsız olan Pkk terör örgütüdür. BDP’li
vekillerin YBO’larla ilgili yaptığı birçok
konuşma var. Pkk terör örgütü yıllardır,
kürt çocukları YBO’larda Türkleştiriliyor
diyerek bir propoganda yapmaktadır.
Ayrıca Hakkari’de terör örgütü YBO’lara
saldırdı ve okulları yaktı. Şimdi Hükümet
YBO’larda terör örgütü teşkilatlanıyor
diye açıklama yapıyor. Bu kocaman bir
yalandır. Bu kapatılma kararı maalesef
adına çözüm denilen bize göre iser ihanet sürecinde Pkk terör örgütüne verilen bir sözdür. YBO’ların kapatılması
pkk’nın bir talebinin daha yapılaması sonucunu doğuracaktır. Bu kararı alanları
kınıyorum, YBO’lar kapatılmamalıdır.
Eski Milli Eğitim Bakanı ve AKP sözcüsü
Hüseyin Çelik YBO mezunudur, neden
konuşmuyor. Alınan bu kararla gariban
çocuklarının eğitim hakkı gasp edilmektedir.” dedi.
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YBO’LAR PKK’NIN TALEBİ
DOĞRULTUSUNDA MI KAPATILIYOR?

Türkiye Kamu-Sen ve Türk
Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail
Koncuk’un, 22.05.2013 tarihinde yaptığı basın açıklamasıdır.
120 bin öğrencisi ve 10 bin öğretmeni olan Yatılı Bölge Okullarının kapatılmasına ilişkin haberler kamuoyu
gündeminde. Hükümetin YBO’ların kapatılması için karar aldığı belirtilmekte
ve bu kararın gerekçesi olarak Doğu ve
Güneydoğu’daki yatılı okullardaki PKK
örgütlenmesi ve propagandası gösterilmektedir.
Bilindiği gibi eski adıyla YİBO yeni
adıyla YBO’lar, fakir ailelerin çocuklarının eğitim-öğretim imkanı bulduğu okullardır. Bu okullarda okuyan öğrencilerin
gıda ve barınma gibi temel ihtiyaçları
devlet tarafından karşılanmaktadır. Kısacası bu okullar yoksul ailelerin çocukları için sıcak bir yuva demektir, beslenme ihtiyaçlarının karşılanması demektir,
rahat bir çalışma ortamı demektir.
120 bin fakir aile çocuğunun faydalandığı YBO’ların bugün farklı gerekçeler öne sürülerek kapatılmak istenmesi
manidardır. Şöyle ki; ‘YBO’larda PKK
terör örgütünün propagandası yapılıyor’ tezi doğru değildir. Münferit olarak
bazı YBO’larda yaşanan bu tür durumları, tüm YBO’lar için genellemek son
derece yanlıştır. Aksine PKK terör
örgütü YBO’lardan rahatsızdır. Çünkü PKK, YBO’ların Kürt çocuklarını
Türkleştirdiğini dile getirmektedir.

Hatta hatırlanacağı üzere PKK’lılar
YİBO’ları hedef almış ve bu okullara
molotoflarla saldırmıştı. Terörist başı
Öcalan’ın İmralı’da avukatları aracılığıyla PKK’ya, YİBO’lara saldırı yapılması talimatı verdiği tespit edilmişti.
Buradan soruyoruz: Şayet iddia
edildiği gibi YBO’larda bölücü örgütün propagandası yapılıyorsa, PKK
neden YBO’lara saldırdı? Bunun akla
mantığa uygun hiçbir açıklaması bulunmamaktadır.
PKK terör örgütünün asıl karın ağrısı YBO’ları ele geçirememesidir.
YBO’larda PKK’nın egemen olmasını
engellemek, öğrencileri PKK’dan uzak
tutmak, onların dağda değil, okulda
olmasını sağlamak için her türlü fedakarlığı yapan eğitimcilerimiz bu okulları
ayakta tutan yegane unsurlardır.
Bölücü örgütün ‘YBO’lar Kürt çocuklarını Türkleştiriyor, asimile ediyor, devşiriyor’ şeklindeki açıklamaları ne çabuk unutulmuştur?
BDP Grup Başkanvekili Pervin
Buldan’ın Yatılı Bölge Okulları için
Meclis Araştırması açılmasını istemesi ve BDP’lilerin “YİBO’lar eğitim
amaçlı işlevleri yerine asimilasyon
amaçlı işlevleri ile tarihsel bir geçmişe sahiptir” demesi ne çabuk unutulmuştur?
Yoksa Hükümetin bu okulları
kapatma kararının ardında sözde

çözüm süreci mi vardır? PKK’ya
YBO’ların kapatılması konusunda
söz mü verilmiştir? PKK ile bu okulların kapatılması konusunda bir anlaşmaya mı varılmıştır?
Peki YBO’lar kapatılırsa, 120 bin
öğrenci, 10 bin öğretmen ne olacaktır? Şayet bu okulların kapatılma gerekçelerinden biri olarak cinsel istismar
gösteriliyorsa, o zaman binalar birbirinden ayrılabilir, ilkokul, ortaokul ve liseler için ayrı binalar tahsis edilebilir ama
YBO’ları kapatmak fakir çocukların eğitim-öğretim hakkına vurulmuş bir darbe
olur, eğitim-öğretimde fırsat eşitliğini ortadan kaldırmak olur. Ayrıca Doğu ve
Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde
PKK terör örgütünün baskısından
çocuklarını uzak tutmak isteyen aileler için can simidi olan YBO’ların
kapatılacak olması, PKK’nın amaçlarına bir adım daha yaklaşmasına neden olur. Dolayısıyla YBO’lar mercek
altına alınarak, başta alt yapı olmak üzere YBO’lardaki sorunların düzeltilmesi
için gerekli çalışmalar yapılabilir. Ancak
kurumları yıpratarak, bu okulları kapatarak hiçbir yere varamazsınız, sadece
PKK terör örgütünün ekmeğine yağ sürmüş olursunuz.
YBO’lar bugüne kadar birçok doktor,
mühendis, öğretmen v.b. birçok meslek
grubundan insan yetiştirmiştir. Bunların
hiçbirisi de PKK sempatizanı ya da bölücü örgüt yanlısı değildir aksine her biri
ülkesine hizmet eden, milletini seven,
bayrağı için canını verebilecek kişilerdir.
Kaldı ki, Eski Milli Eğitim Bakanı ve AKP
Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik
de ilk ve orta öğrenimini Tatvan YİBO’da
yapmıştı. Hal böyle olunca Hükümetin
bu okulları kapatmak istemesinin ardında neler olduğu iyi sorgulanmalı
ve YBO’ların kapatılmasına izin verilmemelidir. Aksi taktirde birçok öğrenci ya maddi imkansızlar nedeniyle okumayı bırakacak ya da bir kısmı
bölücü örgütün ağına düşecektir. Bu
kararı alanlar, PKK terör örgütünün
yıllardır ortaya koyduğu bir talebi yerine getirmiş olacaktır. Milletimiz adına kınıyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Türk Eğitim-Sen olarak Bakanlığa gönderdiğimiz 30.04.2013 tarihli yazıda, 2013 yılı Mayıs ayında yapılacak olan öğretmenlerin il içi ve iller arası
isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değişikliklerinde, alanlara göre münhal kadroların tamamının duyuruya açılarak mağduriyetlerin
önlenmesi hususunda talepte bulunmuştuk.
Bakanlığın gönderdiği 09.05.2013 tarih ve 894599 sayılı cevabi yazıda,
eğitim kurumlarında eğitim-öğretimin aksamasını önlemek için dengeli öğretmen dağılımının Bakanlığın önceliği olduğu, boş normların yapılacak duyuruda belirleneceği belirtilmiştir.
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İSMAİL KONCUK, TORBA KANUN İÇİN UYARDI:
“DERHAL BU YANLIŞTAN DÖNÜN!”

657 sayılı Kanunun bazı maddelerinde değişiklik içeren Torba Kanun Tasarısı Meclis’e sunuldu. Tasarı, milyonlarca
memurun beklentilerini boşa çıkarırcasına sendikaların ve Hükümetin üzerinde
anlaştığı, sözleşmeli personelin kadroya
geçirilmesi, memurlara bir derece verilmesi, disiplin affı gibi konulardan bir
tanesi bile yer almadı. Bunların yerine
Hükümetin teklif ettiği ve sendikaların
çekince koyduğu, üst düzey yöneticilerin
atanabilmeleri için gerekli olan çalışma
sürelerinin azaltılması, doğrudan özel
sektörden açıktan atama yöntemiyle kamuya yönetici atanabilmesi, kamuda kariyer ve liyakat ilkelerinin yok sayılması
ile ilgili bir tasarı hazırlandı.
Tasarıya Türkiye Kamu-Sen Genel
Başkanı İsmail Koncuk, yaptığı basın
açıklamasıyla tepki gösterdi. Koncuk,
açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Türkiye’de görev yapan 2,5 milyon
memurun sorunları dağ gibi yığılmıştır.
Konfederasyon olarak bu sorunlar yığınının çözülmesi ve memurlarımızın rahat bir nefes alabilmeleri için mücadele
ettikçe Hükümet, yeni sorunlar doğuracak uygulamalara imza atmaktadır.
Kamu idaresinde yeni sorunların ortaya çıkmasına neden olacak bir çalışma da geçtiğimiz gün Meclis gündemine
getirilen Kanun Tasarısı’dır.
Tasarı’ya genel olarak baktığımızda
memurların sorunlarını çözmekten çok
Hükümetin kamu yönetiminde yapmayı
planladığı değişiklikleri hayata geçirme
arzusunda olduğunu görüyoruz. 2012
yılında gerçekleştirdiğimiz toplu sözleşme görüşmelerinin ardından memurlarımızın yıllardır karşı karşıya kaldıkları
açmazdan kurtarılması için gerekli uygulamaları içeren taleplerimiz üzerinde
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Kamu Görevlileri Danışma Kurulu toplantıları gerçekleştirdik. Bu toplantıların
tamamında Sayın Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı Faruk Çelik de hazır
bulundu ve müzakereler, toplamda 161
başlık üzerinden yürütüldü. Gündeme
getirdiğimiz konulardan başta sözleşmeli ve geçici personelin kadroya geçirilmesi, 2005 yılından sonra göreve başlayan personele bir derece verilmesi, 399
sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli personelin, memurlara tanınan izin haklarından
aynı şekilde yararlanması, disiplin cezalarının affı, kadın memurlara hamileliğin
başlangıcından itibaren ve analık izninin
bitiminden itibaren bir yıl süreyle gece
nöbeti ve gece vardiyası görevi verilmemesi, Yardımcı Hizmetler Sınıfına dâhil
kadro unvanlarında görev yapan personele de ek gösterge verilmesi, 4046
sayılı Kanun hükümleri uyarında araştırmacı kadrosuna atanan personelin daha
önce ihraz etmiş oldukları unvanlara
atamalarının yapılması, devlet memurlarının özel sektörde geçen hizmet sürelerinin tamamının kazanılmış hak aylığıyla
değerlendirilmesi gibi sorunların çözümü için toplamda 13 maddeyi bulan kanun tasarısı taslağı hazırlandığı, birçok
sorunun çözümü için de Yönetmelik ve
Genelge taslakları üzerinde çalışıldığı
tarafımıza bildirilmişti.
Daha sonra gerçekleştirilen toplantıda ise;
1. 2005 yılından sonra göreve başlayan personele 1 derece verilmesi,
2. “Yardımcı hizmetler sınıfına” dâhil
personele ek gösterge verilmesi,
3. Yüz kızartıcı suçlar hariç disiplin
cezalarının affedilmesi,
4. Yıllık izinlerin iş günü esasına göre
düzenlenmesi,

