MİLLETİMİZİN HAK ETTİĞİ YERE GELMESİ,
KADINLARIMIZA VERİLEN DEĞERLE MÜMKÜNDÜR

Devamı 22. Sayfada

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

“SARI SENDİKACILIK
DEVLET MEMURLARININ
BAŞININ BELASIDIR.”
Muş Şube Başkanlığı’nın
düzenlediği toplantıda konuşan Genel Başkan İsmail Koncuk; “Tüm kamu çalışanları,
Türkiye’de sarı sendikacılığın
yok olmasını sağlamalıdır. Sarı
sendikacılık, devlet memurlarının başına beladır. Devlet memurları sarı sendikanın tehditlerinden korkarak, koşar adım
bu yapılara üye olursa devlet
memurluğu kavramı sona erecektir. Bu nedenle öncelikle

yürekli bir mücadele ortaya
koymak lazım. Tüm devlet
memurları nasıl bir sendikacılık olması gerektiğine karar
vermelidir. Günü kurtarmak
adına mı sendikacılık yapacağız yoksa geleceğimizi kucaklamak adına mı sendikacılık
yapacağız? Sadece bugünü Devamı 4. Sayfada
yaşayarak sendikacılık yaparsak, kamu çalışanlarının tüm
kazanımlarını kaybetmesi söz
konusu olacaktır.”

SENDİKAMIZDAN NÖBET
ÜCRETİ İÇİN DİLEKÇE EYLEMİ

Devamı 18. Sayfada

MART AYI ASGARİ GEÇİM ENDEKSİ SONUÇLARI AÇIKLANDI
Devamı 10. Sayfada
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ANLAYIŞI KIT OLANLAR,
SENDİKACILIK YAPAMAZ
Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanı Sayın Nabi AVCI’nın basın yayın
organlarında yaptığı açıklamalarda
yerel seçimler ertesinde okulların
tatil edileceği belirtilmesine rağmen, öğretmenlerin görevli izinli
sayılıp sayılmadığı, dolayısı ile ek
ders ücreti alıp alamayacaklarına
ilişkin herhangi bir açıklama yapılmamıştır.
Sendikamıza bir çok üyemiz
tarafından seçim ertesinde öğretmenlerin görevli izinli olup olmadıkları ve ek ders ücreti alıp alamayacakları ile ilgili gelen sorular
üzerine öncelikle Genel Başkanımız Sayın İsmail KONCUK İnsan
Kaynakları Genel Müdürü ile bu
konu hakkında görüşerek daha
önceki yerel ve genel seçimlerde
olduğu gibi bu seçimlerde de öğretmenlerin görevli izinli sayılması
ve bu nedenle ek ders ücreti almaları gerektiğini, bu konu hakkında gerekli açıklama yapılmadığı
takdirde ülke genelinde farklı uygulamaların yapılabileceğini bildirmiştir. Ayrıca, Türk Eğitim Sen
olarak bu konu yazılı olarak da
Başbakanlık, Maliye Bakanlığı ve
Milli Eğitim Bakanlığına iletilerek
sitemize haber olarak atılmıştır.
Türk Eğitim Sen’den başka hiçbir
sendika bu konuda bir çalışma

yapmamış, resmi başvuruda buEk ders esaslarında açıkça yer
lunmamaıştır.
alan hususların uygulamasında
Akabinde MEB İnsan Kaynakları dahi, her mal müdürlüğünün, tek
Genel Müdürlüğünün 26.03.2014 başına bir Maliye Bakanlığı gibi
tarih ve 1273417 sayılı yazısında, çalışarak farklı uygulamalar yaptıBakanlığa bağlı eğitim kurumla- ğından habersiz olan, sendikacılık
rında görev yapan yönetici ve öğ- adına hiçbir girişimi bulunmayan
retmenlerin, 31 Mart 2014 günü ve okuduğunu anlama kıtlığı çeüzerlerinde bulunan aylık karşılığı ken malum sendika, çamur atmak
ders, varsa ek ders, ders niteliğin- için, yazdığımız haberin içeriğini
de yönetim, hazırlık ve planlama çarpıtmaktan çekinmemiştir. Talegörevlerini yapmış sayılacakları bimizden açıkça anlaşılacağı üzebelirtilmiştir. Türk Eğitim Sen ola- re, Türk Eğitim Sen olarak, seçim
rak 27 Mart 2014 tarihinde yaptı- ertesi 31 Mart günü öğretmenleğımız “31 MART TATİLİNDE EK rimizin görevli izinli sayılmalarını
DERS ÜCRETLERİ KESİLMEME- talep etmemize rağmen, sanki
LİDİR.” başlıklı haberimizde ise, talebimiz izinli sayılan öğretmen-

Eğitim çalışanlarının görev aldıkları sınavlarda yapmış oldukları iş bakımından bir farklılık söz konusu değil iken; kurumlardan aldıkları ücret arasında büyük bir fark söz konusudur.
Şöyle ki; ÖSYM’nin yapmış olduğu sınavlarda öğretmenler
100 TL civarı ücret alırken; Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı
Merkezi Sistem Sınavlarında (MSS) sınav ücreti şeklinde bir
ödeme yapılmamakta bunun yerine ‘5 saatlik ek ders ücreti’
adı altında yaklaşık 40 TL ödeme yapılmaktadır.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı Merkezi Sistem Sınavlarında öğretmenlere ek ders ücreti değil; sınav ücreti şeklinde bir
ödemenin yapılması ve bu ödemenin de “eşit işe eşit ücret”
anlayışına binaen ÖSYM sınavlarında ödenen ücretler temel
alınarak yapılması istemiyle Türk Eğitim-Sen olarak Milli Eğitim Bakanlığına başvuru yaptık ve öğretmenlerimizin de silsile yoluyla Milli Eğitim Bakanlığına başvurabilmeleri için örnek
dilekçe hazırladık.
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öğretmenlerin 31 Mart günü görevli izinli sayılmaları ile ilgili talebimizin sonuç verdiğini kamuoyuna
duyurmuştuk. Nitekim Türk Eğitim
Sen’in başvurusu ile birlikte, Bakanlık tarafından bu tereddütlerin
giderilmesi amacıyla tüm illere
yazı gönderilerek öğretmenlerin
31 Mart günü izinli sayılacaklarına
ilişkin açıklama yapılmıştır.

lere ek ders ücreti verilmesiymiş
gibi gösterilmeye çalışılmıştır. Bu
durum da şunu göstermektedir
ki; Milli Eğitim Bakanlığında tüm
taşlar yerinden oynamışken, ölüm
sessizliğine bürünen malum sendikanın kendini küçük düşürme
pahasına bu şekildeki haberlerden
medet umması asıl karikatürün ta
kendisidir.
Türk Eğitim Sen, sendikamıza
yönelik seviyesiz açıklamalara bugüne kadar prim vermeksizin, her
alanda ilkeli mücadelesini sürdüren, yaşanan haksızlıkların üzerinin örtülmesine asla müsaade etmeyen bir sendikacılık anlayışının
temsilcisidir. Bu sebeple, olayları
seyretmekten başka hiçbir icraatına şahit olmadığımız, tüm ahlaki
değerleri ayaklar altına alarak sendikacılık yaptığını zannedenlerin
bizi anlaması, zaten beklenemez.
Kervan yürüyecektir, her şeye rağmen, ayağımıza takılmaya çalışan
çakıl taşlarına rağmen..
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İNSANLARIN
ALDATILMASINA MÜSAADE
ETMEYİNİZ
İsmail KONCUK
Genel Başkan

MEB üst düzey bürokratları ile
yaptığım görüşmeye göre, okul
yöneticilerinin görevden alınması
keyfi bir şekilde olmayacak, başarı
ve başarısızlığı ölçen bir takım kriiterlere göre görevler sona erdirilecek veya devam ettirilecektir.Yeni
görevlendirmeler ise sınav sonuçlarına göre yapılacaktır.Sınavda
başarılı olamayanlar kesinlikle yönetici olamayacaktır.MEB kriterler
konusunda çalışmalarını sürdürmektedir, biz de sendika olarak
bu kriterler konusunda çalışma
yapmaktayız.Yalanlara yalancılara
yoldan geçen herkesi müdür yaparız diyenlere, istediğimiz adamı
görevden aldırırız, istediğimizi görevlendiririz diyen yalancılara ve
ahlaksızlara kimse itibar etmemelidir.Bunlar yıllardır yalandan beslenen sülüklerdir.Sömürdükleri ise
insanların umutlarıdır.Bu açıklamamı tüm eğitimcilere duyurunuz,
yöneticileri bilgilendiriniz.Kriterler
konusunda ise bize düşüncelerinizi bildiriniz, biz de onları ilgili birimlere bildireceğiz.

AHLAKSIZLARIN
YÜZLERİNE TÜKÜRÜN
KPSS hırsızlığını ortaya çıkardık,
ataması yapılmayan öğretmenlerin
davasının takipçisi olduk, onları
sürekli gündemde tuttuk, onlarca
eylem ve etkinlik yaptık, sözleşmeli öğretmenliğe karşı savaş açtık,
4 C li kısmi zamanlı öğretmenlik
uygulamasını iptal ettirdik, 4 B ye
karşı amansız bir mücadele verdik,
sonunda iptalini sağladık.4C lilerin kadroya alınmaları için sürekli
gündem yarattık, yönetici atama
konusunda adil bir sistem oluşması için yoğun hukuk mücadelesi
verdik, ancak Hükümet bir gecede
çıkardığı kanunla tüm kazanılmış
hakları bir çırpıda yok saydı.Bu

insanlık dışı kanuna karşı hukuki
mücadelemiz sürecektir.Hizmetli,
memur ve teknisyenlerimiz başta
olmak üzere tüm
eğitim çalışanlarının haklarını
savunduk.
Üniversite
çalışanlarının, akademisyenlerin sıkıntılarını
gündemde tutmak için,
eylem yaptık, panel, sempozyum, çalıştaylar düzenleyerek onların problemlerini
gündemde tutmaya çalıştık,
üniversitelerimizde demokrasinin hakim kılınmasını sağlamak arzusu ile büyük gayret sarf
ettik.Memurların en önemli kazanımı olan iş güvencesinin alınmasına yönelik tehditlere karşı söylemler geliştirdik, eylemler yaptık.
Eş, sağlık, öğrenim özrü problemlerinin üzerine gittik, eylem ve etkinliklerle ciddi sonuçlar elde ettik.
Öğrenim özrü konusunda davalar açtık, yaptığımız açıklamalar,
kazandığımız dava ile kısmen de
olsa uygulanmasını sağladık.Yönetici atama konusunda mülakat
sistemine karşı Ankara ve tüm illerde eylemler yaptık, haksızlıkları
sineye çekmedik, sürekli gündem
oluşturduk.Görevleri sona erdirilen
okul yöneticileri başta olmak üzere, hakkı gasp edilen tüm eğitim
çalışanları için eylemler yaptık, 26
Şubat’ta iş bırakma eylemi gerçekleştirdik.Öğretmenlerin ek ödeme
probleminin halledilmesi için iş
bırakma eylemi yaptık,başarısız
toplu sözleşmeyi, memuru satmaya çalışanları protesto ettik,
sarı sendikaların gerçek yüzünü
göstermek için her türlü açıklamayı, tepkiyi ortaya koyduk. Hiç boş
durmadık, hiç sessiz kalmadık hak
edenlere hak ettiği tavrı sergiledik.
Bundan sonra yapılacak olan

yönetici atamayı da kimsenin
keyfine bırakma niyetinde değiliz, meydan boş değil, kazanılmış
hakları korumak için her türlü gayreti ortaya koyacağız.Leş kargalarına fırsat vermeyeceğiz.Bulanık
suda balık avlamaya çalışanlara
haddini bildireceğiz, her türlü yolu
deneyecek ama ahlaksızlara boş
alan bırakmayacağız, ancak hiçbir
kamu çalışanı da bulanık suda balık durumuna düşmemelidir.

OKUL
ÖNCESİ
EĞİTİMDE
TENEFFÜS
PROBLEMİ
Okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerimizin, eğitim etkinliklerinin
aralıksız olması ve teneffüs
kullanmamalarından dolayı
yaşadıkları mağduriyetlerin
giderilmesi amacıyla Türk
Eğitim-Sen olarak Milli Eğitim Bakanlığına okul öncesi
eğitim kurumlarında çalışan
öğretmenlerin ders saatlerinin 40 dakikaya düşürülerek
ders saatleri arasında teneffüs yapılmasına yönelik yasal
değişikliklerin gerçekleştirilmesi ya da okul öncesi eğitim
kurumlarında görev yapan
öğretmenlerimize
eğitimin
aralıksız olmasından dolayı
ek ders ücreti ödenmesi için
başvuruda bulunduk.

Ahlaksızlığı ahlak edinmiş, sarı
sendikalara, insanları makam ve
mevki ile korkutarak teslim olmaya zorlayanlara hiç kimse prim
vermemelidir.Hiç kimse keyfi görevden alınamayacaktır.Sendikal
alana leke sürmeye çalışanlara,
açık ve kapalı tehditlere başta eğitim çalışanları olmak üzere, hiç bir
kamu çalışanı meydan vermemelidir, kendilerine ahlaksızca tekliflerle gelenlerin, kendini bize sat
diyenlerin yüzüne tükürülmelidir.
Bunların yüzüne tükürülmelidir ki,
kimseyi satın alınacak meta olarak
görmesinler, bir daha buna cesaret edemesinler.

iNSAN SATIN ALINACAK BİR
META DEĞİL, SAYGI DUYULACAK
BİR VARLIKTIR, EŞREFİ
MAHLUKATTIR.
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Türk Eğitim-Sen ve Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk:

“SARI SENDİKACILIK, DEVLET MEMURLARININ
BAŞININ BELASIDIR.”
Genel Başkan İsmail Koncuk Soruyor:

“Günü Kurtarmak Adına mı Sendikacılık Yapacağız,
Yoksa Geleceğimizi Kucaklamak Adına mı
Sendikacılık Yapacağız ?”