5. En az bir yıl açıktan vekil olarak
görev yapanlara yıllık izin verilmesi,
6. 399 sayılı KHK’ya tabi sözleşmeli personel, 4/B sözleşmeli personel ile
4/C li geçici personelin izin sürelerinin
memurlara paralel şekilde yeniden düzenlenmesi,
7. Kamuda memuriyet dışında ve
özel sektörde geçen hizmet sürelerinin
tamamının kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi,
8. Kadrolu, sözleşmeli ve geçici personel statüsünde ki kadın kamu görevlilerine daha az gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilmesi,
9. Nöbetçi memur uygulayan kurumlardan bu uygulamanın kaldırılması,
10. Sümer Holding’de çalışan sözleşmeli personelden kesilen işsizlik sigortası priminin kesilmemesi,
11. İş kazası riskine maruz kalanlara
karşılık sorumluluk taşıyanlar ile mali işlerden sorumlu olan kamu görevlilerine
rücu edilen tazminatlara karşılık kurum
tarafından mali sorumluluk sigortasının
yaptırılması,
12. 4046 sayılı kanun hükümleri
uyarınca araştırmacı kadrosuna atanan
personelin öğrenim durumları itibariyle
ibraz etmiş oldukları unvanlara istekleri
halinde atanmalarına imkân sağlaması,
13. Adaylık süresi içinde uyarma
veya kınama cezası alan aday memurların adaylıklarına son verilerek memurlukla ilişkilerinin kesilmesinin önlenmesi,
14. KİT (PTT) Başmüdürlerinin il müdürü düzeyine getirilmesi konularında
düzenleme yapılacağı, gündeme getirilen diğer konularda ise çalışmaların sürdüğü açıklanmıştı.
Sonuçta geçtiğimiz gün TBMM gündemine sunulan tasarı metnine baktığımızda yukarıda sayılan ve üzerinde
aylardır toplantılar yapılan hiçbir konuya
yer verilmediğini görmekteyiz.
Tasarı’da yer alan uzman yardımcılığından uzmanlığa geçişte aranan 3
yıllık sürenin 2 yıla indirilmesi ve tez ve
yabancı dil şartının kaldırılması ile 28
Şubat sürecinden zarar gören memurların görevlerine dönmelerini kolaylaştıran
maddeler olumlu olmakla birlikte; kurum
çalışanlarının kurum içinde yapılacak bir
sınavla kariyer uzmanlığa geçebilmelerine ilişkin önerimizin Tasarı’ya dâhil
edilmemesi on binlerce memurumuzun
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umutlarını suya düşürmüştür.
Özellikle Meclise sunulan Tasarı’da
yer alan konulardan;
666 sayılı KHK ile kaldırılmasının
Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği fazla
mesai ücretlerinin Kanun Tasarısıyla yeniden kaldırılması, ekonomik olumsuzluklardan en fazla etkilenen kesim olan
memurlarımızın fazla mesai ücretlerinin
kesilmesi nedeniyle ücretlerinde büyük
düşüler yaşanmasına yol açacak, zaten
açlık ve yoksulluk sınırı arasında maaş
alan memurlarımızı yokluğa ve yoksulluğa mahkûm edecektir.
657 sayılı Kanuna bir madde eklenerek Müdür, İl Müdürü, Daire Başkanı
ve daha üst ünvanlı kadrolara yapılacak
atamalarda aranan 8-10 ve 12 yıllık hizmet süresi 5 yıla indirilmesi,
Müdür, İl Müdürü, Daire Başkanı ve
daha üst ünvanlı kadrolara atama yapılması için başkaca şart aranmaması
sonucunda özel sektörde 5 yıl çalışmış
olan ve yüksek okul mezunu herkesin
üst düzey yönetici olarak açıktan atanabilmesinin sağlanması ve
Müdür ve daha üst ünvanlı yönetici
kadrolarına atanabilmek için belirli bir
meslek grubu, kariyer meslek mensubu

ya da kurum meslek personeli olma, belirlenen hizmet sınıflarına ya da hâkimlik
ve savcılık mesleklerine ilişkin kadrolarda bulunma gibi özel şartların kaldırılarak, herkesin üst düzey yönetici olabilmesinin yolunun açılması ise kamuda
kariyer ve liyakat ilkelerini yok edecek,
yıllarca kamuda görev yapmış, Devletin
işleyişini bilen kalifiye memurlarımızın
yükselmelerinin önünü tıkayacak bir uygulama olacaktır.
Bu şekilde hiç kamu tecrübesi olmayan üst düzey yöneticilerin özel sektörden atanabilmesini sağlayacak olan
bu durum, memur alımlarında uyulması
gereken kuralları yok sayan, kamu istihdam mantığını tamamen tahrip eden bir
uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır.
Kamuda işe alınma şartlarından olan
ve adam kayırma, kadrolaşma gibi olumsuzlukları en aza indirgeyerek, kamu
personelinin bilgi birikimine göre yerleştirilmesini amaçlayan KPSS’yi ve kariyer
ve liyakat ilkelerini arkadan dolanmak
anlamı taşıyan bu uygulama, tam anlamıyla bir istismar alanı haline gelecektir.
Her şeyin ötesinde milyonlarca memuru aylarca oyalayıp, yapılan toplantılar ve verilen sözlerle beklenti içerisine

soktuktan sonra hayal kırıklığına uğratmanın doğru bir yaklaşım olmadığını, bu
tutumun memurlara ve sendikalara karşı
art niyet içinde olan kimselerin eseri olduğunu düşünmekteyiz.
Yüz binlerce sözleşmeli ve geçici
kamu çalışanı ile milyonlarca memur
kadro, iş güvencesi, ek ödeme, özel hizmet tazminatı, izin ve özlük hakları ile ilgili sorunlarının çözümü için bir gelişme
beklerken, Hükümetin kamuda liyakat
ve kariyer ilkelerini temelinden sarsacak
bir uygulamaya imza atmak için yaptığı
çalışma karşısında hayrete düşmüşlerdir.
Bu bakımdan yetkilileri aklıselime davet ediyor ve en azından Meclis Alt Komisyonunda ve TBMM Genel Kurulu’nda
yapılan bu hatalardan dönülerek, memurlarımızın beklentilerine uygun, sözleşmeli ve geçici personelin kadroya
geçirilmesi, özel hizmet tazminatı, ek
gösterge ve ek ödemelerdeki aksaklıkların giderilmesi, fazla mesai ve hizmet
sınıflarının sorunlarının çözülmesi başta
olmak üzere Kamu Görevlileri Danışma
Kurulu’nda gündeme taşınan ve üzerinde anlaşılan konuların Tasarı’ya eklenmesini talep ediyoruz.”

ENGELLİLERE ENGEL OLMAYIN
olan vekillerin, kendilerini milletten soyutlayarak ayrıcalıklı bir sınıf oluşturma
arzusunun tezahürüdür.

M

eclis’e sunulan TBMM Üyeliği Yasa Teklifi Türkiye’nin
ahlaki ve idari alanda geldiği
içler acısı halini bir kez daha ortaya koymuştur.
Yasa Teklifinin Milletvekilleri için yaratmayı amaçladığı ayrıcalıklar, ülkemizin Meclis Aristokrasisine doğru gittiğini
göstermektedir.
Yasa Teklifinde yer alan milletvekili
ve ailelerine ömür boyu kırmızı pasaport
verilmesi, harç bedeli ödemeksizin silah
ruhsatı izni, bir kez milletvekili seçilen
kişinin ömür boyu vekillik haklarından
faydalandırılması, bütün harcamalarının temsil gideri adı altında Meclis bütçesinden karşılanması, trafikte geçiş
üstünlüğü sağlanarak trafik cezalarına
tabi olmamaları gibi uygulamalar, milletin bağrından çıkan ve milletin bir bireyi

Açlık ve yoksulluk sınırında maaş
alıp aylık geçimini sağlamaya çalışan
milyonların geleceklerini kurtarma umuduyla seçip Meclis’e gönderdiği milletvekillerinin, seçmenlerinin ve ülkelerinin
geleceği yerine kendi ikballerinin peşine
düşmeleri, milyonlarca vatandaşımızın
gönlünde onulmaz yaralar açmıştır. Bir
tarafta cenazesi sokakta kalan ve belediye yardımıyla defnedilen millet varken
diğer tarafta milletin vekilleri 8 bin 400
lira cenaze gideri alıyorsa, bir tarafta 10
milyon asgari ücretli 773 TL ile; 6 milyon
emekli ortalama 900 TL ile; 2,5 milyon
memur ortalama 1900 TL ile ailesinin
geçimini sağlamaya çalışırken 13 bin
TL maaş alan milletvekillerinin yaptıkları seçim harcamalarının Meclis bütçesinden karşılanmasını istemeleri hiç de
yakışık almamıştır. Bir tarafta vatandaş
kırmızı ışıkta, trafikte beklerken diğer
tarafta imtiyaz sahiplerinin kurallar ve
kanunlardan muaf tutulması hukukun ve
demokrasinin hangi ilkesiyle bağdaşır?
Bir devlet içinde hukuk kurallarının
uygulanmadığı istisnai bir kesimin yaratılması adalet, eşitlik ve hukuk devleti

ilkelerini tahrip ederken, hukukun üstünlüğünün, üstünlerin hukukuna dönüşmesine neden olur. Milletvekilleri görevleri itibarı ile kanun koyucu durumunda
oldukları halde, kendi çıkardıkları kanunlardan kendilerini muaf tutuyorlarsa
ya çıkarmış oldukları kanunlarda ya da
kendilerinde bir arıza var demektir.
Bir milletvekili için gerçek ayrıcalık,
vatandaşı ağır vergiler, düşük ücretlerle,
adaletsiz bir hukuk sistemiyle inim inim
inlerken şahsi çıkarları için kanun yaparak, zevahiri kurtararak değil içinden
geldiği milletin sinesine döndüğünde
hayırla yad edilecek faaliyetlere imza atmış bir vekil olmanın gururunu taşıyarak
sağlanabilir.
Memurlarımız, işçilerimiz, emekli,
dul ve yetimlerimiz ekonomik ve siyasi
bir cenderenin içinde yaşam mücadelesi verirken, millete tepeden bakıp, sırça
köşklerde devlet yönetip, çıkardıkları
kanunlarla kendilerini korumaya alanların “Ekmek bulamayan pasta yesin.” aymazlığıyla yeni imtiyaz alanları açmaları
hem TBMM’nin hem de Meclis üyeliğinin saygınlığına gölge düşürmüş; milletin demokrasiye, hukukun üstünlüğüne,
adalete ve eşitliğe olan inancını temelinden sarsmıştır.
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ÖĞRETMEN İHTİYACINI GİDERECEK KADAR ATAMA
YAPILMASINI İSTİYORUZ
ÖĞRETMENLER SADAKA DEĞİL,
BU ÜLKENİN ÖĞRETMEN İHTİYACINI GİDERECEK KADAR ATAMA YAPILMASINI İSTİYOR
Milli Eğitim Bakanlığı’na ayrılan kadro
sayısının 37 bin 706 olduğu açıklanmıştır. Bu demektir ki; Milli Eğitim Bakanlığı
bu yıl yine öğretmen ihtiyacını karşılayamayacak, atama bekleyen öğretmenler yine hayal kırıklığı yaşayacaktır.
Öğretmen atamaları ile ilgili Milli Eğitim
Bakanı Nabi Avcı henüz bir açıklama
yapmamıştır. Ancak kadro sayısına baktığımızda Bakan Avcı’nın eğitim camiasına nasıl bir açıklama yapacağını merak
ediyoruz. Bakan Avcı, “Kusura bakmayın öğretmen atamaları konusunda ne
Başbakanı ne de Maliye Bakanını ikna
edemedim. Buna da şükür” mü diyecektir? Ya da atama bekleyen öğretmenlere
tıpkı Eski Bakan Ömer Dinçer gibi başka
işleri mi adres gösterecektir?
Ülkemizde atama bekleyen 350 bin
öğretmen vardır. Her yıl eğitim fakültelerinden 40-50 bin öğretmen mezun olmaktadır. Bu yıl Haziran ayında mezun
olacak öğretmenler ile birlikte atama
bekleyen öğretmen sayısı 400 bin’i bulacaktır.
Öte yandan ülkemizin öğretmen ihtiyacı da çok fazladır. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen ihtiyacını 128 bin olarak
açıklamıştır. Bakanlık okulların öğretmen ihtiyacını ücretli öğretmenler eliyle
gidermeye çalışmaktadır. Ülkemizde
okullarda görev yapan ücretli öğretmen
sayısı 60 bin civarındadır. İki yıllık meslek yüksek okulu mezunları, açıköğretim
mezunları bile ücretli öğretmenlik yapabilmektedir. Eğitimin kalitesini, verimini
düşüren, iş güvencesinden yoksun, girdiği ders başına ücret alan ücretli öğretmenler ile Türkiye’nin nasıl bir geleceği
olabilir? Öğrencilerimiz nasıl dünya ölçeğinde bir eğitim alabilir? Türkiye nasıl
gelişmiş ülkeler ile yarışabilir, bilimde,
sanatta, sporda öncü ülkeler arasında
yer alabilir? Üstelik 4+4+4 sisteminin
doğurduğu öğretmen ihtiyacını bile giderilememişken, bu kadar düşük sayıda
atama neyin nesidir? Çok sayıda branşta ihtiyaç olduğu düşünüldüğünde, hangi branştan kaç öğretmenin atanacağı
nasıl belirlenecektir?
Türk Eğitim-Sen olarak Ağustos
ayında 100 bin öğretmen ataması yapılmalıdır diye bas bas bağırırken, MEB’e
ayrılan 37 bin 706 kadro okulların dişinin
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kovuğuna yetmeyecektir. Eğitim sistemini değiştiriyorsanız, sistemin doğurduğu
öğretmen ihtiyacını da karşılamak zorundasınız. Hem yılda bir kez öğretmen
ataması yapacaksınız, hem de kadro
sayısını bu kadar düşük tutacaksınız. Bu
mudur ülke yönetmek? Bu mudur eğitim-öğretime önem vermek? Bu mudur
Türkiye’nin dünyada yarışabilmesi için
gerekli koşulları sağlamak?
Bilindiği gibi öğretmenler 2013
Şubat’ta atama yapılması için çok mücadele verdi. Ama Başbakan ve Milli
Eğitim Bakanı taleplere kulak tıkadı. Bu
kez öğretmenler Ağustos ayında yapılacak tek atamaya yoğunlaştı. Ancak Nabi
Avcı umutları boşa çıkardı.
Sayın Avcı’nın öğretmen atamaları
konusunda yorum yapmaması da manidardır. Öğretmen atamalarına ilişkin
açıklamaları diğer Bakanlar yapmaktadır. Bu durum anlaşılır gibi değildir.
Ülkeyi yönetenler bu açıklamalarımız karşısında sakın ola ki bütçe masalı anlatmaya kalkmasın. Başbakan,
Türkiye’nin IMF’ye kalan 412 milyon dolarlık borcunun IMF’nin çeşitli hesaplarına aktarılarak sıfırlandığını söylemedi
mi? Başbakan Türkiye’nin dünyanın 17.
büyük ekonomisi olduğunu açıklamadı
mı? Başbakan hazinenin dolup taştığını övünerek anlatmadı mı? Madem öyle
hodri meydan. Türkiye’nin zenginliğinden bu ülkenin gençlerinin de yararlanmasını sağlayın. AĞUSTOS AYINDA
100 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI YAPIN.
Aksi takdirde sizin kamuoyunu aldattığınızı, topluma yalan söylediğinizi her fırsatta dile getiririz.
Milli Eğitim Bakanlığı o kadar şansız
bir Bakanlık ki, son 11 yıldır eğitimin sorunlarına hakim olan, eğitimin ihtiyaçlarını bilen, eğitimcinin dilinden konuşan

cengaver bir Bakan gelmedi. Buna Bakan Avcı da dahil. Nabi Avcı ne yazık ki
pasif, sorunları kulak arkası eden, adeta
gölgesinden korkan bir Bakan görünümündedir. Bu da eğitimciler camiasında
büyük bir rahatsızlık ve güvensizlik yaratmaktadır.
Bakana tavsiyemiz; daha fazla zaman kaybetmeden dikkatini biraz eğitime vermesidir. Bu ülkenin öğretmenleri, eğitim çalışanları Bakan’dan önemli,
akılcı, yerinde icraatlar beklemektedir.
Bakan buna öğretmen atamalarından
başlamalıdır. Bakan Avcı MEB’e ayrılan
sadaka gibi kadroyu kabul etmemeli,
Ağustos ayında 100 bin öğretmen ataması yapılması için ikna turlarına çıkmalıdır. Memleket evlatlarını ve ülkenin geleceğini düşünen bir Milli Eğitim Bakanı,
gerekirse koltuğunu gözden çıkarır ama
yine de elinden gelen her şeyi yapar.
Ayrıca okullarımız tek atama cenderesinden kurtarılmalı, öğretmen atamaları
eskiden olduğu gibi yılda iki kere yapılmalıdır.
Bu noktada atama bekleyen öğretmenler de Ağustos ayında ciddi bir atama yapılması konusundaki taleplerini
Başbakanlığa, Milli Eğitim Bakanlığına,
Maliye Bakanlığı’na telefon, faks, mektup yoluyla iletmelidir. Hükümet’te seçim
sürecine gireceğimizi göz önüne alarak,
atama bekleyen öğretmenlerin taleplerine kulak vermelidir. TÜRK EĞİTİM-SEN
OLARAK 100 BİN’DEN DAHA AZ BİR
ÖĞRETMEN ATAMASINI KABUL ETMİYORUZ VE BUNUN TÜM SORUMLULUĞUNUN HÜKÜMETTE OLDUĞUNU
İLAN EDİYORUZ. Bu ülkeyi yönetenler
bilmelidir ki: ÖĞRETMENLER SADAKA
DEĞİL, BU ÜLKENİN ÖĞRETMEN İHTİYACINI GİDERECEK KADAR ATAMA
YAPILMASINI İSTEMEKTEDİR.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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TEKNİK EĞİTİM ÇALIŞTAYI
KOMİSYON RAPORLARI YAYINLANDI

T

ürk Eğitim-Sen olarak 1-3 Mart
2013 tarihinde düzenlediğimiz
“Türkiye’de Teknik Eğitimin
Problemleri, Yapısal ve İşlevsel Değişim
İhtiyaçları” isimli çalıştayın komisyon raporları kitap olarak yayınlandı.
Teknik eğitimin yaşadığı sorunların
ve bu sorunların çözümüne yönelik önerilerin masaya yatırıldığı üç günlük çalıştayda, ayrıca teknik öğretmenlerimizin
beklentileri ve mevzuattan kaynaklanan
sıkıntları da gündeme alındı.
Çalıştayın ön hazırlıkları ciddiyet ve
titizlikle yürütülmüştür. Hazırlanan takvim doğrultusunda, önce ilçe komisyonları çalışmalarını tamamlamış ve daha
sonra il komisyonları marifeti ile raporlar
birleştirilerek tek rapor haline getirilmiştir. Her ilden Çalıştaya katılacak en az iki
il temsilcisi şubelerimiz tarafından belirlenmiştir. Temsilciler, komisyonlarda raporlarını sunmuşlar, ayrıca tecrübelerini

ve yaşadığı sorunları da aktararak çalışmaya önemli katkı sağlamışlardır.
Çalıştayda üç ayrı komisyon oluşturulmuştur.
Birinci komisyonumuz öğretmen yetiştirme politikalarını ele almıştır. Komisyon; “Mevcut durum, Dünyada uygulanan sistemler, Türkiye’nin ihtiyacı olan
sisteme ait öneriler ve ataması yapılmayan teknik öğretmenlerin istihdamına
yönelik öneriler” başlıkları altında konuları tartışarak raporunu hazırlamıştır.
İkinci komisyonumuz mevzuattan
kaynaklanan sorunları ve çözüm önerilerini masaya yatırmıştır. Burada da;
“Mesleki Eğitim Kanunu, Yönetmelikler
(mesleki ve teknik eğitim, ek ders, norm
kadro, yönetici atama vs.), Genelgeler
ve İstihdam konusunda sektör temsilcilerinde farkındalık oluşturmaya yönelik
öneriler” konularını gündeme alarak rapor haline getirmiştir.
Üçüncü komisyonumuz ise zorunlu
eğitimin teknik ortaöğretim kurumları
ile mesleki eğitim merkezlerine etkisi ile
Teknik eğitimde ortaöğretim yükseköğretim ilişkisini inceleyecerek raporunu
hazırlamıştır.
Çalıştay öncesi hazırlık aşamasında

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 15.05.2013 tarih ve 980028
sayılı “Yer Değiştirmeler” konulu yazı yayınlanmıştır. Anılan yazı
ile önce ilköğretim okullarının bağımsız ilkokul veya ortaokul şeklinde yapılandırılmalarının Mayıs sonu itibariyle tamamlanması
gerektiği bildirilmiştir. Norm kadro güncellemelerinin 20 Mayıs-21
Haziran 2013 tarihleri arasında yapılacağından söz edilmiştir. İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenler dönüştürme sonucunda oluşturulan ve ilişkilendirilen ilkokula yada ortaokula alanları dikkate alınarak öncelikle atanacağından, sınıf öğretmenlerinin
önceki sınıflarını okutmaya devam edeceğinden ve ara sınıflarda
sınıf birleştirilmesi yoluyla öğretmenlerin norm fazlası durumuna

ve üç günlük çalışma esnasında katkı
sağlayan ve emeği geçen bütün meslektaşlarımıza bir kere daha teşekkür
etmeyi borç biliyoruz.
Türkiye’de Teknik Eğitimin Problemleri, Yapısal ve İşlevsel Değişim İhtiyaçları Çalıştayı Komisyon Raporları Kitabı
şubelerimize, Milletvekillerine, MEB’e,
ulusal basının eğitim muhabirlerine,
Üniversite yönetimlerine faydalanılması
dileğiyle gönderilmiştir.
Ayrıca ilgi duyan kişi ve kurumlar yayını şubelerimizden temin edebilecektir.
Biliyoruz ki, teknik eğitimin amacı;
öğrencilerimizi sanayi, ticaret ve hizmet
sektörünün ihtiyacı olan nitelikli iş gücü
olarak yetiştirmek ve yükseköğretime
hazırlamaktır. Dolayısıyla ülke ekonomisinin ve sanayisinin gelişmesi iyi planlanmış, yatırım yapılmış ve yönetilmiş bir
teknik eğitimle gerçekleşecektir.
Çalıştay komisyonlarının aldığı kararlar, bizzat teknik eğitimin uygulayıcısı
öğretmen ve yöneticilerin düşüncelerinden oluşması sebebiyle kıymetlidir. En
başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere
sorumluk sahibi tüm kurum, kuruluş ve
şahısların dikkatle incelemesi gereken
bir yayını hazırlamanın gururunu yaşıyoruz.