Türkiye Kamu-Sen ve Türk
Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail
Koncuk, Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreteri Yaşar Şahindoğan ve Genel Dış İlişkiler ve
Basın Sekreteri Sami Özdemir ile
birlikte Muş Şubesi’nin düzenlediği istişare toplantısına katıldı.
Toplantıda Türk Eğitim-Sen Muş,
Bingöl, Batman ve Siirt Şube Başkanları ile Şube Yönetim Kurulu
Üyeleri, Türkiye Kamu-Sen’e bağlı
sendikaların Muş İl Temsilcileri ve
Yönetim Kurulu Üyeleri, ilçe ve işyeri temsilcileri ile üyelerimiz hazır
bulundu.
Toplantının ardından Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Nadim Macit “İslam Anlayışımız ve Siyasal İslamcılık” konulu
bir konferans verdi.
Genel Başkan ve beraberindeki
heyet daha sonra Muş Kız Yatılı Bölge Okulu’nu ziyaret ederek,
üyelerimizle sohbet etti.

İstişare toplantısında önemli
açıklamalar yapan Türkiye KamuSen ve Türk Eğitim-Sen Genel
Başkanı İsmail Koncuk, ilahiyatçıların, din adamlarının Yüce dinimizi, Allah’ın ayetlerini, Peygamberimizin Hadis-i Şeriflerini milletimize
anlatmakla mükellef olduklarını
belirterek, nefsi kaygılar nedeniyle doğruları anlatabilen insan sayısının azaldığını bildirdi. Koncuk,
“Yüce Allah’ın emirlerini anlatacaksınız. Kur’an-ı Kerim’deki gerçek İslam’ı vaaz edeceksiniz; bu
milleti haramdan, yalandan uzak
tutacaksınız. Ancak üzülerek görüyoruz ki; nefsi kaygılar nedeniyle
doğruları anlatabilen insan sayısı
giderek azalıyor. İnsanlar korkuyor,
korkutuluyor” diye konuştu.

Bir ülkenin anladığımız anlamda
demokratça yönetilen, insan
haklarına saygılı, hukukun
üstünlüğü prensibini dikkate
alan, yargı bağımsızlığın
önemseyen bir ülke olması, bir
milletin huzur ve mutluluğu için
çok önemlidir.

lı, hukukun üstünlüğü prensibini
dikkate alan, yargı bağımsızlığın
önemseyen bir ülke olması, bir milletin huzur ve mutluluğu için çok
önemlidir. Bu nedenle mürekkep
yalamış tüm insanların öncelikli
görevi; içinde bulunduğu toplumu
her alanda temsil etmek, temel
doğrular doğrultusunda uyarıcı
çalışmalar yapmaktır. Esasen sivil toplum kuruluşlarının da görevi
budur.
Sendikacılığın iki yüzü vardır.
Bunlardan birisi üyelerinin hak ve
menfaatlerini savunmak, diğeri de
içinde yaşadığı topluma karşı görevlerini yerine getirmektir. Şöyle
ki; sendikalar olarak zam talebinde
bulunuyoruz. Ancak Suriye, Irak,
Afganistan gibi olursak, 10 bin dolar maaş almamız bir anlam ifade
etmez. Bu nedenle vatan o kadar
önemlidir ki… Öncelikli görevimiz
vatan değimiz bu zeminin sağlam
kalmasını sağlamaktır. Herkes bilmelidir ki; vatan yoksa, huzur da
yok, gelecek de yok, namus ve
şeref de yok.”

Ülkemizin birlik ve bütünlüğü
konusunda hassasiyeti olan tek
konfederasyonun Türkiye KamuSen olduğunu söyleyen Koncuk,
Genel Başkan Koncuk toplan“Yozgat’ta, Muş’ta, İstanbul’da
tıda yaptığı konuşmada şunları
başka bir dil kullanarak, insanları
söyledi:
aldatarak başarılı olamayız. Her
Türkiye’nin her geçen gün de- yerde aynı dili kullanacağız” dedi.
Nefsi kaygılar nedeniyle doğruları mokrasiden hızla uzaklaştığını
anlatabilen insan sayısı giderek ifade eden Koncuk, “Bir ülkenin Onlara göre kanunun köhneyen
noktası kamu çalışanlarının
azalıyor. İnsanlar korkuyor,
anladığımız anlamda demokratça
yönetilen, insan haklarına saygıiş güvencesidir. Derdiniz
korkutuluyor.
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memurların iş güvencesini
elinden alıp, onlarla kedinin
fareyle oynadığı gibi oynamak ve
parti devleti oluşturmaktır.
Çalışma hayatının tehdit altında
olduğunu belirten Genel Başkan
İsmail Koncuk, “Tüm kamu görevlilerinin çalışma hayatını tehdit
eden unsurlara karşı dikkatli olması lazım” dedi. Koncuk sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir seçim yaşadık. Bu seçimde ne olup bittiği
milletimiz açısından önemlidir ama
kamu çalışanlarının bu seçimleri kendi hakları doğrultusunda
değerlendirmesi gerekmektedir.
Bakınız; devlet memurluğu kavramı Anayasa’nın 128. maddesi
ile hayat bulur. Anayasa’nın 128.
Maddesi ‘Devletin asli ve sürekli işleri devlet memurları eliyle
görülür’ der. 657 sayılı DMK’nın
dayanağı da Anayasa’nın 128.
maddesidir. Devlet memurları olarak adımızı da, iş güvencemizi de
Anayasa’nın 128. Maddesinden
ve buna bağlı olarak çıkarılan 657
sayılı DMK’dan alıyoruz. 657 sayılı
DMK için ‘Köhnemiş kanun’ deniliyor. Hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, hem de
diğer Bakanlar 657 sayılı DMK’nin
köhnemiş olduğunu söylüyorlar.
Bunun üzerine Türkiye Kamu-Sen
olarak kanunun nasıl değişmesi
gerektiğine dair ciddi bir çalışma
yaptık; 90 maddesinde değişiklik
gerçekleştirdik ve bunu kitapçık
haline getirdik.
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Ancak bugün geldiğimiz noktada, 657 sayılı DMK’ya ‘köhne
kanun’ diyenler, gündeme getirdiğimiz değişiklik maddelerinin
hiçbirini hayata geçirmedi. Kanun
köhnemiş ise, maaş sistemi yönüyle köhnemiştir. Yüreğiniz yetiyorsa maaş sistemini değiştirelim;
unvanlar arasında haksızlık yaratmayan, çalışanların emeklerinin
karşılığın aldığı bir maaş sistemi
ihdas edelim. Emekli ikramiyesi
bağlama oranlarını artıralım. Öğretmenlerin ve diğer memurların
ek gösterge rakamlarını 800 puan
artıralım. Kanun, bu hususlar yönüyle köhnemiştir. Ama onlara
göre kanunun köhneyen noktası,
kamu çalışanlarının iş güvencesidir; memurun iş güvencesi olmazsa, kanun modern olacaktır.
‘657 sayılı DMK köhnemiştir’
masallarını anlatanlar hem milletimizi, hem de kamu çalışanlarını aldatmaya çalışmaktadır. Değişiklik
yapılacaksa, söylediğim değişiklikleri yapın da samimiyetinize inanalım. Ama derdiniz memurların iş
güvencesini elinden alıp, onlarla
kedinin fareyle oynadığı gibi oynamak ve parti devleti oluşturmaktır.”

Sarı sendikacılık, devlet
memurlarının başına beladır.
Devlet memurları sarı sendikanın
tehditlerinden korkarak, koşar
adım bu yapılara üye olursa
devlet memurluğu kavramı sona
erecektir.
Koncuk sözlerini şöyle sürdürdü: “17 Aralık operasyonunun
ardından bir gazeteci Pakistan
gezisinden dönerken Başbakana ‘Emniyet müdürlerini, polisleri
neden meslekten atmanız?’ diye
sordu. Başbakan da, ‘657 sayılı DMK bu insanları koruyor. Eğer
bu kişiler fabrikada çalışsaydı, ihbar ve kıdem tazminatını verirdik,
kapının önüne koyardık. Ama aklımız başımıza geldi. En kısa sürede
657 sayılı DMK’yı değiştireceğiz’
dedi. Yani ‘İş güvencenizi elinizden

alacağım.
İktidarım, bu
nedenle istediğimi yaparım’
diyorlar. Bunu
kamu çalışanları
nasıl değerlendirir
bilmiyorum ama
kamu
çalışanları
artık bundan sonraki
süreçte
neler yapması gerektiği konusunda dikkatli davranmalıdır. Tüm
kamu çalışanları, Türkiye’de sarı
sendikacılığın yok olmasını sağlamalıdır. Sarı sendikacılık, devlet memurlarının başına beladır.
Devlet memurları sarı sendikanın
tehditlerinden korkarak, koşar
adım bu yapılara üye olursa devlet
memurluğu kavramı sona erecektir. Bu nedenle öncelikle yürekli
bir mücadele ortaya koymak lazım. Tüm devlet memurları nasıl
bir sendikacılık olması gerektiğine
karar vermelidir. Günü kurtarmak
adına mı sendikacılık yapacağız
yoksa geleceğimizi kucaklamak
adına mı sendikacılık yapacağız?
Sadece bugünü yaşayarak sendikacılık yaparsak, kamu çalışanlarının tüm kazanımlarını kaybetmesi
söz konusu olacaktır.”

Biz 26 Şubat’ta iş bırakma
eylemi yaparken, TCK’nın 112 ve
113’üncü maddelerini aynı gece
değiştirdiler. Buna göre; okulda
öğrencilerin eğitim-öğretim
görmesine cebir yoluyla engel
olanlar ve diğer hukuki olmayan
yollarla eğitim-öğretimin
aksamasını sağlayanlar 2
yıldan 5 yıla kadar hapis cezası
alacaklar. Bunlar, Türkiye’de ne
yapılmak istendiğine delalet eden
önemli örneklerdir.

MEB Yasası ile ilgili 26 Şubat’ta
yaptığımız iş bırakma eylemine değinen Koncuk, “Biz bu eylemi yaparken, TCK’nın 112 ve 113’üncü
maddelerini aynı gece değiştirdiler. Buna göre; okulda öğrencilerin
eğitim-öğretim görmesine cebir

yoluyla engel olanlar ve diğer hukuki
olmayan yollarla
e ğitim- öğretimin aksamasını
sağlayanlar 2
yıldan 5 yıla
kadar hapis cezası alacaklar. Cebir yoluyla engellemeyi
anlarız; hiç kimsenin eğitim-öğretim hakkını cebir yoluyla yani zorla
engelleme hakkı yoktur. Ama öyle
muğlak bir ifade kullanılmış ki, ‘diğer hukuki olmayan yollar’ deniliyor. Diğer hukuki olmayan yollar
nelerdir?
Öte yandan bir değişiklik daha
yaptılar; görevden alınan okul
yöneticileri dava açıp, bu davayı kazanırsa, idare o kişiyi uygun
bir yere verecek. Türkiye nereye
gidiyor? Bütün bu maddelerin
Anayasa Mahkemesi’ne taşınması gerekiyor. Biz bunu sağlamaya
çalışıyoruz. Bu hususları da muhalefet partilerine bildirdik. Bunlar,
Türkiye’de ne yapılmak istendiğine
delalet eden önemli örneklerdir”
dedi.
Gelmiş geçmiş hiçbir iktidarın
bu tür uygulamalar yapmadığını
söyleyen Koncuk, 28 Şubat post
modern darbesinde ya da 12 Eylül
İhtilali’nde bile 73 bin kişinin okul
yöneticiliği görevinden alınmadığını bildirdi. Koncuk, “Bu anlayışla
hep birlikte mücadele edeceğiz.
Bunun ilk adımı da doğru bir sendikal mücadeledir. Teslim olmuş
bir sendikal mücadelenin, öncelikle kendi haklarımıza ihanet etmek
olduğunu bilmeliyiz” dedi.

Yalaka sendika’ demişim,
‘malum sendika’ demişim.
Malum, yalaka kelimelerinden
niye alınıyorsunuz? Siz malum
sendika mısınız? Siz yalaka
sendika mısınız? Memur-Sen
Genel Başkanı Sayın Ahmet
Gündoğdu ve Memur-Sen’e bağlı
sendikaların genel başkanlarına
sesleniyorum: Hakikaten iyi

sendikacılık yapıyorsunuz,
memuru pazarlamıyorsunuz,
memuru 123 TL’ye satmadınız,
yandaş, yalaka sendika
değilsiniz. Siz niye üzerinize
alınıyorsunuz? Bırakın yandaşlar,
yalakalar, sarı sendikalar üzerine
alınsın.
Koncuk sözlerini şöyle sürdürdü: “ ‘Kamu çalışanlarını 123 TL’ye
pazarladılar. Emir ve talimatla toplu sözleşmeyi imzaladılar’ demiştim. Birileri bu sözlerimden alınmış.
Oysa sendika adı vermemiştim.
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet
Gündoğdu ve arkadaşları rahatsız
olmuş ve beni savcılığa şikâyet etmiş. Savcılıkta bu konuda ifade
verdim. ‘Yalaka sendika’ demişim,
‘malum sendika’ demişim. Malum, yalaka kelimelerinden niye
alınıyorsunuz? Siz malum sendika
mısınız? Siz yalaka sendika mısınız? Bu sözlerimden yalaka olanlar, memuru pazarlayanlar alınsın;
siz neden alınıyorsunuz? MemurSen Genel Başkanı Sayın Ahmet
Gündoğdu ve Memur-Sen’e bağlı
sendikaların genel başkanlarına
sesleniyorum: Hakikaten iyi sendikacılık yapıyorsunuz, memuru
pazarlamıyorsunuz, memuru 123
TL’ye satmadınız, yandaş, yalaka
sendika değilsiniz. Siz niye üzerinize alınıyorsunuz? Bırakın yandaşlar, yalakalar, sarı sendikalar
üzerine alınsın. Şunu da eklemek
istiyorum; peki bu ülkede sarı sendika kim, yalaka sendika kim, malum sendika kim? Bunun cevabını
da kamu çalışanları versin.
Şunu belirtmeliyim ki; bizim söz
söyleme hakkımızı hiç kimse engelleyemez. Kimseye eyvallahımız
yok. Ivır zıvır şeylerle soluğu savcılıkta almayın. Yandaş, yalaka derken kimi kastettiğimi o kadar merak ediyorsanız, bana gelin, ben
size söyleyeyim.”
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KONCUK: TÜRKİYE ORTA ÇAĞ ZİHNİYETİNİ
YAŞIYOR

Türkiye Kamu-Sen Genel Merkez
Yöneticileri, Şube Başkan ve
Yönetim Kurulu Üyeleri istişare
toplantısı 26 Mart 2014 tarihinde
yeni hizmet binamızda yapıldı.

önüne engel koyuyor, istediğimi
yapar kimseye hesap vermem diyor.
Bizler Türkiye Cumhuriyeti Devletini, bu coğrafyayı tesadüfen bulmadık. Çok büyük bedeller ödedik
bu ülke için . Kimsenin kara kaşına
kara gözüne bu ülkenin geleceğini
feda edemeyiz.

İstişare toplantısında bir konuşma yapan Konfederasyonumuzun
Genel Başkanı İsmail Koncuk,
yeni hizmet binamızın hayırlı ve
uğurlu olmasını dileyerek, açılışın
Türkiye artık bir karar vermelidir.
11 Nisan 2014 Cuma günü Cuma
Bu ülkenin geleceğine dair karar
namazının ardından yapılacağını
vereceğiz. ‘Türkiye anladığımız
söyledi.
anlamda olgun, kâmil bir devlet
KONCUK: EVLATLARIMIZA,
olmaktan uzaklaşsın, milli birliğiTORUNLARIMIZA BU ÜLKEYİ İYİ miz ve bütünlüğümüz yerle yeksan
BİR ŞEKİLDE TESLİM ETMELİYİZ olsun, milletimizin parası çarçur
Ülke gündemi ve çalışma haya- edilsin ama sevdiğim insan o koltına dair değerlendirmelerde bulu- tukta otursun’ mu diyeceğiz, yoknan Genel Başkan İsmail Koncuk, sa ‘Böyle olmaz’ mı diyeceğiz. Bu
hafta sonu yapılacak olan 30 Mart ülke şehitlerimizin emanetidir ve
seçimlerinde Türkiye’nin gelece- bu emaneti evlatlarımıza, torunlağinin oylanacağının altını çizdi. rımıza iyi bir şeklide teslim etmeKoncuk, “Bu ülkeyi çocuklarımıza liyiz” dedi.
torunlarımıza iyi bir şekilde teslim
etmeliyiz” dedi. Koncuk, “ 30 Mart
seçimleri bir yerel seçim olmaktan
çıkmıştır. Bu seçimler Türkiye’nin
kaderinin oylanacağı bir seçime
dönüşmüştür. Tek bir insana demokrasimizi, Hukukumuzu, evlatlarımızın geleceğini feda ettik.
Türkiye tüm dünyada gelişmiş ülkeler nezdinde itibarını da sıfırladı.
Türkiye karanlık bir dönem yaşamaktadır. Şu yaşananlar orta çağ
Avrupa’sı zihniyetine benzemektedir. Twitter kapatılıyor, “kökünü kazıyacağım” diyor. Hür düşüncenin
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KONCUK: CİDDİ BİR EKONOMİK
KRİZ YAKLAŞMAKTADIR

Ortalama devlet memurlarının maaşına yapılan zam yüzde
5.2’dir. 2014 yılının sonunda enflasyonun yüzde 10 ve üzerinde
olacağı tahmin edilmektedir. 2014
yılında cari açık, GSMH’nin yüzde
7.5-8’ine ulaşabilir. Peki şu anda
siyasi istikrar var mı? Siyasi istikrarın temeli siyasi güvendir. Sadece millet olarak güven duymanız
da yetmez; uluslararası alanda da
Türkiye’nin demokrasisine, yargı
bağımsızlığına, insan haklarına güven duyulması gerekmektedir. Zira
demokrasinin iğdiş edildiği hiçbir
ülkeye yatırım yapılmaz” dedi.

Türkiye’nin ekonomik gidişatını
da değerlendiren Genel Başkan
İsmail Koncuk, “Ekonomik krizin
ayak sesleri giderek artıyor” dedi.
Koncuk, “Türkiye’nin cari açığı 65
milyar dolara ulaştı. Cari açığın
KONCUK: YETKİ ARTIK TÜRKİYE
artması, yeni vergi yükü demekKAMU-SEN’DE OLMALIDIR
tir, kamu çalışanlarına yapılacak
Yaklaşan yetki dönemine vurgu
zammın daha az olması, çiftçinin
yapan Genel Başkan İsmail Konürününün para etmemesi, esnafın
cuk, “Türkiye Kamu-Sen’in yetkiyi
kepenk kapatması demektir.
alması gerektiğini bunun kamu
Türkiye ekonomisi 2010 yılından çalışanlarının hak mücadeleleri
beri kötü günler yaşıyor. 17 Aralık için bir zorunluluk olduğunu söytarihinden sonra ekonomik krizin ledi. Koncuk, “ Şu anda yetki döayak sesleri biraz daha arttı. Dolar neminin içerisindeyiz. Önümüzde
yükseldi, kamu çalışanlarının alım son derece az bir süre kaldı. Bu
gücü dolar karşısında yüzde 16 dönem kamu çalışanlarının hakları
oranında azaldı. Yüzde 5.3 olarak bakımından önem taşımaktadır.
ilan edilen enflasyon hedefinin orta
Ben bütün arkadaşlarımdan bu
noktası yüzde 6.6’ya çıkarıldı. 2014
yetki döneminde sonuna kadar
yılının sonunda çift haneli enflas- sıkı bir çalışma içinde olmalarını
yon rakamları ile karşılaşacağız.
istiyorum. Sayılı günler çabuk gelir
geçer, Genel Merkez yöneticilerimiz, Şube Başkanlarımız bu süreci
en iyi şekilde değerlendirmeliyiz.
Bu sene inşallah 500 bin rakamını
geçeceğiz. Bu hepimizin gayretleriyle ve fedakarca çalışmasıyla
gerçekleşecektir” dedi.

İstişare toplantımıza Genel Başkan İsmail Koncuk ile birlikte bağlı
sendikalarımızın Genel Başkanları, Genel Merkez yöneticilerimiz,
Şube Başkanlarımız ve Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz katıldı.

TÜRK EĞİTİM-SEN
Türkiye’nin Sendikası

İLKELİ SENDİKACILIK MI;
FIRSAT DÜŞKÜNLÜĞÜ MÜ?
Kamuoyunda MEB Yasası olarak bilinen, MİLLİ EĞİTİM TEMEL
KANUNU İLE BAZI KANUN VE
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 14 Mart
2014 tarih ve 28941 Sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
girdi.
İktidar partisi, sürecin başından
beri tüm iyi niyetli ikaz ve önerilere
kulaklarını tıkayarak, “Ben yaptım
oldu” anlayışıyla kanunu hayata
geçirdi!
Sayın Başbakan ve AKP, on iki
yıldır sürdüregeldiği gibi, toplumun
neredeyse tamamını ilgilendiren
bu düzenlemede de sadece kendi
belirlediği hedeflere matuf bir “iş”
yaparak; sosyal tarafları dinlemeyen, eğitimin ihtiyaçlarıyla örtüşmeyen ve yaratacağı tahribatın
uzun yıllar hissedileceği bir ucube
uygulamayı daha hayata geçirdi.
Yasa, Bakanlık bünyesinde bulunan tüm yönetici kadrolarıyla
ilgili yeni düzenleme getirmesinin
yanı sıra; müfettişlerin statüleri,
dershane düzenlemesi, merkez ve
taşra teşkilatında yeni unvanların
ihdas edilmesi gibi bir çok yeni uygulamayı hayata geçirdi.
Çalışanları doğrudan ilgilendiren
bir çok yeni düzenleme getiren bu
yasanın, belki de, sadece iki yönüyle eğitim çalışanlarına fayda
sağlayacağını söylemek abartılı
olmaz sanırım. Birincisi özür grubu
tayinlerinin, eskiden olduğu gibi,
yarı yıl tatilinde de yapılabileceği
hükmünü getirmesi; bir diğeri de
mahkeme kararları aleyhte sonuçlananların aldıkları uzman öğretmenlik ücretlerinin geçmişe dönük
ödemelerinin geri alınamayacağı
düzenlemesini sağlamasıdır.

Hükümetin marifetiyle bir kez daha Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde
örselendi.
Kararnamelerde Değişiklik YapılŞimdi bütün yönetici makamla- masına Dair Kanun” adlı ucuberı, görevlendirme usulüyle pansu- den yansıyan fotoğrafın kaba ve
kısa özeti bu!
man edilmekte.

Talip GEYLAN
Genel Teşkilatlandırma
Sekreteri

***
Yasanın 25 inci maddesi hükmü gereğince bütün okul müdürü,
Bu ucubenin mucitleri ve savumüdür başyardımcısı ve müdür nucuları için;
MEB düzenlemesi yer almıştır.
yardımcılarının statüleri lağvedildi.
Genel Başkanımız, “Bu yasa taTecrübe ve birikimin,
Görüldüğü gibi bu düzenlemesarısını
tanımıyoruz” diyerek eğitim
Verimliliğin,
den, halen görev başındaki 73.885
çalışanlarının kazanılmış haklarının
Pedagojik gerçeklerin,
okul yöneticisi, yani herkes nasibialınamayacağını her düzeyde en
ni alacak.
net şekilde dile getirmiştir.
Gelecek kaygılarının,
Kimisi hemen şimdi, kimisi üç
kimisi beş ay, kimisi de bir iki yıl
sonra!
Ama nihayetinde MEB’deki bütün idareciler bu uygulamayla elde
var sıfır diyecekler!
Yasa, aday öğretmenlikle ilgili de
yeni problemler getiriyor.
Yasanın mucitleri
adaylarına diyor ki;

öğretmen

“Binbir zorlukla üniversiteyi yerleşip, yine binbir zorlukla eğitim
fakültesinden mezun olduktan
sonra KPSS’yi kazanarak yüzbinlerce aday arasından sıyrılmış olman sana öğretmen olma hakkını
vermiyor.
Geleceksin bizim önümüze; bir
yıl çalışacaksın, sonra seni performans değerlendirmesine tabi
tutacağız. Bu tezgahtan geçer
not alırsan, bu kez seni yazılı ya
da sözlü sınava tabi tutacağız. Bu
engeli de aşarsan işte ancak o zaman ÖĞRETMEN olmaya hak kazanacaksın.
Yani performansını beğenmezsek ya da yazılı/sözlü sınavdan
geçer not alamaz ve ikinci yılda
da başarılı olamazsan seni kapının
önüne koyarız.