düşülmesi meydan verilmeyeceğinden söz edilmiştir.
Yine yazıda öğretmenleri atama ve yer değiştirme takvimi ;
1- Önce il içi ve iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı nakil işlemleri yapılacak. Bu işlemler Haziran
ve Temmuz aylarında yapılacak.
2- Alan değişikliği işlemleri Temmuz ayında yapılacak.
3- Özür durumundan yer değiştirmeler 15 Temmuz ila 5 Ağustos arasında yapılacak.
4- KPSS puanına dayalı ilk atamalar 16 ila 29 Ağustos arasında yapılacak. Bakanlık Ağustos sonu itibariyle tüm atama ve yer
değiştirme işlemlerini sonuçlandırması şeklinde planlanmıştır.
Yazı dönüştürülen okullarda görev yapan öğretmenlerin norm
fazlası olamaması esasına dayandığı için sevindiricidir. İnsan
Kaynakları Genel Müdürlüğünden ilk defa, eksikleri olsa da kabul
edilebilir bir yazı yayınlanmıştır. Ancak; yazıda dönüştürülen okullarda görev yapan öğretmenlerden 3 yıllık çalışma süresini dolduranların yeni görevlendirildikleri okulda da yenden 3 yıllık çalışma
süresine tabi tutulmamaları konusunda da Genel Başkan İsmail
KONCUK, MEB yetkililerini uyarmıştır. Yazıdaki bir başka eksik
husus Temmuz ayında yapılacağı ifade edilen alan değişikliklerinin, zorla alan değiştirenleri kapsayıp kapsamayacağıdır. MEB,
hem 3 yıllık çalışma süresini dolduranların, okulları dönüştürülse
de 3 yıllık sürelerini doldurmuş sayılacağı ve zorla alan değiştirenlere isteğe bağlı olarak bulundukları ilde eski alanlarına dönüş
haklarının verileceğine dair acil bir düzenleme yapılmalıdır
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GENEL MERKEZ YÖNECİLERİ DÜZCE’DEYDİ

D

üzce Şubesi, Gölkaya İlçesi
18 Mayıs 2013 tarihinde Tabiat Parkı’nda bahar pikniği düzenledi. Pikniğe; Genel Sekreter Musa
Akkaş, Genel Eğitim ve Sosyal İşler
Sekreteri Cengiz Kocakaplan, Gölyaka
İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Düzenli, Gümüşova Belediye Başkanı Ahmet
Bostancıoğlu, Gölyaka Belediye Başkan Yardımcısı Basri Tevci, Kaynaşlı
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yücel Taşdemir, Türkiye Kamu-Sen İlçe Temsilcisi Şemsettin Bahadır, Türk Büro-Sen
Düzce Şube Başkanı Temel Kırali, İlçe
Temsilcilikleri ve çok sayıda üye katıldı.
Piknikte bir konuşma yapan Genel
Sekreter Musa Akkaş, Mehmet Akif
Ersoy’un Birlik şiirini okuyarak sözlerine
başladı. Akkaş şunları söyledi: “Düzce
Şubesi’nin bahar ve birlik pikniği adı al-

tında düzenlediği piknik, ülkemizin içinde bulunduğu durum nedeniyle önemlidir, anlamlıdır. Türk bayrağı altında yüzlerce katılımcı burada. İşte birlik böyle
sağlanır. Bugün burada düğünümüz var,
toyumuz var. Ben pikniğe olan katılımı
böyle değerlendiriyorum. 2010 yılında
üye sayısı 404 olan Düzce Şubemizin
bugün üye sayısı 1500’dür. Düzce Şubemiz, Düzce ilinde yetkili sendika olmuştur. Sendikamız Türkiye genelinde
de 40 bin’in üzerinde üye yaparak büyümesini istikrarlı bir şekilde sürdürmüştür. Bu pikniği düzenleyen ve üye artışlarıyla sendikamızın Düzce’de yetkili
sendika olmasını sağlayan başta Şube
Başkanımız Osman Çakmak olmak
üzere, Şube Yönetim Kurulu Üyeleri’ne,
İlçe Temsilcilerine ve İlçe Yönetimlerine, emeği, katkısı olan herkese Türk

GREV HAKKI AKP’YE RAĞMEN ANAYASA
METNİNE YAZILDI

A

nayasa Uzlaşma Komisyonu
toplantılarında sendika ve dernek kurma hakkı ile ilgili maddelerin yazımı tamamlandı. Buna göre
yeni anayasada memurların toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşmazlık çıkması durumunda evrensel bir hak olan
ve uluslararası sözleşmelerle güvence
altına alınan grev hakkının kullanımı
konusunda siyasi partiler anlaşamadı.
Daha fazla demokrasi sloganıyla yeni
anayasa çalışmalarına başlayan AKP
konu memuların demokratik haklarına
geldiğinde bir anda yasakçı bir anlayışın
savunuculuğuna soundu.
MHP CHP ve BDP’nin üzerinde anlaştığı ve Anayasanın 38. maddesinin
“Çalışanlar ve işverenler karşılıklı ola-
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rak ekonomik ve sosyal durumlarını ve
çalışma şartlarını düzenlemek amacıyla
toplu sözleşme yapma hakkına sahiptirler.” ve “Toplu sözleşmenin yapılması
veya uygulanması sırasında uyuşmazlık
çıkması halinde çalışanlar grev hakkına
sahiptir.” şeklinde değişiklik içeren ve
çalışanlar ifadesi ile kamu-özel sektör
ayrımı yapılmaksızın ülkedeki tüm sendika üyelerinin grev yapabilmelerine imkan sağlayan ifadelere AKP’li Komisyon
üyelerince itiraz edildi.
AKP mensubu milletvekilleri memurların grev yapmasının yasaklanması
ve mevcut durumun sürdürülmesinden
yana görüş bildirerek memurlar için toplu sözleşme görüşmelerinde uyuşmazlık çıkması halinde Kamu Görevlileri Ha-

Eğitim-Sen Genel Merkezi adına teşekkür ediyorum.
Türk Eğitim-Sen’li olmak bir ayrıcalık
ve güzelliktir. Bu pikniğe katılarak bu güzelliğe ortak oldunuz. İlkesizliği reddederek, onurlu yaşamanın yeri olan Türk
Eğitim-Sen’i tercih ettiğiniz için ayrıca
teşekkür ediyorum. Sendikacılık, Türk
toplumunun geleceği ve eğitim çalışanlarının daha iyi yaşama şartlarına sahip olması bakımından önemlidir. Hak
almanın yolu örgütlü olmaktan ve ilkeli
sendikacılıktan geçer. Kamu çalışanları
nereye üye olduğunu, sendikanın neye
hizmet ettiğini bilerek üyeliklerini gözden geçirsin. İnsanlığa hizmet hakka
hizmettir anlayışıyla hareket ettik. Bizler
inançlarımızın gereği haksızlık karşısında susmadık. Susanların sağır ve dilsiz
olacağını dinimiz söylüyor. Türk EğitimSen bu anlamda sendikacılık yaptığından istikrarlı büyümesini sürdürüyor.”

kem Kurulu’na başvurulmasını ve Kurulun vereceği kararların toplu sözleşme
hükmünde değerlendirilmesini ve grev
hakkının yalnızca işçilere tanınmasını
isteyerek Komisyon raporuna kendi metinlerini de eklettiler.
Konu hakkında açıklama yapan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail
Koncuk daha özgür bir ülke için daha özgürlükçü bir anayasa yapılması gerektiğinden hareket ederek yeni anayasa
hazırlamak isteyen iktidarın memurların
en temel insani ve demokratik haklarından olan grev hakkının yok sayılmasının
kabul edilemeyeceğini söyledi. Koncuk
“Ülkede çalışanların bir kesimine tanınan haklar memurlara verilmeyecekse;
çalışanların kendileri ve ailelerine yetecek ve insanca yaşayabileceği seviyede bir ücret alma hakkı engellenecekse;
memurların siyasete katılmalarına izin
verilmeyecekse; özgürlük kimlere gelecek; bu anayasa ne için değiştirilecektir?” dedi.
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ONURSUZ KAFTANLARI GİYMEYECEĞİZ,
TÜRK MİLLETİNE GİYDİRMEYECEĞİZ

G

enel Sekreter Musa Akkaş
ve Genel Mevzuat ve Toplu
Sözleşme Sekreteri M. Yaşar
Şahindoğan Mersin 1 No’lu Şubenin 11
Mayıs 2013 Cumartesi günü Hıdırellez
ve Anneler Günü dolayısıyla düzenlediği pikniğe katıldı. Etkinlikte Mersin Milletvekili Ali Öz, Tarsus Belediye Başkanı
Burhanettin Kocamaz, Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Türk EğitimSen Mersin 1 Şube Başkanı Tevabil
Akıncı ve şube yönetim kurulu üyeleri,
Türkiye Kamu-Sen’e bağlı diğer sendikaların şube başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, ilçe temsilcileri katıldı.
Etkinliğin açılış konuşmasını Mersin
1 No’lu Şube Başkanı Tevabil Akıncı
yaptı. Türk Eğitim-Sen Genel Sekreteri
Musa Akkaş da bir konuşma yaptı. Hrant
Dink’in ölümünden sonra yaşananların
ardından, vatanı Diyarbakır Lice’de şehit olan J. Komd. Astsb. Kd. Çvş. Kadir AYDIN’a ithafen yazılan ‘Ey Koca
Dünya Ben de Öldüm’ şiirini okuyarak
sözlerine başlayan Genel Sekreter Akkaş, şunları söyledi: “Fazla söze gerek
yok. Sözün bittiği yerdeyiz. Başta şehit
annelerimizin olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Gününü kutluyorum.
Türkiye Kamu-Sen olarak şehit annelerini Yılın Annesi seçtik. Şehit anneleri
de şu anda aramızda. ‘Anaların gözyaşı

dinsin, akan kan dursun’ diyorlar. Biz de
aynı düşüncedeyiz. Anaların gözyaşının
akmasını kimse istemez. Ancak bugün
gözyaşını dindirmek için başka bir yöntem bulmuşlar. Devletin birlik ve bütünlüğüne kastedenlerle barış yapalım diyorlar. Bu anlayış nedeniyle şehit annelerinin gözyaşlarını sele çevirdiler. Onları kırdılar, incittiler. Böylesi bir yaklaşımı
iyi niyetli bulmuyoruz. Bu yaklaşım şehit
annelerine, şehit yakınlarına yapılan bir
saygısızlıktır. Bu nedenle diyoruz ki; bu
süreç çözüm ve barış süreci değildir. Bu
süreç çözülme ve ihanet sürecidir.
Dün PKK’ya ateş püskürenler, bugün onlarla aynı masaya oturuyor. Tarihin her döneminde Türk milletine ihanet
edenler çıkmıştır. Türk milleti geçmişte
bu ülkeye ihanet edenlere gereken dersi vermiştir. Son 12 yıldır terör örgütüne
karşı taviz üzerine taviz verilmektedir.
Türk milleti adeta susturulmuştur. Terör elebaşları kahraman haline getirilmiştir. Bebek katili Öcalan İmralı’dan,
Kandil’deki terörist Karayılan’a mesajlar
göndermektedir. ‘Kürt sorunu çözülsün,
Apo’ya özgürlük, anadilde eğitim’ safsataları havada uçuşmaktadır.’
Akil İnsanlar Heyeti’ni de eleştiren
Akkaş, “Türk milletini ikna etmek için 63
kişilik akiller gurubu oluşturulmuştur. Ne

kadar Kürtçü, bölücü varsa akil olmuştur. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı
İsmail Koncuk’a da Beşir Atalay tarafından bu teklif yapılmıştır. Teklif, Genel
Başkanımızı ve bizleri incitmiştir. Akiller
grubunda ikbal beklentisi içinde olanlar, çıkarcılar, müteahhitlik hizmetinden
hoşlananlar vardır. Bunlar başbakanın tebliğcileridir, çoğu PKK çizgisinde
olanlardır” dedi.
Genel Sekreter Musa Akkaş sözlerini şöyle sürdürdü: “PKK çekildiğini
söylüyorlar ama PKK çekilirken taleplerini ortaya koyuyor. PKK, ‘talepler
karşılanmazsa geri geleceğiz’ diyor.
Terör örgütü Anayasa değişikliği istiyor
ve Anayasa’da nelerin değiştirileceğini açıkça söylüyor. Bunlara müsaade
etmemiz mümkün değildir. Onursuz
kaftanları giymeyeceğiz, Türk milletine
giydirmeyeceğiz.”
Genel Sekreter Musa Akkaş, kamu
çalışanlarının iş güvencesini teminat
altına alan Anayasa’nın 128. Maddesinin de değiştirilmek istendiğine dikkat
çekerek, “Buna müsaade etmeyeceğiz”
dedi.
Akkaş Türk Eğitim-Sen’li olmanın bir
ayrıcalık olduğunu söyleyerek, “Şahsiyet, onur gibi kavramların küçük çıkarlar
için satılığa çıkarıldığı bir zamanda sizler bunu reddettiniz ve Türkiye KamuSen ve Türk Eğitim-Sen’i tercih ederek
onurlular kervana katıldınız. Türkiye
Kamu-Sen, Türk Eğitim-Sen istikrarlı
büyümesini devam ettiriyor. Ülkemizde yaşanan tablo ortada. Böylesi bir
tabloda Türk Eğitim-Sen’li olmak, Türk
Eğitim-Sen’e katkı sunmak çok önemlidir” diye konuştu.
Konuşmaların ardından şehit annelerine plaket verildi. Genel Mevzuat ve
Toplu Görüşme Sekreteri M. Yaşar Şahindoğan da, Tarsus Belediye Başkanı
Burhanettin Kocamaz ve Mersin Milletvekili Ali Öz ile birlikte bir şehit annesine
plaket takdim etti.
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ŞEHİT ANNELERİNE ŞÜKRANLARIMIZLA...

“BİZ BU ÜLKEYİ KARŞILIKSIZ
SEVDİK, BİZLER DEĞİL İHANET
EDENLER KORKSUN”
Türkiye Kamu-Sen’in Anneler Günü
nedeniyle tüm Şehit Annelerini yılın Annesi seçerek taçlandırdığı bu yılki Anneler Günü töreni başta Ankara olmak
üzere tüm illerimizde yapıldı.
11 Mayıs 2013 tarihinde Ankara İçkale Otel’de yapılan tören şehitlerimizin
ruhları ve aziz hatıraları için saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Hemen
ardından tüm şehitlerimizin ruhu için
Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı.
Genel Başkan İsmail KONCUK’un
programda yaptığı konuşma :
SÖZLERLE ANNELERİ İFADE
ETMEK YETMEZ
Ben Antepliyim, Şahin’im ağam,
Mavzer omzuma yük,
Ben yumruklarımla dövüşeceğim.
Yumruklarım memleket kadar büyük.” diyerek sözlerine başlayan Genel
Başkan İsmail Koncuk, törene katılan
tüm şehit anneleri ve toplantıyı organize Türkiye Kamu-Sen Kadın Kolları
Başkanlığına teşekkür etti. Koncuk, “Bu
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topraklar için can veren tüm şehitleri
rahmet ve minnetle anıyorum. Anneler
bizim en değerli varlıklarımızdır. Azeri
bir Türk Şairi, “Toprak da anasız kalmasın diye
Toprağın bağrında yatar analar.” diyor. Analar bu kadar kıymetli ve özeldir
bizler için. Sözlerle anneleri ifade etmek yetmez. Türkiye Kamu-Sen Genel
Merkezi milleti millet yapan değerler
konusunda her zaman hassastır. Türkiye Kamu-Sen bu milletle sevinmeyi,
yürümeyi, dertlenmeyi ister. Ben değil
buranın Genel Başkanı bir üyesi olmaktan şeref duyuyorum. Kadın Kollarımıza
bu güzel ve özel günü tertipledikleri için
çok ama çok teşekkür ediyorum.” dedi.
BUGÜNLER TARİHİ GÜNLER
DEĞİL, İHANET GÜNLERİDİR
Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu Türkiye
Cumhuriyeti’nde insanların barış ve huzur içinde yaşadığını belirten Koncuk,
son 10 yıldır Türkiye’nin ayrıştırılmaya
çalışıldığını söyledi. Koncuk, “Ülkemiz
çok sıkıntılı günlerden geçiyor. Sayın
Başbakan önceki gün yaptığı bir konuşmada, bu günler için tarihi günler

ifadelerini kullanıyor. Ben ne yazık ki bu
günleri tarihi bir gün olarak değil, ihanet
günleri olarak nitelendiriyorum. TBMM
kurulalı tam 93 yıl oldu. 93 yıldır bu
coğrafya’da yaşayan insanlar bir millet
olarak bir arada durdu, bir arada yaşadı.
Ancak son 10 yılda ise tam bir aymazlık
yaşanıyor. Mustafa Kemal ve arkadaşlarının başlattığı bu birliği birileri ortadan kaldırmaya yok etmeye çalışıyor.
Yaşananların en üzücü tarafı ise milletin bir kısmı bu süreci oturduğu yerden
seyrediyor. Analar ağlamasın, akan kan
dursun gibi süslü sözlerle, mütareke basınının manşetleriyle yaşanan bu ihanet
süreci perdeleniyor.” dedi.
ŞEHİTLERİMİZE ALENEN
İHANET EDİLİYOR, BİRİLİERİDE
SEYREDİYOR. YAZIKLAR OLSUN…
Şehitlerimizin bizlere bıraktığı hatıralarına ihanet edildiğine vurgu yapan
Genel Başkan Koncuk, “bu ihaneti seyredenlere yazıklar olsun” dedi. Koncuk,
“Düşünceniz, siyasi partiniz, ideolojiniz
ne olursa olsun, hepimizin ortak paydası Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmezliği ve birliğidir, bu konuda asla bir
taviz söz konusu bile olamaz. Bu millet
Orta Asya’dan gelip Anadolu’yu vatan
yapana kadar milyonlarca şehit verdi.
Tabii bizde millet olarak şehitlerimize
hep sahip çıktık. Dualarla gazilerimiz,
şehitlerimiz hep andık ama bugün şehitlerimize alenen açıkça ihanet ediliyor
ve birileri bu ihaneti seyrediyor, yazıklar
olsun, yazıklar olsun, yazıklar olsun. Bir
ülkede ateş sadece düştüğü yeri yakıyorsa, şehit Mehmetçiğimize, polisimiz,
imamımıza, öğretmenimize, askerimize
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yalnızca anaları ağlıyorsa, babaları ağlıyorsa birileri de bunu seyrediyorsa ve
dün kanı yerde kalmayacak diyenler bu
millete ihaneti yutturuyorlarsa bu millet
ayağa kalkmalıdır.” dedi.
SOYU SOPU BELLİ OLMAYANLARIN
BU BAYRAKTA HİÇBİR PAYI
YOKTUR
Türk bayrağının rengini şehit kanından aldığını ifade eden Genel Başkan
Koncuk, “biz bu topraklar ve bu bayrak
için elbette canımızı vereceğiz” dedi.
Koncuk, “Elbette kimse ağlamasın ama
şehit kanı ile bu vatan kuruldu.
“Bayrakları bayrak yapan üstündeki
kandır,
Toprak, eğer uğrunda ölen varsa
vatandır!” Uğrunda ölen olmayan bir
toprak vatan olamaz. Bu bayrağın rengi
nereden geliyor? Bu renk şehit kanlarından geliyor. Soyu sopu olmayanların,
dedesinin atasının bu bayrakta hiçbir
payı yoktur. Elbette vatan için canımızı
vereceğiz. Bu coğrafyada binlerce yıldır
vatanımız olan topraklarda birileri bunu
yıkmak istiyorsa bizler buna asla müsaade etmeyiz.” dedi.
ŞEHİT ANALARI VE BABALARI
BU SÜREÇ İÇİN “ÇOCUĞUMU
KAYBETTİĞİM GÜNDEN DAHA
ÜZGÜNÜM” DİYOR!
Türkiye kamu-Sen Genel Başkanı
İsmail Koncuk, şehit ailelerinin yaşanan
bu süreçten son derece rahatsız olduğunu belirterek, Şehit Aileleri Dernekleri
Federasyonu Başkanı Hamit Köse’nin
“Oğlumu kaybettiğim günden daha üzgünüm” dediğini ve bu sözlerin anlayanlar için çok şey ifade etmesi gerektiğini
vurguladı. Koncuk, “ Şimdi soruyorum
bu ihanet sürecini yapanlara ve şehit
anaları da burada. Geçtiğimiz günlerde
ziyaret ettiğimiz Şehit Aileleri Dernekleri
Federasyonu Başkanı Hamit Köse bir
cümle söyledi, çok önemli.bu sürecin
başladığı gün çocuğumu kaybettiğim
günden daha üzgünüm diyor. Bu ne demek biliyor musunuz şehit Anneleri , şehit Babaları? Benim çocuğum unutuldu,
bugün benim çocuğumun bu vatan için
ölme sebebi ortadan kaldırılmıştır. Benim evladımı katledenler itibar görüyor
demektir. İşte bu şehit Babasının sözleri olayı anlayabilenler için ortaya koyan
net bir ifadedir bu sözler.” dedi.
TÜRKİYE KAMU-SEN BU SÜRECİN
İÇİNDE ASLA OLMAYACAKTIR
Türkiye Kamu-Sen’in bu ihanet süreci içinde asla olamayacağının altını çizen Genel Başkan İsmail Koncuk, “Biz

bu ülkeyi karşılıksız sevdik, biz değil ihanet edenler korksun” dedi. Koncuk, “ Bu
sürecin için de biz asla olmadık, olmayacağız. Bu sürecin bir ihanet süreci olduğunu her yerde anlatacağız. Korkmayacağız, çekinmeyeceğiz. Başımıza ne
gelir hesap etmeyeceğiz. Bu ülke için
en değerli varlıklarını evlatlarını şehit
veren Anneler Babalar bundan endişe
duymazken biz neyin endişesini taşıyacağız. Biz bu ülkeyi karşılıksız sevdik,
bu ülkeye ihanet edenler korksun biz
korkmayacağız, çekinmeyeceğiz. Ben
tüm Annelerin önünde saygıyla eğiliyorum. Şehit Annelerini yılın annesi ilan
ediyoruz, Sadece Ankara’da değil tüm
Türkiye’de bu faaliyetimiz şu anda yapılmaktadır. Bugün yapılan elbette sembolik bir törendir, sizler sadece bugünün ya
da bu yılın değil tüm yılların hatta asırların annelerisiniz. Hepinize saygılar sunuyorum.” diyerek sözlerini noktaladı.
ŞEHİT ANNESİ SAİME ARSLAN:
HAKKIMIZI HELAL ETMİYORUZ
Törende bir konuşma yapan şehit
annesi olan Saime Arslan, açılıma tepki
göstererek “hakkımı helal etmiyorum”
diyerek yapılanları eleştirdi. Arslan,
“Ben anneliğin sonsuzluğunda yarım bırakılmış bir anneyim.
Evet, ben bir anneyim.
Sevdası yüreğinde ölümsüz ama beraberliği yarım bırakılmış bir anne.
Saçları, yüzü, elleri yerine toprağı
okşayan, evlat kokusu yerine toprağın
kokusunu dolu dolu ciğerlerine çeken
bir anne.
Bayramları, özel günleri buruk geçen, yüreği her daim yangın yeri olan bir
anne.
Biliyorum, nefesim yettiği sürece oğlum benimle.
Onunla geçirdiğim 20 yıl boyunca biriktirdiğim anılarla yanımda.
Bu acı tarif edilemez bir duygu ama
gurur duyuyorum, vatanını korumak