Nazarımızda; yıllarını verdiBu iki hususun dışında yasanın
ğin üniversite hazırlık sürecinin,
ciddi ve yeni sıkıntıları doğuracağı
gençliğini feda ettiğin üniversite
aşikardır.
eğitiminin ve yüzbinlerce rakibini
***
geride bırakarak başarılı olduğun
Kanunun yürürlüğe girmesiyle KPSS’nin hiçbir kıymet-i harbiyesi
birlikte, Bakanlık merkez teşkila- yok!”
tında Müsteşar dışındaki bütün
Yani, yar saçların lüle lüle, haydi
yöneticilerin ve tüm il-ilçe müdür- sana güle güle!
lerinin vadesi doldu!
İşte AKP Hükümetinin yeni bir
Ömer Dinçer döneminde alt üst reform diye kamuoyuna servis etedilen Bakanlık hafızası, yine aynı tiği “Milli Eğitim Temel Kanunu İle

Bakanlık bürokrasisi nezdinde de görüşmeler gerçekleştiren
Adaletin,
Genel Başkan Koncuk, 12 Şubat
Eğitimin,
2014 tarihinde Merkez Yönetim
Kurulu üyeleriyle birlikte Bakan
Vefanın,
Yardımcısı Orhan Erdem’le makaHiçbir değeri ve anlamı yokmuş! mında gerçekleştirdiği görüşmede
Onlar için tek geçer ölçüt;
de uyarılarını dile getirmiştir.
Emeğin,

Benim adamım olacaksın,

Türk Eğitim-Sen şubeleri, 13 Şubat
2014 tarihinde yurt genelinde
Bana kul olacaksın,
eş zamanlı düzenledikleri kitlesel
Benim kölem olacaksın,
basın açıklamalarıyla eğitim çalışanlarını ve kamuoyunu, getirilmek
Bana biat edeceksin,
istenen düzenlemeyle ilgili olarak
Ben söyleyince oturacaksın,
bilgilendirmişlerdir.
ben buyurunca kalkacaksın!
Sendikamız tek bir günü dahi
…
boş geçmeden sürecin her aşa***
masına müdahil olmaya gayret
Buraya kadar söylenenler hadi- etmiştir.
senin teknik boyutu.
21 Şubat 2014 tarihinde TBMM
Milli
Eğitim Komisyonu’nda 11
Bir de ahlaki açıdan sorgulanması ve ders çıkarılması gereken saat süren toplantıya iştirak eden
Genel Başkanımız İsmail Koncuk,
bir başka süreci daha yaşıyoruz:
toplantıda 48 dakika süren bir koEğitim çalışanları, geçtiğimiz şu nuşma yaparak, milletvekillerini
birkaç aylık zaman diliminde iki bilgilendirmiş ve sayın Nabi Avcı
farklı sendikal duruşa şehadet et- ve bürokratlarının huzurunda tatiler.
sarıyı eleştirerek “Şömine başında
Birincisi, ilkeli ve onurlu müca- Milli Eğitim Bakanlığı idare ediledele ortaya koyan sendikal duruş. mez” demiştir.
Kamuoyu çok iyi hatırlayacaktır:
Bahse konu düzenlemeye dair ilk
işaretler belirmeye başladığı andan itibaren, sendikamız harekete
geçmiş ve muhatabı olan tüm kişi
ve kurumlar nezdinde girişimlerde
bulunmuştur.

Tüm ikaz ve önerilere rağmen
tasarının TBMM Genel Kurulu’na
getirilmesi üzerine, ilk olarak, 25
Şubat 2014 tarihinde ülke genelinde şubelerimiz tarafından uyarı
eylemleri yapılmış ve ardından da
26 Şubat 2014 tarihinde üretimden
Genel Başkanımız sayın İsmail gelen gücümüz kullanılarak bir
Koncuk, onlarca televizyon prog- günlük iş bırakma eylemi gerçekramında, kamuoyundan gizlene- leştirilmiştir.
rek hazırlığı yapılan düzenlemeyle
Velhasıl, Türk Eğitim-Sen, süreilgili kaygılarını dile getirmiş; ken- cin başından itibaren eğitim çalıdisinin, her ziyaret ve toplantısında şanlarını uyandırmak, ilgilileri bildeğerlendirmelerinin ilk sırasında gilendirmek ve yaklaşan tehlikeyi
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bertaraf edebilmek için kesintisiz Genel Başkan düzeyinde katılmabir eylemlilik ve hareket içerisinde yarak, “Dostlar alış verişte görsün”
misali toplantıya gönderdiği yöneolmuştur.
tim kurulu üyesi ağzından içi boş
***
birkaç kelamla yetinmiş midir?
Peki çalışanların malumu olan
Utanma belasına dile getirmek
bir başka sendikal(!) duruş ne
zorunda kaldığı birkaç cılız lakıryapmıştır dersiniz?
dının dışında, Hükümeti ve MEB
Kapalı kapılar arkasında “iş” çe- yönetimini hedef alarak tasarıya
virerek, kumpas peşinde koşmuş karşı net ve kararlı bir duruş sergive el altından şayia yayarak “Bu leyebilmiş midir?
düzenleme bizim mutfağımızda
“Siz ne yapıyorsunuz kardeşim,
kotarılmıştır” demiş midir?
aklınızı başınıza alın. 73.885 yöneBütün sendikalar ve hatta sendi- ticiyi elinizin tersiyle itemezsiniz!
kasız çalışanlar iş bırakma eylemi Siz parti memuru mu istiyorsuyaparken, kapı arkasına sinmiş ve nuz” diyerek kanuna karşı çıkmak
hatta üyesi idareciler eliyle grev yerine; okul okul gezerek bize üye
yapan çalışanlara soruşturmalar olursanız sizin yönetici olarak göaçtırmış mıdır?
revlendirilmenizi sağlarız ha!” şekTBMM Milli Eğitim Komisyonu linde çirkin bir yola sapmış mıdır?

tiyorsunuz, kendinize kapı kulu mu
arıyorsunuz?” diyerek aday öğretmenliğe getirilen saçma engellere
karşı durmak yerine; “Sendikamıza üye olursanız stajyerliğiniz
kalkar, aksi halde öğretmen olamazsınız” gibi bir propagandayla
seviyesizlik yapmış mıdır?
İktidarların gelip geçici olduğu
şuuruyla, asıl sahip çıkılması gerekenin kazanılmış ve müktesep
haklar olduğuna inanarak kanununa karşı ilkeli bir tavır sergilemek
yerine; “Gün bugündür kardeşim,
bal tutan parmağını yalar” inancıyla fırsatçılık yapmışlar mıdır?

eden bir yasal düzenlemeye, nemalanma iştahıyla ses çıkarmama
düzeysizliğini göstermiş midir?
Bir taraftan “Medeniyet değerlerimizi baz alarak yarının tarihine
olumlu ve erdemli bir miras bırakmanın çabasındayız” nutukları atarken; diğer taraftan adam
kayırmanın, adaletsizliğin, tehdit
ve ikbal rüşvetlerinin birer erdem
olmadığı ve medeniyet tarihimizde
hiç yer almadığının farkına varmış
mıdır?
***
Neyse..,

Herkesin, bu hususları vicdanınBir yandan “Bizim birlikteliğimiz da sorgulamasını diliyorum.
duruş birlikteliğidir, değerler birlik***
teliğidir. Mazlumun ve mağdurun
İnanıyorum ki, eğitim çalışanları;
sesi olmanın mücadelesini sürdürüyoruz”
babında
süslü
cümleler
görüşmelerine “Ben çok mühim
“Bu ne ahlaksızlıktır. GençlerimiFIRSAT
DÜŞKÜNLÜĞÜNÜ
bir adamım, uğraşamam böyle- zin on yıllara dayanan emeğini yok kurarken; diğer yandan yüz bine semirtmeyecek, İLKELİ SENDİsine lüzumsuz işlerle” dercesine sayamazsınız. Siz öğretmen mi is- yakın eğitim çalışanını mağdur KACILIĞI yüceltecektir!

GENEL BAŞKAN BENGÜTÜRK
TV’NİN KONUĞU OLDU
BengüTürk TV’de yayınlanan
Gökhan Altunkaş’ın hazırlayıp sunduğu “SÖZ HAKKI” programına
konuk olan Genel Başkan İsmail
KONCUK; “Milli Eğitim Kanunu totaliter bir anlayışın ürünüdür” dedi.
SÖZ HAKKI’nda Milli Eğitim
Temel Kanunu’nda yapılan değişiklikleri de sert biçimde eleştiren
Genel Başkan, “ Bu kanunu tanımıyorum” dedi . Koncuk, “Milli
Eğitim Temel Kanununda bazı
değişiklikler yapıldı. Bu kanun tüm
tepkilerimize rağmen geçti. 73 bin
okul yöneticisinin bir gecede unvanları ellerinden alındı.
550 Milletvekiliniz bile olsa kim
size bu hakkı veriyor. O zaman
istediğimiz aklımıza gelen herşeyi
kanun olarak yazalım, çoğunluğumuz var diye hepsini çıkaralım,
böyle demokrasi olabilir mi? Siz
kendinizde nasıl bir yetki görüyorsunuz ki bu insanların yıllar
içerisinde oluşan sosyal statülerini ellerinden alıyorsunuz. Bir okul
müdürü çıkan bir kanunla görevden alındığını çevresindeki insanlara nasıl anlatacak, nasıl izah
edecek? Ayrıca her dört yılda bir
yapılacak olan bu idareci değişikliğiyle bizim eğitim ve öğretim sistemimiz nasıl bir kazanım sağlayacak anlamak mümkün değil.
Kral Valiler dönemi başlayacak
artık Türkiye’de. Bazı listeler oluşa-
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cak ve Valilerin önüne koyacaklar,
şu isimleri okul müdürü yap diye.
Bugün AKP iktidarı var, yarın başka siyasi bir iktidar geldi ne olacak? Bu sefer de o iktidarın yandaşları kadrolara yerleştirilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı siyasallaştırılacak bir alan mıdır? O zaman
her seçimin ardından o iktidara oy
verenlere hayat hakkı verelim, sadece onlar yararlansın iktidarın nimetlerinden, diğerleri de seyretsin,
yapılan bu budur.
ledi. Koncuk, “Kamu Personeli DaBen bu kanunu tanımıyorum, nışma Kurulu toplantıları ne yazık
demokratça yapılmış gibi görün- ki verimli olmuyor. Burada alınan
se de anti demokratik bir şekilde kararlar hala hayata geçirilebilmiş
yapılan kanundur, totaliter bir an- değil. 4/C’lilerin kadroya alınabillayışın ürünüdür. Ben bu kanunu mesi için yıllardır sözler veriliyor,
ayaklarımın altına alıyorum. Bazı sayın Bakan şimdi benim açımdan
sarı sendikalar bu ülkenin gele- sıkıntı yok ama bazı Bakan arkaceğini şekillendirecek olan öğret- daşlarım itiraz ediyor diyor.
menleri satın almak için, ruhlarını
Çalışma hayatının yönetiminden
ele geçirmek için çabalıyorlar. Bu
sorumlu olan bakan Çelik bana
kanuna karşı durur gibi görünüp
kalsa diyorsa burada aksayan bir
bizim üyemiz olursan seni müdür
yaparız diyerek gayri ahlaki bir şeyler var demektir. Bana kalsa
yaklaşım içine giriyorlar. Bu alçak- diye bir şeyi kabul etmemiz mümkün değildir. Siz Çalışma ve Sosyal
ça bir tavırdır.
Güvenlik Bakanısınız bu yetki size
KONCUK: TÜRKİYE KAMUverilmiştir. Ben 4/C’lilerin kadroya
SEN VERİLEN TÜM SÖZLERİN
geçirilmesi konusunu her yerde
her ortamda dile getireceğim bunTAKİPÇİSİDİR
dan kimsenin şüphesi olmasın.
Çalışma hayatında yaşanan ge2005’den sonra göreve başlalişmelere de değinen İsmail Koncuk, Türkiye Kamu-Sen’in verilen yanlara bir derece verilmesi için
her sözün takipçisi olduğunu söy- bize söz verdiniz, sicil affı konu-

sunda düzenleme yapılmadı, Akademisyenlere zam konusunda
adımlar atmadınız, üniversite mezunu işçilerin sorunlarını hep dillendiriyoruz. Bu insanların sorunlarının çözümü çok basit ve bütçeye
maliyeti dahi yok, birçoğu aldığı
maaşın daha da azını alacak ama
yine de memur olmak istiyorlar.
Kamu dışı çalışan Aile sağlığı
elemanlarının sorunlarını yakından biliyor ve gerekli platformlarda
konuyu gündeme taşıyoruz. Açık
öğretim fakülteliler, taşeron işçiler, İktisat fakültesi mezunları yine
gündemimizdeki yerlerini korumaya devam etmektedirler. Ataması
yapılmayan öğretmen meselesi
ise, son derece ciddi bir meseledir.
Bu konuda gösterdiğimiz hassasiyet herkesçe malumdur, bu çocuklarımızın göreve atanmaları için
bundan sonra da üzerimize düşeni
yapmaya devam edeceğiz” dedi.

TÜRK EĞİTİM-SEN
Türkiye’nin Sendikası

GENEL MERKEZ YÖNETİCİLERİ BİLECİK’TEYDİ

Türk Eğitim-Sen Genel Mali
Sekreteri Seyit Ali Kaplan ile Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme
Sekreteri M. Yaşar Şahindoğan,
26 Mart 2014 tarihinde Bilecik Şubesinin düzenlediği istişare toplantısına katıldı. Toplantıda Bilecik
Şube Başkanı Ömer Yel, Eskişehir 1 No’lu Şube Başkanı Haydan Urfalı, Eskişehir 2 No’lu Şube
Başkanı Gürol Yer, MHP Bilecik
Milletvekili Bahattin Şeker, Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendikaların
Bilecik Şube Başkanları ve Şube
Yönetim Kurulu Üyeleri, il temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının
temsilcileri, siyasi partilerin Bilecik
İl Başkanları ve Belediye Başkan
Adayları ile üyelerimiz katıldı.

yönetim anlayışı, devlet
geleneğimizde yoktur.”
Genel Mali Sekreter
Seyit Ali Kaplan da konuşmasında şunları söyledi:
“Türk Eğitim-Sen ülkemizi
bugün zalimce yönetenlere ‘dur’ diyerek, üye sayısını
230 bine çıkardı. Ama şunu
bilmiyorlar: Türk Eğitim-Sen
üyeleri ilhamlarını önce yüce
dinimizden, sonra ecdadımızdan ve aziz şehitlerimizden alıyor.
Hz. Peygamberimiz, ‘Güneşi sağ
elime, ayı da sol elime verseler ben
asla bu dinden ve onu insanlara
tebliğ etmekten, bildirmekten vazgeçmem. Ya Allahü teâlâ bu dini
bütün cihana yayar, vazifem biter
veya bu yolda canımı feda ederim’
diye buyurmuştu. İşte sizler, yani
230 bin Türk Eğitim-Sen mensubu da davasından vazgeçmeyen
insanlarsınız. İktidarın zulmüne ve
yalaka sendikanın tüm vaatlerine
rağmen, eğitim çalışanları Türk
Eğitim-Sen üyesi olabiliyorsa ve
üyeliğini devam ettiriyorsa, bu
arkadaşlarımız çok dürüsttür ve
makam, mevki peşinde koşmayan
insanlardır.”