uğruna onsuz kalmış olsam da gururluyum.
Sadece benim değil tüm şehit annelerinin evlatları, kınalı kuzuları şu an
bedenen olmasa da ruhen biliyorum ki
burada ellerimizi öpüyorlar.
Acılarımız bir olduğu gibi, hislerimiz
de bir, burukluğumuzda…
Bugünde her gün olduğu gibi kelimelerin düğüm düğüm olduğu bir gün.
Biz bu acılara gururla dimdik ayakta
katlanmaya çalışırken, bizim evlatlarımızı katledenlere hoşgörü ve sevgiyle
yaklaşılması bizim acılarımızı kat kat
artırmaktadır.
Evlatlarımızın kanlarını ellerine, yüreklerine bulaştıranlara hakkımızı helal
etmiyoruz.
Niyetim ateş olmuş yüreklerimizi
yeniden alevlendirmek değil, sadece
bugün de diğer günler gibi evlatlarımızı vatan uğruna yitirsek de bu dünyaya
getirmiş olmaktan onur duyduğumuzu
dile getirmek... Ve bizlere bu günün en
güzel hediyesi; onların şehitlik mertebesine erdiklerini bilerek bir nebze acımızı
hafifletmeye çalışmaktır.
Bugün münasebetiyle
Bir Canım Olsa da Fedadır Yurda…
Yedirmem ülkemi Köpeğe Kurda…
Vatan Kalesinde Yüksek Bir Surda…
Şehit Olursam Ağlama Anne… diyen Çocuklarımız adına tüm annelerin
özellikle yüreği yarım, yangın yeri şehit
annelerinin anneler gününü kutluyor.
Hepinize teşekkür ediyorum.” Dedi.
Konuşmaların ardından şehit annelerine Türk milleti adına teşekkür ve şükranlarını sunan birer belge takdim edildi.
Tören hep birlikte yenilen yemeğin
ardından okunan ilahilerle son buldu.
Törene Genel Başkanımız İsmail
Koncuk, Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Türk Büro-Sen Genel
Başkanı Fahrettin Yokuş, Türk İmar-Sen
Genel Başkanı Necati Alsancak, Türk
Kültür Sanat-Sen Genel Başkanı Hasan
Hüseyin Yılmaz ve eşleriyle birlikte Genel Merkez yöneticilerimiz, sivil toplum
kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda
davetli katıldı.
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Türkiye bugün IMF’ye kalan 412 milyon dolarlık borcunu IMF’nin çeşitli hesaplarına aktararak sıfırladı.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan
partisinin grup toplantısında yaptığı
konuşmada, “Türkiye uzun bir aranın
ardından IMF’ye olan borcunu ödedi,
sıfırladı ve bu borcu kapattı” ifadeleri
kullanırken, Türkiye’nin son 10 yılında
iş başında olan AKP iktidarı döneminde
iç ve dış borcundaki inanılmaz yükseliş
ise görmezden gelindi.
2002-2012 YILI ÖZEL SEKTÖR
DIŞ BORCU % 425 ARTTI
2002 yılında 129.6 milyar dolar olan
Türkiye’nin toplam dış borcu, 2012 yılı
sonunda 336.9 milyar dolara fırladı. Bunun içinde kamunun dış borcu yüzde
59,8 oranında net 38.6 milyar dolar artarak 64.5 milyar dolardan 103.1 milyar
dolara yükseldi. Merkez Bankası’nın dış
borcu 22 milyar dolardan 7.7 milyar dolara gerilerken, özel sektörün dış borcu
ise 2002-2012 döneminde yüzde 425’le
artışla bir rekor kırdı. Bu dönemde net
183 milyar dolar büyüyen özel sektör
dış borcu 43.1 milyar dolardan 226 milyar doları yükseldi.
KAMUNUN TOPLAM BORCU 563
MİLYAR TL OLDU
Kamunun ise 2002 yılında 155.2
milyar TL olan iç borç stoku, yüzde 163
oranında net 253 milyar lira büyüyerek
2012 sonunda 408.3 milyar liraya yükseldi. Aynı dönemde kamunun dış borcunun TL karşılığı da 102 milyar liradan
154.6 milyara yükseldi. Böylece kamunun iç-dış toplam borcu 2002-2012 döneminde yüzde 119 oranında net 316
milyar lira büyüyerek 563 milyar liraya
yükseldi. Yani Cumhuriyetin ilk 80 yılın-
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da devletin 257 milyar lira olan toplam
borcuna, son on yılda 316 milyar lira eklendi. Buna göre AKP, on yılda devleti
önceki 80 yıldakinden daha fazla borçlandırdı.
KAMU VE ÖZEL SEKTÖRLE BİRLİKTE TOPLAM BORÇ YÜKÜ 564
MİLYAR DOLARA YAKLAŞTI
2012 yılı sonu itibariyle kamunun
toplam 563 milyar TL’lik iç ve dış borcu
ile özel sektörün 226 milyar dolarlık dış
borcu birlikte düşünülünce Türkiye’nin
toplam borç yükü, 1 trilyon TL’ye yaklaşırken, bu da 564 milyar dolarlık bir
büyüklüğe işaret ediyor.
KONCUK: AKP İKTİDARI 80 YILDA ALINAN BORCU 10 YILDA İKİYE
KATLADI
Her fırsatta ekonomide yaşanan
sahte bahar havasını pompalayarak yaşanan ekonomik krize karartma uygulayan AKP iktidarı’nın vatandaşı yanılttığını ifade eden Türkiye Kamu-Sen Genel
Başkanı İsmail Koncuk, ortaya çıkan
rakamların Türk ekonomisinin hangi
durumda olduğunu gösterdiğini söyledi.
Koncuk, “Dünya’nın 17. büyük ekonomisi olarak lanse edilen ve dışarıdan akan
sıcak para ile hormonlu bir büyümenin
kurbanı olan ekonomimizin hiçte iyi bir
yolda olmadığı aşikardır. Şimdilerde
IMF’ye olan 412 Milyon dolarlık borcun
kapatılmasıyla sanki Türkiye’nin tüm
borcu silinmiş havası verilirken, bu rakamlara bakıldığında Türkiye’nin IMF
yerine birçok farklı kurum kuruluşa borcu olduğu daha net bir biçimde ortaya
çıkmaktadır. Türkiye’nin iç-dış borcu
AKP iktidarıyla birlikte 500 milyar TL’yi
aşmış, AKP, on yılda devleti önceki 80
yıldan daha fazla borçlandırmıştır. Akp

iktidarınca her gün övünülen ekonomi ve yapılan bütçe yılın ilk aylarından
itibaren açık vermekte ve denk bütçe
sözleri hep hayal olarak kalmaktadır.
Mükemmel gittiği söylenen ekonominin içerisinde Türk memurunun hali ise
tam anlamıyla içler acısıdır. 2002 yılında iktidara gelen AKP, memurun bütçeden aldığı payı % 6.6’dan bugün %
6’ya düşürmüştür. 0.6 puanlık bu düşüş
yaklaşık 7 milyar TL’ye tekabül etmektedir. Şimdi yetkililere soruyoruz, madem Türkiye ekonomisi sizlerle büyük
bir ivme kazandı ve atılım yaparak 17.
büyük ekonomi haline geldi, neden Türk
memurunun bütçeden aldığı pay gerilemiştir? İşsizlik hala neden % 10’ların
üzerindedir? Neden kayıtlı çalışanların
% 50’si Asgari ücretli konumdadır? 10
bin doların üzerine çıktığını iddia ettiğiniz milli gelir acaba nerede ve kimin
cebindedir? 17. büyük ekonomi olan
Türkiye OECD ülkeleri arasında gelir
dağılımı en kötü olan 2. ülke olurken,
zengin daha zengin fakir ise daha da fakirleşmiştir. Bu sonuca bakarak gelir dağılımındaki adaletsizliğe nasıl bir çözüm
bulacaksınız? Madem Türkiye 17 büyük
ekonomi olarak yoluna devam ediyor,
neden esnaf kepenk kapatma da rekor
kırmıştır? Sözleşmeli çalışan personelin
kadroya geçirilmesi için tüm yetkililer
anlaşırken, Maliye Bakanlığı’nın bütçe
dengelerini bahane ederek sözleşmeli
personelin kadroya geçmesini engelleme çabasını nasıl açıklayacaksınız?
Bu sorularımıza cevap veremeyen AKP
Hükümeti bugün IMF’ye olan borcu bitirmekle övünmektedir. Şu gerçek çok
iyi bilinmelidir ki, IMF artık Türkiye’nin
dışarıdan alacağı borcu karşılayacak
bir kurum olma vasfını yitirmiştir. Çünkü
bugün Türkiye birkaç milyar dolar borçla ekonomisini çevirecek bir ülke konumundan çıkmış ve ekonomisini ayakta
tutabilmek için çok daha büyük rakamlara ihtiyaç duyan bir ülke konumuna
getirilmiştir. IMF bu noktada Türkiye’nin
taleplerini karşılama noktasında yetersiz kalmış bir konumdadır. Türk milletini
IMF’ye borcumuzu bitirdik diyerek kandırmaya ve yanıltmaya çalışanlar aslında ekonominin içler acısı halini çok iyi
bilmektedirler. Sıcak para ile beslenen
Türk ekonomisi her an yaşanabilecek
kaoslar neticesinde yeni bir krize açık
durumdadır. Yakın gelecekte yeni bir
ekonomik krizin patlamaması ve vatandaşlarımızın böyle bir ekonomik buhran
yaşamamaları için yetkilileri sorumlu
davranmaya davet ediyoruz. “ dedi.
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KAHTA’DA TÜRK EĞİTİM-SEN RÜZGARI

Türk Eğitim-Sen Kahta Temsilciliği Hizmet Binası, Adıyaman
Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, Adıyaman Üniversitesi Temsilcisi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin DİNÇ, Besni İlçe Temsilcisi Fuat
AKDENİZ, Samsat Temsilciliğinden Ali ÖNAT ve Sincik İlçe
Temsilcisi Ali Fuat KARATEPE ile Kahta’daki Türk Eğitim-Sen
üyelerinin yoğun katılımı ile açıldı.
Açılışta bir konuşma yapan Adıyaman Şube Başkanı Şemsettin AĞAR şöyle konuştu: “Yetki sürecinin sonuna yaklaşıldığı bugünlerde, çok yakın bir geçmişte 6 olan üye sayımızı,
160’a çıkardık. Kahta Temsilciliği’nin başarısını yürekten alkışlıyorum. Bu genç arkadaşlarımızın emekleri ve başarıları karşısında herkesin şapka çıkarması gerekmektedir.”

AFYONKARAHİSAR ŞUBESİ 9. BAHAR
VOLEYBOL TURNUVASI SONA ERDİ

Afyonkarahisar Şubesi geleneksel hale gelen 9. Voleybol
Turnuvası 07.05.2013 tarihinde final maçı ile sona erdi. Şube
Başkanı Erol Özsoy turnuva ile ilgili şunları kaydetti: “Turnuvaya eğitim çalışanları olarak yoğun destek sağlayan 17 takım
ile başlanmış, her takım 12 kişi ile toplam 204 sporcuyla mücadele etmiştir. Sahada mücadele eden sporcularımızın mesai
arkadaşları, çocukları, eşleri ve yakınlarıyla büyük bir destek
sağlamıştır.”

AYDIN ŞUBESİ KARACASU İLÇE
TEMSİLCİLİĞİ PİKNİK DÜZENLEDİ

Aydın Şubesi KARACASU İlçe Temsilciliği, 21 Nisan 2013
Pazar günü Karacasu Büyük Gölet’te piknik düzenledi. Üyelerimizin aileleriyle birlikte katıldığı piknikte birlik ve beraberlik mesajları verildi. İlçe Temsilcisi Nail Kurt katılımcılara teşekkür etti.