Burada bir konuşma yapan Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme
Sekreteri M. Yaşar Şahindoğan
şunları kaydetti: “Siyasi iktidarın
yönetim anlayışı ‘Çoğunluk partisiyim, dolayısıyla her şeyi yaparım.
Kanun da, hukuk da benim, bunun
dışında herhangi bir güç tanımam.
Gerektiğinde hâkimi, savcıyı değiştiririm’ şeklindedir. Bu yönetim
anlayışının, demokratik bir kafanın
ürünü olduğunu söylemek mümkün değildir. Siyasi iktidar kendisi
Türkiye Kamu-Sen’in sloganının
gibi düşünmeyenleri, kendisine oy
“Bizim ilkemiz önce ülkemiz” olvermeyenleri hep ötekileştirmekduğunu kaydeden Kaplan “Senditedir. Kamuda, devlet kademelekacılık yaparken milli konulardaki
rinde kendi yandaşlarından kadro
oluşturmaya çalışan bir yönetim
anlayışı bulunmaktadır. Böyle bir

Mehmet Akif Ersoy’un Zulmü Alkışlayamam şiirinin

hassasiyetimiz ön plandadır. Milli
“Kanayan bir yara gördüm mü
konulardaki hassasiyetimiz gere- yanar tâ ciğerim,
ği ezanın susmaması, bayrağın
Onu dindirmek için kamçı yerim,
inmemesi, vatanın bölünmemesi
için her şeyden vazgeçeriz” dedi. çifte yerim.
Adam aldırma da geç git, diyeKaplan sözlerini şöyle sürdürdü:
mem,
aldırırım.
“Allahü Teala önce dünyayı sonra
insanoğlunu yaratıyor. Dünyayı insanoğlunun yaşayacağı hale getirdikten sonra Hz. Adem’i yaratıyor.
Hedef, insanın dünyada adaletli bir
şekilde yaşayabilmesidir. Ama insanoğluna da birçok görevler yüklenmiştir. Bunlardan birisi de iyiliği
emretmek, kötülükten sakındırmaktır. Yine Hz. Peygamberimiz
‘Kötü bir şey gördüğünüzde onu
elinizle düzeltiniz, gücünüz yetmezse dilinizle düzeltiniz, buna da
gücünüz yetmezse kalbinizle buğz
ediniz. Bu ise imanın en zayıfıdır ’
diye emrediyor.”

Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar
kaldırırım” mısralarını da okuyan
Kaplan, “Bizim bir başka hakkı tutup kaldırmaktır; ülkemizi böldürmemek, bayrağı indirmemek, sarı,
kırmızı, yeşil paçavraları sallandırmamaktır” dedi.
Kaplan sözlerini şöyle sürdürdü: “Müslümanız diyorlar, partinin
başında adalet kelimesi var ama
önce akrabalarını, çocuklarını zengin ettiler. Böyle bir adaletsizliğe
dur demenin vakti geldi. 12 yıldır
eğitim çalışanlarına, kamu çalışanlarına kan kusturanlara karşı
demokratik hakkımızı kullanarak,
30 Mart’ta hesap soracağız. Bize
siyaset yapıyorsunuz diyenler olabilir; bizim siyasetimiz memurun
hakkıdır.
Andımızı kaldıranlardan hesap
sormayacak mıyız? İstiklal Marşını tartışmaya açanlardan hesap
sormayacak mıyız? İş güvencesini
kaldırmaya çalışanlardan hesap
sormayacak mıyız?
Hırsızlıkların, namussuzlukların
havada uçuştuğu dönemde, Yüce
Peygamberimizin Hadisi Şerifindeki imanın en zayıfı olmaya hakkımız
yok. Bu yanlışı sandıkta mutlaka
düzeltmemiz lazım. Ülkemizin geleceği sizlerin elindedir.”
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USTAYA SELAMI ÇAKTI KOLTUĞU KAPTI!

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne atama yapıldı.
EBS’nin Eskişehir Şube Başkanı
İsmail Altınkaynak, Bilecik milli eğitimini sevk ve idare etmek amacıyla müdür olarak görevlendirildi.
Sayın Altınkaynak’ın atanmasının haber değeri taşıyor olması ve
bu yazıda sözkonusu edilmesinin
nedeni tabii ki, “müdür” olmuş olması değil!
Hikmet, zatın nasıl “müdür” olarak görevlendiğindedir.
Haber fotoğrafında görüldüğü

üzere sayın Altınkaynak, nasip olmuş ve umre ziyaretiyle mübarek
topraklara nail olmuş. Allah ziyaretini ve ibadetlerini kabul etsin.
Lakin;
Garip olan,
Abes olan,
Çirkin olan,
Bu mübarek vazifenin ifası esnasında
Bir sayın eğitimcinin,
Bir sayın mürekkep yalamışın,
Bir sayın “müdür”ün,

Böylesi bir mukaddes faaliyette
dahi bir yerlere reverans yapmaya
yüz bulmasıdır.
Fotoğrafa bakar mısınız;
“Müslüman”, eline almış pankartı “Usta dik dur eğilme ümmeti
Muhammed seninle” diyerek selam çakıyor!
Muhterem, yüreğinde iman aşkı
ve peygamber sevgisinden başka
hiçbir dünyevi zevk ve beklentiye
yer verilmeyecek bir manevi iklime
değil de, adeta, sayın Başbakana
reverans yapılan bir parti etkinliğine dahil olmuş!
Böyle bir seviye var mı?
Sırf ağababalara yaranmak uğruna,
Sırf “Ben buradayım ha!” demek
için,
Sırf “durmak yok biata devam”ı
göstermek için,
İbadeti kirletmeye değer mi?
Bütün insanlığın kıblegahı o mübarek mekanlar;
Milliyetin,
Mensubiyetin,
Siyasetin,

Politikanın,
Dünya görüşlerinin bir yana bırakıldığı;
Bütün inananların sadece ve sadece “KUL” olma kimliği ve aidiyetiyle huzura durduğu iman düzlemi
değil midir?
Orada;
Makam-mevki yok,
Rütbe yok,
Menfaat yok,
Yalan dünyanın beklentileri yok,
Tezgah, dümen, takla zaten yok!
…
Ama görüyor ve anlıyoruz ki;
Birileri için;
Bütün hayatını, dünya görüşünü, gelecek kurgusunu, kişisel ve
kurumsal ilişkilerini farklı temeller
üzerine bina eden birileri için;
Mekan, yer, zaman, fark etmiyor.
O birileri için,
“Her yer takla, her yer menfaat”!
Yazık, çok yazık.
Yani..;
“müdür” olsan ne yazar!

MART AYI ASGARİ GEÇİM ENDEKSİ SONUÇLARI AÇIKLANDI

Türkiye Kamu-Sen Araştırma
Geliştirme Merkezi’nin yapmış olduğu 2014 yılı Mart ayına ait asgari
geçim endeksi sonuçları açıklandı.

DÖRT KİŞİLİK BİR AİLENİN
ASGARİ GEÇİM TUTARI “3 BİN
866” TL.
Türkiye İstatistik Kurumu’ndan
alınan Mart 2014 fiyatlarına göre
yapılan araştırmada çalışan tek
kişinin yoksulluk sınırı 1.911,78 TL
olarak hesaplandı.
Dört kişilik bir ailenin insan onuruna yaraşır bir hayat sürmesi için
gerekli olan en düşük tutarı ifade
eden refah sınırı ise 3.866,28 Lira
olarak belirlendi. Sonuçlar, dört
kişilik bir ailenin refah sınırının bir
önceki aya göre %1,26 oranında
arttığını ortaya koydu.
Açlık sınırı ise bir önceki aya göre
%0,66 oranında arttı ve 1.470,09
Lira olarak hesaplandı.
Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin
ortalama gıda ve barınma harcamaları toplamı ise 2014 yılı Mart
ayında 1.528,4 Lira olarak tahmin
edildi.
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DÖRT KİŞİLİK BİR AİLENİN AYLIK
GIDA HARCAMASI “938” TL’YE
ULAŞTI

Yapılan araştırmada, 4 kişilik bir
ailenin sağlık kuruluşlarının belirlediği gibi sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için gerekli harcamanın
Mart 2014 verilerine göre günlük
31,28 TL olduğu belirlendi.
Ailenin aylık gıda harcaması toplamı ise 938,4 TL oldu.
Mart 2014 itibarı ile ortalama
2.159,10 TL ücret alan bir memurun ailesi için yaptığı gıda harcaması, maaşının %43,46’sını oluştururken, Türkiye İstatistik Kurumu
verilerinde bulunan konut gideri
ise Mart 2014 ortalama maaşının
%27,33’üne denk geldi.
Buna göre bir memur, ortalama
maaşının %70,79’unu yalnızca
gıda ve barınma harcamalarına
ayırmak zorunda kaldı.
Ortalama ücretle geçinen bir
memur ailesinin ulaşım, sağlık,
eğitim, haberleşme, giyim gibi diğer zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması için Mart 2014 maaşından geriye
yalnızca 630,67 TL kaldı.
Bir önceki yılın Aralık ayından

bu yana açlık sınırı 43,44; yoksulluk sınırı 58,62 TL; refah sınırı ise
163,95 TL arttı. 2014 yılı başında
123 TL zam alan bir memurun aldığı zam Mart ayı itibarı ile tamamen eridiği gibi 2013 yılı Aralık ayı
seviyesine ulaşabilmesi için aylık
40,95 TL zamma daha ihtiyaç duyduğu görüldü.
Başka bir ifadeyle memur maaşı
aldığı zamma rağmen son üç ay
içinde 2013’ün Aralık ayına göre
40,95 TL eridi. Maaşlardaki reel
erime ortalama %1,90 oldu.

KONCUK: TÜRKİYE’DE ADİL BİR
GELİR DAĞILIMI SAĞLANMALIDIR

Mart ayı Asgari Geçim Endeksi
sonuçlarına ilişkin bir değerlendirme yapan Türkiye Kamu-Sen
Genel Başkanı İsmail Koncuk, “Bir
memur maaşının ortalama yüzde
70 ini gıda ve barınmaya harcıyorsa, geriye kalan üç kuruşla nasıl
geçinebilir” dedi. Koncuk, “Mart
ayı Asgari Geçim sonuçları bizleri
yine yanıltmamış ve insanlarımızın
yaşadığı geçim sıkıntısı bu ayda da
artarak devam etmiştir.
Gıda ve barınmaya maaşlarının %70’ini harcayan ortalama bir
kamu görevlisi elinde kalan 630 TL

civarındaki parayla, ulaşım, sağlık, eğitim, haberleşme, giyim gibi
birçok zorunlu ihtiyacını nasıl karşılayacaktır? Geçtiğimiz günlerde
açıklanan enflasyon rakamlarındaki ciddi artışlar yaşanan sıkıntıları
bir kez daha gözler önüne sermiş
ve ekonomik gidişatın ifade edildiği gibi hiçte iyi olmadığı bir kez
daha anlaşılmıştır.
Türkiye’de bir an önce adil bir
gelir dağılımı sağlanmalı, insanlar
açlıkla terbiye edilmemelidir. Türkiye Kamu-Sen Ar-Ge Merkezi’nin
açıkladığı bu rakamlar dikkatli bir
şekilde gözden geçirmeli ve Türk
halkının geçim derdi altında nasıl
ezildiğini çok iyi görülmelidir.
Yıllık enflasyonun çift haneli
rakamlardan oluşacağının artık
aşikar olduğu şu günlerde, Kamu
çalışanlarını Toplu Sözleşme masasında yarı yolda bırakarak, onlara enflasyon farkını dahi çok gören
zihniyette bu rakamlardan utanç
duymalıdır. Tarihi başarı diyerek
adlandırdıkları 123 TL yılın üçüncü
ayına gelindiğinde çoktan eksiye
dönmüş ve ne yazık ki memurlar
tarihi başarı yerine tarihi bir yenilgiye uğratılmışlardır.” dedi.

TÜRK EĞİTİM-SEN
Türkiye’nin Sendikası

KARS İL İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI

Türkiye Kamu-Sen ve Türk
Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, 20.03.2014 tarihinde
Kars Şubesinin düzenlediği istişare toplantısına katıldı. Toplantıda
Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı İlhan Koyuncu, Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Talip Geylan,
Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri Cengiz Kocakaplan, Kars
Şube Başkanı Fahrettin Şimşekler
ve Şube Yönetim Kurulu, ilçe ve işyeri temsilcileri ile üyelerimiz hazır
bulundu.
Saygı duruşunda bulunulması
ve İstiklal Marşının okunmasıyla
başlayan toplantıda bir konuşma
yapan Türkiye Kamu-Sen ve Türk
Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail
Koncuk içte ve dışta ihanet şebekelerinin kol gezdiğini söyleyerek,
milli hassasiyeti olan insanların bu
coğrafyanın nasıl vatan yapıldığını
bütün insanlara anlatmasının bugün dünden çok daha önemli hale
geldiğini belirtti.