ŞAMPİYON GÜREŞÇİLERE BURDUR
ŞUBESİ’NDEN ÖDÜL

Burdur’da yapılan güreş şampiyonasında Burdur-Bucak- Susuz Ortaokulu öğrencilerinden Rahime Arı, 34 kiloda Türkiye
birincisi olarak Burdur’un adını tüm ülkeye duyurdu. 66 kiloda
ise grekoromen dalında Hacı Abdullah DİLEK, Türkiye ikincisi
olarak madalya almaya hak kazandı.
Burdur Şube Başkanı Orhan AKIN ile Basın ve Dış İlişkiler Sekreteri Bünyamin DİKMEN; Susuz Ortaokulu Müdürünü,
Müdür Yardımcısını, üyelerimizi ve şampiyon öğrencilerimizi ziyaret etti. Şampiyon öğrencilere ödül veren Şube Başkanı Orhan AKIN; sendikamızın eğitim, spor, kültürel faaliyetlerle yakından ilgilendiğini söyleyerek, Ata sporunun önemini belirtti ve
başarılı öğrencilerimize sahip çıkmamız gerektiğini bildirdi. AKIN
ayrıca başarıda emeği geçen okul idarecileri, öğretmenler ve velilere de teşekkür etti.

TÜRKİYE KAMU-SEN
GİRESUN İL TEMSİLCİLİĞİ
KADIN KOMİSYONU
ÇOCUK YUVASINDA
ETKİNLİK DÜZENLEDİ

Türkiye Kamu-Sen
Giresun İl Temsilciliği
Kadın Komisyonları,
Anneler Günü
nedeniyle Giresun
Çocuk Yuvasında
yardıma ve
bakıma muhtaç
çocuklarımıza Keşap
İlçesinde bulunan
bir restoran’da toplu
yemek vererek,
çeşitli etkinlikler
düzenledi.

ÇORUM TÜRKİYE KAMU-SEN’DEN
3 MAYIS HATIRA ORMANI

Türkiye Kamu-Sen Çorum Temsilciliği Hamamlıçay yolu
üzerinde hatıra ormanı oluşturdu. Türkiye Kamu-Sen üyeleri ve
aileleri, 3 Mayıs Hatıra Ormanı’na 300 fidan dikti.
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HATAY 2 NO’LU ŞUBEYE BAĞLI DÖRTYOL
TEMSİLCİLİĞİ YARGI VE DEMOKRASİ
KONULU KONFERANS DÜZENLEDİ

Hatay 2 No’lu Şube’ye bağlı Dörtyol
Temsilciliği Sosyal ve Kültürel Faaliyetleri kapsamında YARGI VE DEMOKRASİ konulu bir konferans düzenledi.
Konferansa konuşmacı olarak Yargıtay Eski Başkanı ve Bilkent
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sami Selçuk katıldı.
Geniş katılımın olduğu konferansta Hatay 2 No’lu Şube Sekreteri Yaşar Gürakan katılımcılara teşekkür konuşması yaptı.
Konferansta demokrasinin gelişmesi ve bugünkü durumu, yargı
üzerinde oynan oyunlar ve gelinen durum üzerinde konuşuldu.
Konferans sonunda Sami Selçuk’a, Şube Başkanı Ahmet
Akça, Şube Sekreteri Yaşar Gürakan ve Dörtyol Temsilcilik Başkanı Fatih Saygılı plaket, Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin
de çiçek takdim etti.

TÜRKİYE KAMU-SEN İSTANBUL
İL TEMSİLCİLİĞİ ŞEHİT ANNELERİNİ
ZİYARET ETTİ

Türkiye Kamu-Sen, Anneler Günü dolayısıyla şehit annelerini ziyaret etti. Türkiye Kamu-Sen İstanbul İl Temsilcisi Hanefi
Bostan, “Bugün nefes alıyorsak, bunu şehit analarına borçluyuz”
dedi. Şehit annesi Pakize Akbaba ise çözüm süreci ve akil insanlar heyetine tepki göstererek, “Gönül isterdi ki akil insanlar
anneler gününde buraya gelsin” diye konuştu.
Şehit analarının elini öperek onlara çiçek veren Hanefi Bostan, “Bugün nefes alıyorsak bunu şehit analarına borçluyuz. Onların çocukları bizim için vatan sınırlarını bekleme noktasında
gerekli hassasiyeti göstermeseydi hiçbirimiz burada olamazdık
ve nefes alamazdık. Onlara şükran borcumuz var minnet borcumuz var unutmamız mümkün değil” dedi.
Yaşanan çözüm sürecinin şehit annelerine büyük üzüntü verdiğini söyleyen Bostan, “Onlar bizim için bugüne kadar her türlü
fedakarlığı ortaya koydular ve bugün de bu çözülme sürecinde
büyük bir ızdırap içerisindeler. Bu ızdırabı paylaşmaya geldik.
Onların yanında olduğumuz, yıkım sürecini hiçbir şekilde tasvip
etmediğimizi bildirmek üzere geldik” diye konuştu.
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İZMİR 3 NO’LU ŞUBE ÖĞRETMENLERE
YÖNELİK ŞİDDETİ PROTESTO ETTİ

İzmir’de bir öğretmenin veli tarafından bıçaklı saldırıya uğramasını protesto eden İzmir 3 No’lu Şube Başkanı Adnan Sarısayın şunları söyledi: “Son dönemlerde öğretmenlerimize yönelik
şiddet olayları artmıştır. Dün bir öğretmen arkadaşımız maalesef bir velimiz tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Çok şükür ki,
saldırıdan yara almadan kurtuldu. Bu olaylar ‘geliyorum’ diyor.
Yıllardır kamuoyuna ‘öğretmenlerimizi değersizleştirmeyin, yoksa ülkenin geleceği olmaz. Millet olarak, ülkeyi yönetenler olarak
öğretmenlerimize sahip çıktığımızı her fırsatta gösterin’ diyoruz.
Ama bu ülkeyi yönetenler ne yazık ki öğretmenlerin yaptığı işleri küçülten, onları toplumda horlayan açıklamalar yapıyor. Milli
Eğitim Bakanları da zaman zaman bu hatayı yapıyor. Siz öğretmenleri kazanmadan Türk milli eğitiminin yaşadığı sorunları
çözebilir misiniz?”

ÖDEMİŞ İLÇE TEMSİLCİLİĞİ PİKNİK
DÜZENLEDİ

İzmir 1 Nolu Şube Başkanlığı’na bağlı Ödemiş İlçe Temsilciliği, 19 Mayıs pikniği düzenledi. Piknik, Ödemiş Birgi Saklıbahçe
tesislerinde gerçekleştirildi. Pikniğe Türk Eğitim Sen İzmir 1 Nolu
Şube Başkanı Merih Eyyup Demir yönetim kurulu üyeleri, ilçe
temsilcileri, Ödemiş Belediye Başkanı Sayın Bekir Keskin, Sayın Mustafa Basmacı, Prof. Dr. Coşkun Atayeter ile çok sayıda
davetli katıldı.

DİGOR, ARPAÇAY VE SARIKAMIŞ İLÇE
TEMSİLCİLERİ İSTİŞARE TOPLANTISI
DÜZENLENDİ

Toplantı; Kars Şube Başkanı Fahrettin ŞİMŞEK, şube yönetim kurulu üyeleri, ilçe temsilcileri ve üyelerin katılımları ile gerçekleşti.
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TÜRKİYE KAMU-SEN KIRŞEHİR İL
TEMSİLCİLİĞİ’NDEN ANLAMLI ZİYARET

SİNOP ŞUBESİ’NDEN
ŞİİR VE MÜZİK GECESİ

Türkiye Kamu-Sen Kırşehir İl Temsilciliği Anneler Günü
dolayısıyla 1992 yılında Suriye sınırında şehit düşen Lokman
AKSÜNGÜ’nün ailesini ziyaret etti.
Ziyarette konuşan Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Bilal
TÜRK, bu özel günde vatanı ve milleti için canını seve seve
feda eden şehitlerimizi saygı ve hürmetle andığımızı ve şehit
annelerini de hiçbir zaman unutmayacağımızı söyledi.

Sinop Şubesi tarafından düzenlenen ve artık geleneksel hale
gelen “ŞİİR ve MÜZİK GECESİ” Sinop Halk Eğitim Merkezi salonunda gerçekleştirildi. Progamın ilk bölümünde sevgiyi, hasreti
ve ayrılığı anlatan şiirler okundu. İkinci bölümde ise sevgilerin en
yücelerinden biri olan “Vatan Sevgisi”ni işleyen şiirlerle gönüllere
hitap eden söz ustalarımız salondaki izleyicileri adeta coşturdu.
Bu güzel ve anlamlı şiirlerin yanında birbirinden güzel halk müziği ve sanat müziği eserlerimizin de seslendirildiği ve zeybek oyunun da oynandığı gece, Şube Başkanı Turgay ŞEN’in teşekkür
konuşmasıyla sona erdi.

MANİSA ŞUBESİ İLÇE TEMSİLCİLERİYLE
GÖLMARMARA İLÇESİNDE
İSTİŞARE  TOPLANTISI DÜZENLEDİ

Türk Eğitim-Sen Manisa Şubesi ilçe temsilcileriyle
Gölmarmara’da 04/05/2013 tarihinde istişare toplantısı düzenledi. Toplantıya   Manisa Şube Başkanı Kadir   Recep VARLIAKMAN, şube yönetim kurulu üyeleri, ilçe temsilcileri ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.
Toplantıda konuşma yapan Şube Başkanı Kadir Recep
VARLIAKMAN, Türk Eğitim-Sen’in kamu kurumlarında kıyafet
özgürlüğü konusunda ilk günden bu yana sınırları belirlenmiş
serbest kıyafet uygulamasının taraftarı olduğunu söyledi. VARLIAKMAN, kendini fesheden sendikadan istifa eden öğretmenlerin sendikamıza davet edilmesini istedi.
Toplantıda ilçe temsilcileri de kurumlarında yaşanan sıkıntıları dile getirdi.

ALMUS İLÇE TEMSİLCİLİĞİ İSTİŞARE
TOPLANTISI DÜZENLEDİ

Tokat Şubesi Almus İlçe Temsilciliği tarafından 30 Nisan
2013 Salı günü istişare toplantısı düzenlendi. İlçede çalışan
üyelerimiz ile şube yönetim kurulunun bir araya geldiği toplantıda gündeme dair konular ele alındı.

TÜRKİYE KAMU-SEN UŞAK
TEMSİLCİLİĞİ ŞEHİT ANNELERİNİN
ANNELER GÜNÜNÜ KUTLADI

TEKİRDAĞ TÜRKİYE KAMU-SEN’DEN
ERMENİ SOYKIRIMI YALANI

Türkiye Kamu-Sen Tekirdağ İl Temsilciliği, her 24 Nisan’da
dünyada dillendirilen Ermeni Soykırımı iddiaları ile ilgili olarak
bir konferans düzenledi. Konferansa Ege Üniversitesi Öğretim
Üyesi Dr. Bahadir Bumin ÖZARSLAN konuşmacı olarak katıldı

Türkiye Kamu-Sen Uşak Temsilciliği Anneler Günü’nde şehit ailelerini ziyaret etti. Uşak Temsilcisi Ahmet GÜRTEN, Şube
Yönetim Kurulu Üyeleri Metin ASLAN, Serhat KARADURMUŞ,
İsmail KARA, Sezayi DAŞDEMİR ve Sadiye ÖZDEMİR; Şehit
P.UZM.ÇVŞ Yener SUNAL, Şehit J.UZM.ÇVŞ Orhan ATAK,
Şehit P.ATĞM Mehmet BOZKUŞ ve Şehit J.KOM.ER Sabri
ERKEK’in ailelerini evlerinde ziyaret ederek, şehitlerimizin eşlerinin ve annelerinin Anneler Günü’nü kutladı. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun
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YENİ DOĞANLAR
• Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Süleyman ATAŞ’ın “Tuğra Kağan” adında bir oğlu
olmuştur.
• Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Ersin –
Mustafa Kemal AKGÜMÜŞ çiftinin kızları
olmuştur.
• Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Şerife
İPEK - Mürsel KARA çiftinin kızları olmuştur.
• Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Recep
Kansu KESİLMEZ’in kızı olmuştur.
• Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Emine
GÜLLER’in oğlu olmuştur.
• Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Adem
GÜR’ün kızı olmuştur.
• Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Şükran
KAYIŞ – Tansel KAYIŞ çiftinin kızları olmuştur.
• Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Ayşe –
Ersin SERT çiftinin kızları olmuştur.
• Afyonkarahisar Şube üyelerinden Arif
KAVAS’ın kızı çocuğu olmuştur.
• Ağrı Şube üyelerinden Özlem-Şahip
TURGUT çiftinin çocukları olmuştur.
• Ankara 4 No’lu Şube üyelerinden Miraç-Onur YAVUZ çiftinin “Zeynep Nisa”
adında kızları olmuştur.
• Ankara 6 No’lu Şube üyelerinden Mustafa ALTINSOY’un “Kayra” adında erkek çocuğu olmuştur.

• Kocaeli 2 No’lu Şube üyelerinden YeşimTemel URHAN çiftinin “Alperen” adında erkek çocukları olmuştur.
• Konya 1 No’lu Şube üyelerinden EsraAdem ATAÇ çiftinin kızı olmuştur.
• Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Murat
İNAN’ ın oğlu olmuştur.
• Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Fazlı
YILDIZ’ın “Kerime Su” adında kızı olmuştur.
• Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Betül
BENLİ TOSUNLU’ nun “Aybike” adında kızı
olmuştur.
• Kayseri 2 No’lu Şube üyelerinden Yalçın
ŞAHİN’ın çocuğu olmuştur.
• Giresun Şube üyelerinden AlparslanMücevher DEMİRBİLEK çiftinin kızı olmuştur.
• Nevşehir Şube üyelerinden Cemal
ÇARBOĞA’nın “ Ayşe Gökçe “ adında kız
çocuğu olmuştur.
• Nevşehir Şube üyelerinden Onur-Ayla
TEKİN çiftinin “ ZEYNEP” adında kız çocukları olmuştur.
• Nevşehir Şube üyelerinden Fatma-Ömer
KARATAŞ çiftinin “ AYŞE HİLAL” adında
kız çocukları olmuştur.
• Nevşehir Şube üyelerinden Seda-Sertan
ÇAY çiftinin “ ZEYNEP” adında kız çocukları olmuştur.

• İzmir 1 No’lu Şube üyelerinden Süheylaİsa AĞIÇ çiftinin erkek çocukları olmuştur.

• Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Döndü
– Şıh Şamil TOK çiftinin “Ayşe” adında kızı
olmuştur.

• İzmir 1 No’lu Şube üyelerinden SelcanAli İhsan KOÇ çiftinin kız çocukları olmuştur.

• Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Betül
- İlhan YİĞİTER çiftinin “Zehra” adında kızı
olmuştur.

• İzmir 1 No’lu Şube üyelerinden FundaErsin ÖZEN çiftinin “Göktuğ” adında erkek
çocukları olmuştur.

• Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Esra
ALACABA’nın “Ayşe Naz” adında kızı olmuştur.

• İzmir 1 No’lu Şube üyelerinden Gülcan
KARADAYI’nın “Çınar” adında oğlu olmuştur.

• Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Nimet
– Murat YALÇIN çiftinin “Göktürk” adında
oğlu olmuştur.

• Gebze Şube üyelerinden Ümit Haluk - Özlem PASLI çiftinin “YUSUF” adında erkek çocukları olmuştur.
Gebze Şube üyelerinden Betül - Sezgin CEYLAN çiftinin “ATAHAN” adında erkek çocukları olmuştur.

• Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Kürşat
İRHAN’ın “Muhammed Kutay” adında oğlu
olmuştur.

• Karaman Şube üyelerinden Aysun-Duran HAMURCU çiftinin çocukları olmuştur.
• Karaman Şube üyelerinden Ceren AKKUŞ KARABACAK’ın çocuğu olmuştur
• Karaman Şube üyelerinden
ALKAN’ın çocuğu olmuştur.

Gazi

• Karaman Şube üyelerinden Melike-Soydan EVCİ çiftinin çocukları olmuştur.
• Kırıkkale Şube üyelerinden
KABAK’ın çocuğu olmuştur.
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• Kocaeli 2 No’lu Şube üyelerinden SafiyeFatih ÖZTÜFEKÇİ çiftinin “Fatma ve İrfan”
adında ikiz çocukları olmuştur.

Elif

• Ordu Şube üyelerinden Özlem-Hüseyin
KANBUR çiftinin “Gülce” adında kız çocukları olmuştur.

• Ordu Şube üyelerinden Esra-Ümit
GÜZELHAN’ın ikiz çocukları olmuştur.
•
Ordu Şube üyelerinden
Fatih
MOLLAKADIOĞLU’nun çocuğu olmuştur.
• Şanlıurfa Şubesi üyelerinden Fatma-Selçuk YAŞAR çiftinin “ Ahmet Burak” adında
erkek çocukları olmuştur.

EVLENENLER
• Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Şule
YAVUZ – Veli BOZKURT evlenmiştir.
• Ankara 2 No’lu Şube üyelerinden Yaşar BAGUÇ’un kızı evlenmiştir.
• Ankara 2 No’lu Şube üyelerinden
Sami ÇELİK›in oğlu evlenmiştir.
• Ankara 2 No’lu Şube üyelerinden
Pembegul DURSUN evlenmiştir.
• Ankara 2 No’lu Şube üyelerinden
Melek KAVALCI’nın oğlu evlenmiştir.
• Giresun Şube üyelerinden Hasan
BOZAT’ın oğlu evlenmiştir.
• Kars Şube üyelerinden Ferruh
MUTLUER’in kızı evlenmiştir.
• Kocaeli 2 No’lu Şube üyelerinden Olkan GÜNER ve Emine SEREN evlenmiştir.
• Kocaeli 2 No’lu Şube üyelerinden Soner YAZGI ve Arzu YAZGI evlenmişlerdir.
• Kocaeli 2 No’lu Şube üyelerinden
Tuncay ÇÖĞÜR ve Emine KUTSAL ÇÖĞÜR evlenmişlerdir.
• Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Mustafa YILMAZ’ ın kızı evlenmiştir.
• Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Veli
GÜLLE’ nin kızı evlenmiştir.
• Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Şerife FİLİK MUTLU evlenmiştir.
• Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Dilek DEMİREL’in oğlu evlenmiştir.
• Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Ali
COŞKUN’un kızı evlenmiştir.
• Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Aslı
– Mehmet TOPÇU çifti evlenmiştir.
• Ordu Şube üyelerinden Fatih AÇIKGÖZ evlendi.
• Ordu Şube üyelerinden
Ali
YILMAZ’ın oğlu evlendi.

• Ordu Şube üyelerinden Ersin-Saadet
ÇALIK çiftinin çocukları olmuştur.
• Ordu Şube üyelerinden
ÇEVİK›in çocuğu olmuştur.

Gökhan

• Ordu Şube üyelerinden Yasemin-Selim
Sırrı YALÇIN çiftinin çocukları olmuştur.
• Ordu Şube üyelerinden Erkan ÇAM›ın
çocuğu olmuştur.
• Ordu Şube üyelerinden Edanur-Süleyman KATIRCIOĞLU çiftinin “DURU” adlı
kız çocukları olmuştur.

SÜNNET OLANLAR
• Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Hacer SARIYILDIZ’ın oğulları Batuhan ve
Metehan sünnet olmuştur.
• Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden
Gülis – Hasan Basri GÜNGÖR çiftinin
oğlu sünnet olmuştur.
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VEFAT
• Afyonkarahisar Şube üyelerinden Ebubekir YAZICI’nın babası vefat etmiştir.
• Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Hakan
İLÇİN’in annesi vefat etmiştir.
• Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Mehtap ÇELEN’in babası vefat etmiştir.
• Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Orhan
ÇEVLİK’in babası vefat etmiştir.
• Ankara 2 No’lu Şube üyelerinden Ayşe
Berrin VAROL’un annesi vefat etmiştir.
• Karaman Şube üyelerinden Ümit
TAŞKUYU’nun annesi vefat etmiştir.
• Karaman Şube üyelerinden Ahmet
LORAS’ın babası vefat etmiştir.
• Kars
Şube
üyelerinden
Şaban
ARASAN’ın annesi vefat etmiştir.
• Kırıkkale Şube üyelerinden Baran
YILDIRIM’ın ağabeyi vefat etmiştir.
• Kırıkkale Şube üyelerinden Hasan
ÖNAL’ın babası vefat etmiştir.
• Kırıkkale Şube üyelerinden Turgut
CEBECİ’nin annesi vefat etmiştir.
• Giresun Şube üyelerinden Yılmaz
KARABAS’IN annesi vefat etmiştir.
• Giresun Şube üyelerinden İbrahim
SEVIM’in annesi vefat etmiştir.
• İzmir 1 No’lu Şube üyelerinden Ahmet
YALÇIN’ın babası vefat etmiştir.
•
İzmir 1 No’lu Şube üyelerinden Taner
URAY’ın babası vefat etmiştir.

• İzmir 3 No’lu Şube üyelerinden Özen
GÜVEN’in annesi vefat etmiştir.
• İzmir 3 No’lu Şube üyelerinden Kenan
ÇELEBİ›nin babası vefat etmiştir.
• Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden Aynur
ÇAĞLIİŞLEK›in babası vefat etmiştir.
• Kayseri 2 No’lu Şube üyelerinden Yüksel TEMUR’un annesi vefat etmiştir.
• Kocaeli 2 No’lu Şube üyelerinden Süleyman ÖZDAĞ’ın annesi vefat etmiştir.
• Kocaeli 2 No’lu Şube üyelerinden Celalettin AYAR’ın babası vefat etmiştir.
• Kocaeli 2 No’lu Şube üyelerinden Nayime GÜNDÜZ’ün babası vefat etmiştir.
• Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Muhammed Hilmi BALDAN’ın annesi vefat
etmiştir.
• Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Hamiyet GÖZET’ in babası vefat etmiştir.
• Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Kürşat
ÖZAY vefat etmiştir.
• Nevşehir Şube üyelerinden Orhan
YILDIZ’ın babası vefat etmiştir.
• Nevşehir Şube üyelerinden Yusuf
YILMAZ’ın eşi vefat etmiştir.
• Nevşehir Şube üyelerinden Mustafa
HAYTA’nın babası vefat etmiştir.
• Nevşehir Şube üyelerinden Şefika
ÖZKAN’ın babası vefat etmiştri.
• Nevşehir Şube üyelerinden Selda
HAYTA’nın babası vefat etmiştir.
• Nevşehir Şube üyelerinden Yüksel
YILMAZ’ın babası vefat etmiştir.

• Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Mehmet BEBEK’in babası vefat etmiştir.
• Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Ali
BEBEK’in babası vefat etmiştir.
• Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Kamber Metin SÜREN’in annesi vefat etmiştir.
• Ordu Şube üyelerinden
Hüseyin
ŞAHİN›in eşi vefat etti.
• Ordu Şube üyelerinden
Mithat
AKGÜN’ün annesi vefat etti.
• Ordu Şube üyelerinden Süleyman
ŞENYURT›un babası vefat etti.
•
Ordu Şube üyelerinden
Yener
ÇELİKKOL›un babası vefat etti.
• Ordu Şube üyelerinden Harun Reşit
POLAT’ın babası vefat etti.
• Ordu Şube üyelerinden Hüseyin
YANIK’ın annesi vefat etti.
• Ordu Şube üyelerinden
Gülsüm
SONKAYA’nın annesi vefat etti.
•
Ordu Şube üyelerinden
Avni
HALICI’nın babası vefat etti.
• Ordu Şube üyelerinden İsmail,Ahmet
ve Halil KARABULUT’un babaları vefat
etti.
• Ordu Şube üyelerinden Figen ALAF’ın
annesi vefat etti.
•
Ordu Şube üyelerinden
Hurşit
KURUCU’nun annesi vefat etti.
•
Ordu Şube üyelerinden
Mahir
KEŞAP’ın babası vefat etti.
•
Ordu Şube üyelerinden
İsa
YILDIRIM’ın babası vefat etti
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