Bu coğrafyada yaşamanın bedeli
olduğunu kaydeden Koncuk, “ Bu
bedeli şehitlerimiz ödedi; milletimiz de ödemeye devam ediyor”
dedi. Milli değerlerimizin, bayrağımızın tartışılır hale geldiğini vurgulayan Koncuk, “Türk bayrağının
adının değiştirilmesi dahi teklif
edildi. Toplum son 11 yıldır öylesine dönüştürüldü ki; şehitliğin,
bayrağın, bağımsız yaşamanın
öneminin pek çok insan tarafından göz ardı edildiğini görüyoruz.
Bu dönüşüm milli hassasiyeti olan
insanlar üzerinde bile etkili oldu;
onların da kulaklarını, gözlerini kapattığına şahit oluyoruz” diye konuştu. Ders kitaplarından bayrak
şiirinin kaldırıldığını hatırlatan Koncuk, “Başbakan seçim meydanlarında Bayrak şiirini okuyor. Bayrak
şiirini kaldıran bir başka iktidarın
Bakanı mıydı? Başbakan bundan
haberdar değil miydi? Başbakana
sesleniyorum: Bayrak şiirini seçim

coğrafyada eyalet sistemi tartışılıyor, Türkiye’nin özerklikle yönetilmesi tartışılıyor, Türk bayrağının
adından rahatsızlık var’ mı diyeceğiz? Çanakkale Zaferini kutlarken,
ülkemizde yaşananları milletimize
anlatacağız. Milletimize aldatıldıklarını söyleyeceğiz. Şehitlerimize
ihanet edenlerin, Çanakkale Zaferini kutlama haklarının olmadığını
meydanlarında okuyorsanız, tali- düşünüyorum” diye konuştu.
mat verin de ders kitaplarına yeniÖğretmenlerin, akademisyenleden konulsun” dedi.
rin sendikal mücadelede mihenk
Çanakkale Zaferi’nin 99’uncu taşı olması gerektiğine inandığını
yıldönümünü kutladığımız bugün- kaydeden Koncuk sözlerini şöyle
lerde, milletimizin şerefi, namusu sürdürdü: “73 bin okul yöneticive vatanımızın bağımsızlığı için sini görevlerinden aldılar. Bunu
hayatlarını feda eden şehitlerimize da Cumhurbaşkanı onayladı. 13
ne diyeceğiz? ‘Sizin can verdiği- Haziran’da bütün okul yöneticileriniz bu coğrafyada eyalet sistemi nin görevleri sona eriyor. Seyredetartışılıyor, Türkiye’nin özerklikle cek değiliz. Yargıyı kullanarak müyönetilmesi tartışılıyor, Türk bay- cadelemizi sürdüreceğiz. Siyasi
rağının adından rahatsızlık var’ mı partilerin Anayasa Mahkemesine
diyeceğiz?
dava açmasını sağlamaya; onlaBu ülkede özerkliği tartışılır ra lojistik destek sağlayarak dava
hale getirenlerin vatanseverler dilekçesini oluşturmaya çalışıyodeğil, ülkeyi yönetenler olduğu- ruz. Kanunun iptali için Anayasa
nu bildiren Koncuk, “Çanakkale Mahkemesine başvurmaya CumZaferi’nin 99’uncu yıldönümünü huriyet Halk Partisi’nin milletvekili
kutladığımız bugünlerde, milletimi- sayısı yetiyor. CHP tarafından Anazin şerefi, namusu ve vatanımızın yasa Mahkemesine dava açılacak.
bağımsızlığı için hayatlarını feda Daha sonra yapılması gereken
eden şehitlerimize ne diyeceğiz? şudur: Görevden alınan arkadaş‘Sizin can verdiğiniz
b u larımız Anayasaya aykırılık gerekçesiyle idare mahkemesine dava
açabilir. Okul yöneticileri de 13 Haziran tarihinden sonra dava açabilir. Sendika olarak kanuna dava
açma hakkına sahip değiliz ama
şahıslar adına kanunu AİHM’e kadar taşıyacağız.”
Koncuk, sözlerini Abdurrahim
Karakoç’un “Yemin” adlı şiirini
okuyarak tamamladı. Koncuk, “90
yıllık demokrasi mücadelemiz yerle bir edilirken, susana ben hakkımı helal etmem. Milletimizin hakkı
da susanlara haram, zehir olsun”
dedi.
Genel Başkan Koncuk ve beraberindeki heyet, Kars İl Milli Eğitim
Müdürlüğünü de ziyaret etti.
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ANKARA 1 NO’LU ŞUBE İŞYERİ
TEMSİLCİLERİ TOPLANTISIYAPILDI

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Ankara 1 No’lu Şube’nin düzenlediği
istişare toplantısına 25 Mart 2014 tarihinde katıldı. Toplantıda Genel Merkez Yönetim Kurulu, Ankara 1
No’lu Şube Başkanı İbrahim Çömez ve Şube Yönetim Kurulu ile çok sayıda sendika üyemiz katıldı.
YÖK Başkanının, ‘YÖK’ü
tamamen lağvetmemiz lazım’
tespiti, YÖK’ün yeniden masaya
yatırılmasını gerektiren bir
durumdur. YÖK yeniden
yapılandırılmalı mı, yoksa YÖK
fonksiyonel olarak mı masaya
yatırılmalı şeklinde çalışma
yapılması gerekir.

vunulmasının mümkün olmadığını
belirterek, ‘Artık bu kurumu geçmişe bir tepki olarak değiştirmek de
yetmez. YÖK’ü tamamen lağvetmemiz lazım’ şeklindeki sözlerini
değerlendiren Genel Başkan Koncuk, şöyle konuştu: “YÖK Başkanı
bugün bunu niye söylüyor? YÖK
Başkanlığı’ndan alınma ihtimali olduğu için mi söylüyor o ayrı bir mesele; ama yaklaşık 2.5 yıldır kendisi
Yükseköğretim Kurulu (YÖK)
YÖK başkanlığı yapıyor ve bugün
Başkanı Prof. Dr. Gökhan
bunu söylemesi önemlidir.
Çetinsaya’nın, YÖK’ün kuruluş
YÖK Başkanının, ‘YÖK’ü tamafelsefesi ve işleyişi bakımından
bugün artık yaşamasının ve sa- men lağvetmemiz lazım’ tespiti,
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YÖK’ün yeniden masaya yatırılmasını gerektiren bir durumdur. YÖK
yeniden yapılandırılmalı mı, yoksa
YÖK fonksiyonel olarak mı masaya yatırılmalı şeklinde çalışma
yapılması gerekir. YÖK Başkanı,
YÖK’ün kapatılması gerektiğini
söylüyor ama YÖK Kanunu ile ilgili
çalışmalar yapılırken, görüşlerimizi
elinin tersiyle iten bir YÖK anlayışı
gördük. Oysa ben YÖK Başkanına, ‘üniversitelere demokrasiyi
getirisiniz tarihe geçersiniz’ demiştim. YÖK Taslağını bile bugünkü
YÖK Kanunundan daha kötü hale
getirmeye çalışan bir YÖK Başka-

nının ‘YÖK kapatılmalıdır’ noktasına nasıl geldiğini değerlendirmek
lazım.”

Üniversitelerde akademik ve
idari personelin iradesine gem
vuran bir rektörlük saltanatı
var. Bu anlayışa direnen
insanlar var ama sayıları fazla
değil. Bu nedenle insanların
şahsiyetlerinin rencide
edilmesini engelleyebilecek bir
YÖK yapılanmasına ihtiyacımız
bulunmaktadır.
YÖK Kanununun mutlaka gözden geçirilmesi gerektiğini bildiren
Koncuk, “MEB ile ilgili mücadelede
cesur adımlar atabiliyoruz. Ancak
üniversiteler söz konusu olduğunda cesur adımların sayısı yetersiz
kalmaktadır. Çünkü üniversitelerde öyle bir yapı var ki; mesela
Hatay Üniversitesi Rektörü, Hatay
Şube Başkanımızın Hatay Üniversitesi ile ilgili yaptığı bir açıklamadan dolayı tüm birimlere ‘Türk
Eğitim-Sen’den istifa edin’ diye
talimat veriyor. Sendikamızdan
istifa edenler kendileri açısından
haklı olabilirler, çünkü kendilerini
baskı altında hissediyorlar. Ancak
bu örnek, üniversitelerin içinde
bulunduğu vahameti gösteriyor.
Üniversitelerde akademik ve idari
personelin iradesine gem vuran bir
rektörlük saltanatı var. Bu anlayışa
direnen insanlar var ama sayıları
fazla değil. Bu nedenle insanların
şahsiyetlerinin rencide edilmesini
engelleyebilecek bir YÖK yapılanmasına ihtiyacımız bulunmaktadır.
Aksi taktide üniversitelerde sendikal gelişmeyi de istediğimiz noktaya taşımamız zor olur” dedi.

TÜRK EĞİTİM-SEN
Türkiye’nin Sendikası

SAKARYA, DÜZCE VE
BOLU’DA İSTİŞARE
TOPLANTILARI YAPILDI

Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreteri M. Yaşar Şahindoğan ve Genel Dış İlişkiler ve Basın
Sekreteri Sami Özdemir, 20 Mart
2014 tarihinde Sakarya, 21 Mart
2014 tarihinde Düzce, 22 Mart
2014 tarihinde de Bolu’da şube ziyaretleri yaparak, üyelerimizle yapılan istişare toplantılarına katıldı.

Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri Sami Özdemir toplantılarda
yaptığı konuşmalarda “Bizi güçlü
kılan sizlersiniz” diyerek şunları
kaydetti: “Türk Eğitim-Sen etkili
bir sendikadır ama yetkili olmak da
zorundayız. Bu nedenle alanlardayız. Sendikamız üye sayısını her yıl
en az net 25 bin civarında artırarak
yoluna devam ediyor. Üye sayımız
şu anda 235 bin civarında. Türkiye
Kamu-Sen’e üye kamu çalışanları
üzerindeki her türlü baskıya ve zulme rağmen yolumuza dimdik devam ediyoruz. Bu gücü de sizden
alıyoruz. Başınızın öne eğilmesine
neden olacak hiçbir şeyin altına
imza atmadık. Sizden aldığımız
güçle gerek eğitim çalışanlarının
hakları gerekse milli konulardaki
reflekslerimiz ile ilgili eylemler yaptık. Eğitim çalışanlarının sorunlarını
hukuki zemine taşıdık. Eğitim çalışanlarının sorunlarını gerek ulusal
gerekse yerel basında kamuoyuna
duyuruyoruz.
Milli birlik ve beraberliğin, ülkemizin bölünmez bütünlüğünün
önemine vurgu yapan Özdemir,
“Andımızı kaldıracaksınız, arabalara Türk bayrağının konulmasını
yasaklayacaksınız, ders kitapların-

dan Bayrak şiirini kaldıracaksınız
sonra da seçim meydanlarında
Bayrak şiirini okuyacaksınız, İstiklal Marşı ve Türk bayrağını kullanarak seçim propagandası yapacaksınız. Siz bu milletin aklıyla mı
oynuyorsunuz? Bu millet bunun
hesabını sizden sormayacak mı?”
dedi.
Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreteri M. Yaşar Şahindoğan da toplantılarda yaptığı konuşmalarda şunları söyledi: “Öyle
bir Başbakan düşünün ki, ülkenin
kendisine oy vermeyen tüm kesimleri ile savaşıyor, bunu kendisi
de itiraf ediyor; İstiklal mücadelesi
yaptığını söylüyor. Dün twitter’ı yasakladılar. Belki önümüzdeki günlerde facebook’u yasaklayacaklar.
Yasakların arka planında Türkiye’yi
tek başına yönetme, farklı görüşlere ve aykırılıklara tahammül etmeme zihniyetinin bulunduğunu
görüyoruz. Twitter sadece
Kızıl Çin’de yasak. Türkiye’de
twitter yasaklanan ikinci ülke
oldu. Oysa demokrasi diyerek
yola çıkılmıştı. Eğer yaklaşan
yerel seçimlerde yapılanlara
‘dur’ denilmezse, hiç kimse
Türkiye’nin yarınının bugününden daha kötü olmayacağını garanti edemez. Türkiye,
hızla tek adam yönetimine
doğru gidiyor. Türkiye hızla
kendisi gibi düşünmeyenleri
ötekileştiren hatta düşman
gören bir kutuplaşmaya, bölünmeye doğru gidiyor. Buna
yerel seçimlerden başlayarak
dur demeliyiz.”

İki basamaklı ve altı oturumlu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme
Sistemi’nin (ÖSYS) ilk sınavı olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı
(YGS) 23.03.2014 tarihinde yapılmıştır. 2 milyon öğrencinin katılımı
ile gerçekleşen ve bu yönüyle de çok sayıda insanı etkileyen Yükseköğretime Geçiş Sınavı sorularının sadece yüzde 20’lik kısmı yayımlanmıştır. Bu durumda da her testten 40’ar olmak üzere sorulan
160 sorunun yalnızca 32 tanesi kamuoyuyla paylaşılmıştır. Anayasamızda yer alan temel hak ve hürriyetlerden olan hak arama hürriyeti,
hukuk devleti ilkesi ve idarenin şeffaflığı ilkesi ile bağdaşmayan bu
tutuma karşı sorularının yayımlanması istemi ile, Türk Eğitim Sen olarak ÖSYM’ye talep yazısı yazdık ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu
çerçevesinde bilgi edinme talebinde bulunduk.
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MERKEZ KADIN KOMİSYONU
KEÇİÖREN’DEKİ HUZUR EVİNİ
ZİYARET ETTİ

Türk Eğitim-Sen Merkez Kadın
Komisyonu, Ankara Şubelerimizin
Kadın Komisyonu Üyeleri, kadın
üyelerimiz ve Türk Eğitim-Sen Ge-
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Ziyarette huzurevinde kalan yaşlılarımızla uzun uzun sohbet edildi,
duygusal anlar yaşandı. Genel
Merkez Kadın Komisyonu Başkanı
Firdes Işık, kültürümüzün genç nesillere aktarılmasında yaşlılarımızın
birikimlerinden faydalanılması gerektiğini kaydederek, “Değerlerimizin nesillerden nesillere aktarılarak korunabileceğinin farkında
olmalıyız” dedi.

nel Merkez personelimiz, Yaşlılara
Işık, “Onlar bizleri çocukları,
Saygı Haftası nedeniyle 20 Mart torunları gibi bağırlarına bastılar,
2014 tarihinde Keçiören’deki Güç- hayır duasında bulundular. Bizler
süzler Yurdu’nu ziyaret etti.
onların ellerini öperken anne, an-

neanne, babaanne elini öpmenin
huzurunu yaşadık. Birlikte geçirdiğimiz kısacık sürede beraber dertleştik, ağladık, doya doya sohbet
ettik” dedi.
Daha sonra Merkez Kadın Komisyonu Üyelerinden Meral Cengiz ve Berrin Koç ud eşliğinde
yaşlılarımızın istedikleri şarkıları,
türküleri içtenlikle söyledi. Ziyaretimiz, hediye takdimi ile son buldu.
Yaşlılarımızın ellerinden öperken,
onlara sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler diledik.

TÜRK EĞİTİM-SEN
Türkiye’nin Sendikası

GENEL MERKEZ
YÖNETİCİLERİ UŞAK’TAYDI
Türk Eğitim-Sen Genel Mevzuat
ve toplu Sözleşme Sekreteri M. Yaşar Şahindoğan ve Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri Sami Özdemir 06.03.2014 tarihinde Uşak
Şubesinin düzenlediği istişare
toplantısına katıldı. Genel Merkez
Yöneticileri 07.03.2014 tarihinde
de okul ve kurum ziyaretinde bulundu. Bu ziyaretler kapsamında
Uşak Lisesi ve Uşak Atatürk İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret eden
Genel Merkez Yöneticileri, eğitim
çalışanlarına sendikamızın çalışmaları hakkında bilgi verdi. Genel
Merkez Yöneticileri daha sonra
Uşak İl Milli Eğitim Müdürü, Uşak
Vali Yardımcısı, Uşak Üniversitesi
Rektörü ve Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanını ziyaret etti.

kalar birilerinin emirleri ile hareket
ederken, biz her türlü mücadeleyi veriyoruz. Bu nedenle Türkiye
Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen
yetkili olmak zorundadır. Sadece
eğitim iş kolunda yetkili olmak yetmiyor. Çünkü toplu sözleşmede
imza yetkisi konfederasyon genel
başkanındadır. Dolayısıyla Türkiye
Kamu-Sen tüm hizmet kollarında
yetkili olması gerekmektedir” diye
konuştu.
Toplantıda Genel Mevzuat ve
Toplu Sözleşme Sekeretri M. Yaşar Şahindoğan da bir konuşma
yaptı. Şahindoğan şunları kaydetti:
“MEB yasasıyla, siyasi iktidar, siyasi darbe yaparak tüm yönetim
kademelerindeki eğitim çalışanlarının görevlerine son veriyor; bu
kişilerin yerine kendi kafasına göre
atama yapmayı düşünüyor. Yapılanların darbelerden hiçbir farkı
yoktur hatta bu, daha ileri bir darbedir. Çünkü 12 Eylül darbecileri
bile okul müdürlerini görevden almamıştı. Siyasi erkin, kurumlardaki hizmetliye kadar tüm personelin
kendi yandaşı olmasını isteyecek
kadar gözü dönmüştür. Çok açık
söylüyorum, devleti ele geçirmeye
kararlı görünüyorlar. Ama Türkiye
Kamu-Sen, Türk Eğitim-Sen ve bu
ülkeyi karşılıksız sevenler olduğu
müddetçe hayalleri kursaklarında
kalacaktır.”

İstişare toplantısında bir konuşma yapan Genel Dış İlişkiler
ve Basın Sekreteri Sami Özdemir
Türkiye Kamu-Sen ve Türk EğitimSen üyelerine yapılan haksızlıklara dikkat çekerek, “Biz bu ülkeyi
bedelsiz sevdik. Ancak şunu da
söylemek istiyorum, bu geçen
sürede bize bedel ödettiler; milli
manevi değerlerimizi benimseyen,
ülkemizin bölünmez bütünlüğünü
savunan, geleceğimiz için alın teri
döken siz değerli arkadaşlarımızı
ötekileştirdiler. Bizler ötekileştirilirken, menfaati uğruna kişiliğini
satanlar baş tacı edildi. Biz yapılan
iyiliği de, kötülüğü de unutmayız”
MEB Yasasının stajyer öğretdedi.
menlikte keyfi uygulamalara yol
Türk Eğitim-Sen olarak hiçbir açacağını söyleyen Şahindoğan,
konuyu atlamadığımızı, eğitim ca- “KPSS’yi kazanıp öğretmen olarak
miasının ekonomik, sosyal, hukuki atanan bir kişi yeterli performans
sorunlarını kamuoyuna taşıdığımı- gösterdiği taktirde yazılı ve sözlü
zı ifade eden Özdemir, “Sarı sendi- sınava alınacak. Öğretmenlerin

stajyerliği, bu sınavların neticesinde başarılı olmaları durumunda
kalkacak, öğretmenler başarılı olmazsa adaylıkları ikinci yıla uzayacak. Öğretmenler ikinci yılda da
aynı kriterlerle değerlendirmelere
tabi tutulacak, yine başarılı olmazlarsa meslekle ilişikleri kesilecek.
Sözlü sınav, torpil ve yandaş kayırma uygulamasıdır. Bu ülkede mülakatların objektif yapıldığını kimse
söyleyemez. Performans değerlendirmesinin kriterlerinin ne olacağını da bilmiyoruz. Yandaş sen-

dikaya üye olmak performansın
artmasında etkili olacak mı? Kısacası böyle saçma sapan ve sübjektif değerlendirmeler öngören
bir stajyerlik tanımı var. Şu demek
istenmektedir: ‘KPSS’yi kazansalar bile herkesi öğretmen olarak
almayacağız. Bize biat edenleri ve
yandaş olanları öğretmen olarak
alacağız; diğerlerinin performansı
düşük ya da sınavı kazanmadın
gibi gerekçelerle kapının önüne
koyacağız.’ Bu uygulamayı kabul
etmemiz mümkün değildir.” dedi.

Bilindiği gibi Milli Eğitim Bakanlığınca yoksul ve başarılı öğrencilere
maddi bir katkı sağlamak amacıyla düzenlenen Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı’nın 2014 yılı Başvuru Kılavuzu yayınlanmıştır.
Kılavuzda başvuru için ailenin 2013 yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın 2014 Malî Yılı için tespit edilen 6.150 TL (altı
bin yüz elli TL)’ yi geçmemesi gerektiği belirtilmektedir. Ülkemizin ve
eğitim çalışanlarının ekonomik şartları göz önüne alındığında fert
başına düşen yıllık gelirin 6.150 TL’yi geçmemesi koşulu öğretmen
çocuklarına ayrılan kontenjanları fiilen kullanılamaz hale getirmektedir. Türk Eğitim Sen olarak yaşanan bu mağduriyetin giderilmesi için
kılavuzda yeni bir düzenleme yapılarak, belirlenen ailenin yıllık gelir
toplamından fert başına düşen net miktarın yeniden tespit edilmesi
ve öğretmen çocuklarının da sınava başvurabilmesinin sağlanması
için Bakanlığa yazılı başvuruda bulunduk.
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TÜRK EĞİTİM-SEN TACEDDİN DERGÂHINI ZİYARET ETTİ

Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi “İstiklal Marşı’nın
kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u
Anma Günü” dolayısıyla Taceddin
Dergâhında anma töreni düzenledi. Törene Genel Merkez Yönetim
Kurulu Üyeleri, Merkez Kadın Komisyonu Başkanı Firdes Işık, Ankara Şube Başkanları ve Yönetim
Kurulu Üyeleri, Türkiye Kamu-Sen
Genel Mali Sekreteri Nuri Ünal ve
üyelerimiz katıldı.

gi şartlarda yazıldığını bilmemiz ve
bu çerçevede değerlendirmemiz
gerekmektedir” dedi.

İstiklal Marşımızın kabulünün
yıldönümüne denk gelen bir zamanda demokratikleşme adı verilen sözde paketin TBMM’de kabul
edildiğini belirten Akkaş, içinde
Türklük bilincini yok etmekten,
teröristlere neredeyse imtiyaz tanıyacak kadar esnek hususların
bulunduğu bu paketin Türk deGenel Sekreter Musa Akkaş mokrasi tarihi için tam bir utanç
burada yaptığı açıklamada İstiklal olduğunu bildirdi.
Marşımızın 93’üncü yıldönümüÖğrenci Andının bu paketle birnü kutlayarak sözlerine başladı. likte kaldırıldığını söyleyen Akkaş,
Mehmet Akif Ersoy’un kaleme aynı endişeyi İstiklal Marşı için de
aldığı İstiklal Marşımızın önemine yaşadığımızı belirtti. Akkaş, “Medeğinen Akkaş, “İstiklal Marşı’nı rak ediyoruz; yarın bölücü çevreler
anlamak için İstiklal Marşı’nın han- ve terör örgütü okullarda İstiklal
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ülkemizin tam kalbine çöreklenen
yılanlara fırsat tanımayacaktır”
Marşı’nın okutulmaması için kam- diye konuştu.
panya düzenlerse, yine aynı tutum
Akkaş sözlerini “Hakkıdır, hür
sergilenerek, İstiklal Marşı da kalyaşamış
bayrağımın hürriyet; Hakdırılacak mıdır?” diye sordu.
kıdır, Hakk’a tapan milletimin istikAkkaş, aydınlık yarınlara ulaş- lal!” diyerek tamamladı.
mak için var gücümüzle çalışacaGenel Sekreter Musa Akkaş’ın
ğımızı da söyleyerek, “Millet olarak
konuşmasının
ardından Ulu Önder
oyuna gelmeyeceğiz. Türk milleti
Atatürk,
şehitlerimiz
ve vatan şaigeçmişte olduğu gibi bugün de
rimiz
Mehmet
Akif
Ersoy
için dua
itidalli tavrını sürdürecek, değerlerinin zarar görmemesi için ise da edildi.

TÜRK EĞİTİM-SEN
Türkiye’nin Sendikası

GENEL BAŞKAN IĞDIR’DAN SESLENDİ :
“HAK GASPI KONUSUNDA MAHARETLİLER, AMA HAK VERMEK
KONUSUNDA ÇOK ZAYIFLAR” DEDİ

Türkiye Kamu-Sen ve Türk
Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, 19 Mart 2014 tarihinde
Iğdır Şubesinin istişare toplantısına katıldı. Toplantıda Türk Yerel
Hizmet-Sen Genel Başkanı İlhan
Koyuncu, MHP Genel Sekreter Yardımcısı Abbas Bozyel, Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Talip Geylan,
Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri Cengiz Kocakaplan, Türkiye
Kamu-Sen’e bağlı sendikaların Iğdır Şube Başkanları, il temsilcileri, Iğdır Merkez Belediye Başkan
Adayı Gündüz Güneş ve üyelerimiz
katıldı.
Toplantıda bir konuşma yapan
Türkiye Kamu-Sen ve Türk EğitimSen Genel Başkanı İsmail Koncuk, şehitlerimizi saygı ve minnetle yad ederek sözlerine başladı.
‘Güneydoğu’dan şehit haberleri
gelmiyor’ şeklindeki söylemlere
dikkat çeken Koncuk, “Elbette evlatlarımızın şehit olması bizi sevindirmez. Bizim önceliğimiz insanları
yaşatmaktır. ‘Güneydoğudan şehit
haberleri gelmiyor’ deniliyor. Şehit

h a berleri niye gelsin? Siz
Güneydoğuyu PKK’ya teslim ederseniz, vergi toplamalarına, mahkeme kurmalarına izin verirseniz
niye şehit haberleri gelsin? Terör
örgütünün istediklerini vermişsiniz.
Özerklik talepleri var, bu talebi de
gerçekleştirmeyeceğinizi söylemiyorsunuz. Mücadele etmediğiniz
takdirde şehit haberleri gelir mi? Şehit vermeyelim ama Çanakkale’de
de böyle düşünseydik, ‘Bu memleketin çocuklarına yazık değil mi?
Niye ölsünler? İngilizler, Çanakkale
boğazını rahat rahat geçsinler, sonra da bizi yönetsinler’ denilseydi, ne
Çanakkale’de ne de milli mücadelede şehit vermezdik.” diye konuştu.

yılının sonunda çift haneli enflasyon
rakamları ile karşılaşacağız. Ortala
ma devlet memurlarının maaşına
yapılan zam yüzde 5.2’dir. 2014
yılının sonunda enflasyon yüzde
15 olursa, 10 puanlık kaybı nasıl
karşılayacağız? 2015 yılında verilecek yüzde 3+3 zam da kaybımızı
karşılamayacaktır. 730 günümüzü
çaldılar. Kamu çalışanlarının kendilerini satmayacak anlayışları yetkilendirmeleri gerekir. Sendikalar,
Kanarya Sevenler Derneği değildir”
diye konuştu.
Başbakan iş güvencesi konusunda rest çekiyor. Biz de bu resti
görüyoruz.
Kamu çalışanlarının iş güvencesinin tehdit altında olduğuna dikkat
çeken Koncuk, “17 Aralık operasyonunun ardından bir gazeteci Pakistan gezisinden dönerken

Başbakana ‘Emniyet müdürlerini,
polisleri neden meslekten atmanız?’ diye sordu. Başbakan da,
‘657 sayılı DMK bu insanları koruyor. Eğer bu kişiler fabrikada çalışsaydı, ihbar ve kıdem tazminatını
verirdik, kapının önüne koyardık.
Ama aklımız başımıza geldi. En kısa
sürede 657 sayılı DMK’yı değiştireceğiz’ dedi. Yani Başbakan, ‘İş
güvenceniz önümüzde engel. İstediğimiz kişileri meslekten atamıyoruz. Bu nedenle en kısa zamanda
sizi iş güvencesiz hale getireceğiz’
diyor yani rest çekiyor. 450 bin Türkiye Kamu-Sen üyesi adına bu resti
görüyoruz. Hodri meydan. El mi yaman bey mi yaman” dedi.

Kamu çalışanlarının 123 TL’ye pazarlandığını belirten Koncuk, 2014
yılında kamu çalışanlarına enflasyon farkı verilmeyeceğini, ek derslerin, ikramiyelerin, tazminatların ve
aile ve çocuk yardımının artırılmadığını söyledi. 2014 yılı itibariyle enflasyonun çift haneli rakamlara çıkmasının sürpriz olmayacağını ifade
eden Koncuk, “Yüzde 5.3 olarak
ilan edilen enflasyon hedefinin orta
noktası yüzde 6.6’ya çıkarıldı. 2014
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AKTİF EĞİTİM-SEN’DEN
KONFEDERASYONUMUZA ZİYARET

Aktif Eğitim-Sen Genel Başkanı
Osman Bahçe ve Yönetim Kurulu
üyeleri Türkiye Kamu-Sen ve Türk
Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail
Koncuk’u ziyaret etti.
Yeni kurulan bir sendika olarak
yolun başında olduklarını ifade
eden Aktif Eğitim-Sen Genel Başkanı Osman Bahçe, Türk EğitimSen gibi büyük ve güçlü bir sendikanın bilgi ve tecrübelerinin her
zaman kendilerine bu yolda ışık
tutacağını belirtti.
Aktif Eğitim-Sen’in ziyaretinden

memnuniyet duyduklarını belirten
Türkiye Kamu-Sen ve Türk EğitimSen Genel Başkanı İsmail Koncuk
ise, Aktif Eğitim-Sen’e çalışmalarında başarılar diledi. Koncuk, “Sivil Toplum Kuruluşları bir ülkenin
temel dinamikleridir. Bu çerçevede
sendikaların üslendiği misyon da
kamu çalışanları bakımından büyük önem arz etmektedir. Memurların hak ve menfaatleri için mücadele etmek bizlerin temel görevidir.
Bunun yanı sıra Türkiye’de eğitim
alanında yaşanan sorunlar hepi-

mizce malumdur. Bizler el birliği
ile yaşanan bu sıkıntıların giderilmesi ve çözümünde üzerimize düşeni yaparak gelecek nesillerimizin
daha mutlu, daha aydınlık yarınlara
ulaşabilmeleri için çabalayacağız.
Bu bağlamda, çalışmalarınızda
başarılar diliyor, sendikanızın eğitim ve çalışma hayatına hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.
Aktif Eğitim-Sen’in ziyaretinde,
Genel Başkanımız İsmail Koncuk
ile birlikte Türk Eğitim-Sen yönetim
kurulu üyelerimizde hazır bulundu.

TÜRKİYE KAMU-SEN VE ESKİMEYEN
DOSTLAR ŞEHİTLERİMİZİ UNUTMADI
Türkiye Kamu-Sen ve Eskimeyen
Dostlar Grubu 18 Mart Şehitler günü
ve Şehitler haftası nedeniyle Ankara
Kocatepe Camii’nde Mevlid-i Şerif
okuttu.
Akşam namazının ardından başlayan mevlide katılım oldukça yoğun
oldu.
Mevlid’e Genel Başkanımız İsmail
Koncuk başta olmak üzere Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın
Genel Başkanları, Genel Merkez yöneticileri, Şube Başkanlarımız, üyelerimiz, Şehit Aileleri ve çok sayıda
vatandaş da iştirak etti.
Kocatepe Camii’nin büyüleyici atmosferinde okunan Mevlid-i Şerifler
ve Kuran tilavetinin ardından başta
Çanakkale Şehitlerimiz olmak üzere bu vatan için canını vermiş tüm
şehitlerimizin ruhları için hep birlikte
dualar edildi, ilahiler söylendi.
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SENDİKAMIZDAN
NÖBET ÜCRETİ
İÇİN DİLEKÇE
EYLEMİ

Öğretmenlerin, asli bir nitelik
taşımayan ve sorumluluğu son
derece geniş olan nöbet hizmetinin karşılığı olarak ek ücret
alamama durumu, iç hukuka
ve uluslararası mevzuata aykırı
nitelik taşıdığı gibi hakkaniyet
anlayışına da bütünüyle aykırı olduğu ve bu durumun Milli
Eğitim Bakanlığı tarafından göz
ardı edildiği ve öğretmenlerimizin mağdur edilmekte olduğu
bir vakıadır.
Türk Eğitim-Sen olarak Toplu
sözleşme tekliflerimiz arasında
yer alan ve sık sık dile getirdiğimiz öğretmenlerimizin okulda yürüttükleri nöbet hizmetleri
karşılığında 6 saat ek ders talebimizle ilgili dilekçe hazırlanmıştır. Haklı talebimizin Bakanlıkça
dikkate alınması için dilekçe eylemi başlatmış bulunuyoruz. Bu
eylem kapsamında, üyelerimiz
ve eğitim çalışanları tarafından
doldurulacak dilekçeler Şubelerimiz tarafından belirlenecek
zamanlarda kitlesel basın açıklamaları ile birlikte Milli Eğitim
Bakanlığına gönderilecektir.

TÜRK EĞİTİM-SEN
Türkiye’nin Sendikası

GENEL BAŞKAN “BABAM İÇİN BİLE MEMLEKETİMİ SATMAM” DEDİ.

Türkiye Kamu-Sen ve Türk
Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, 16.03.2014 tarihinde
Adana 2 No’lu Şubeye bağlı Ceyhan İlçe Temsilciliğinin düzenlediği
istişare toplantısına katıldı. Toplantıda Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreteri M. Yaşar Şahindoğan, Genel Dış İlişkiler ve Basın
Sekreteri Sami Özdemir, Türkiye
Kamu-Sen Adana İl Temsilcisi ve
Türk Eğitim-Sen Adana 2 No’lu
Şube Başkanı Kamil Köse, Adana
1 No’lu Şube Başkanı Selahattin
Dolğun, Adana 3 No’lu Şube Başkanı Rıfat Çelik, Ceyhan İlçe Temsilcisi Erkan Totan ve üyelerimiz
hazır bulundu.
Saygı duruşunda bulunulması
ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan toplantıda Türkiye
Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen
Genel Başkanı İsmail Koncuk bir
konuşma yaptı. Ülkemizin iyi günlerden geçmediğini kaydeden Genel Başkan Koncuk, “Bunu siyasi
angajmanla söylemiyorum. Bunu,
Türk milletinin bir evladı, 450 bin
üyesi olan bir sivil toplum örgütünün genel başkanı, Türk tarihini
bilen bir insan olarak söylüyorum.
Ülkemize kötüye giderken maalesef birçok insanın kulaklarını, gözlerini kapattığını; sadece bugünü
yaşayan insanların sayısının arttığını görüyorum. Böyle olduğu zaman ülkemizin geleceği tehlikede
demektir.

din adamları en üstte yer alır. Zira
bu üç meslek grubu toplumun
dinamikleridir. Dolayasıyla öğretmenleri, akademisyenleri ve din
adamlarını sigortaya benzetiyorum. Kablo ısındığında sigortalar
atar. Sigortanın atması evimizde
yangın çıkmasını engeller. Toplumun geleceği ile ilgili bir olumsuzluk varken, toplumun sigortası
olması gereken bu kesimler, eğer
sigorta görevini yerine getirmiyorsa, bu toplumu düzeltecek başka
hiçbir mekanizma yoktur.
Bu üç meslek grubu, tüm olanları sineye çekiyorsa, zarar görmemek için sessiz kalıyorsa, o zaman
topyekûn ‘yandık’ demektir. Peki
topumun aydın kesimi olarak nitelendirdiğimiz insanlar görevlerini
yapmazsa, kime umut bağlayacağız?

Peygamberimiz ‘Din güzel ahlaktır’ demiş. Güzel ahlak ne
demek? Güzel ahlak; haram yememektir, büyük günahlar işlememektir, kul hakkı yememektir.
Bakınız Hz. Peygamberimiz, Bedir
Savaşı’nda bir sahabenin belinde
kemer görür ve ‘Nereden aldın?’
diye sorar. O da ‘Öldürdüğümüz
düşmanlardan birinin belindeydi’
der. Bunun üzerine Hz. Peygamber
Efendimiz, ‘Sen beline cehennem
ateşinden bir kemer takmışsın. O
milletin malıdır’ der. Yine Hz. Peygamberimiz bir babanın evladına
kaşı vazifelerini sayarken “helal
Sorumluluk sıralaması yaparsak rızıkla beslemek” ifadesini kullanır.
akademisyenler, öğretmenler ve Biz evlatlarımızı helal rızıkla rızık-

cadele veriyoruz ama ne yazık ki
“Memleketteki her türlü namus- demokrasi mücadelesi bir çırpıda
suzluğu, ahlaksızlığı sineye mi çe- kenara atıldı” dedi.
keceğiz? Böyle bir Müslümanlık
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin
var mı?” diye soran Koncuk, “Hem mili piyangodan çıkmadığını, bu
Müslümanım diyeceğiz hem de coğrafyanın kuponla vatan yapılAllah’ın emirlerini görmezden ge- madığını ifade eden Koncuk, “Bu
leceğiz, ‘benim hırsızım ne güzel’ coğrafya şehit kanlarının bedeli ile
diyeceğiz. Hırsızlık anlayışının vatan yapılmıştır. Dolayısıyla vatadeğirmenine su taşıyan insanla- nımızı, milli birlik ve beraberliğimizi
ra ‘arkadaşımız’ diye referans mı korumak için mücadele etmeliyiz.
olacağız? İsterse babamızın oğlu Irak ve Suriye’yi görüyoruz. Susolsun, hırsızın yanında olmamalı- tuğumuz, anladığımız anlamda
yız. Neye, kime hizmet ettiğimizi iyi ayağa kalkmadığımız ve sorumbileceğiz.” diye konuştu.
luluklarımızı yerine getirmediğimiz
Koncuk sözlerini şöyle sürdür- müddetçe bu vatanı kaybederiz,
dü: “Bu ülkenin bölünmez bü- Irak’a ve Suriye’ye döneriz. O zatünlüğünü, milletimizin birlik ve man şerefimiz ve namusumuz da
beraberliğini hayatının merkezi- elden gider” diye konuştu.
ne koyan insanlar hangi saiklerle
Koncuk sözlerini şöyle sürdürolursa olsun birtakım yanlış işlerin dü: “Siyasi istikrar söylemi vardı.
figüranı oluyorsa, o insanların ken- ‘Siyasi istikrar bozulursa ekonodilerini değerlendirmesi lazım. Ben mik istikrarda bozulur’ deniliyordu.
babam için bile memleketimi satPeki şu anda siyasi istikrar var mı?
mam; bu millete ihanet edenlerle
Siyasi istikrarın temeli siyasi gükol kola girmem. Hatır için ihaneti
vendir. Sadece millet olarak güven
nasıl normal görebiliriz, bunu nasıl
duymanız da yetmez; uluslararası
sineye çekebiliriz?
alanda da güven duyulması gerekMilletimizin geleceği sizin gibi mektedir. Aksi taktirde ülkemize
mili hassasiyeti en üst noktada sıcak para girmez. 2010 yılından
olan insanların gayretiyle doğru bu yana ekonomik göstergeler
orantılıdır. ‘Birileri düzeltir’ diye dü- kötüye gitmektedir. Dolayısıyla şu
şünmeyin. O birileri ya sizsiniz ya anda Türkiye’de siyasi güvensizlida sizden başka kimse yok; vallahi ğe bağlı olarak siyasi istikrasızlık
de yok billahi de yok.”
ve ekonomik istikrarsızlık var. DoTürkiye’nin 90 yıldır demokrasi lar ve avro TL karşısında değer kamücadelesi verdiğini belirten Kon- zandı. Son bir yılda kamu çalışancuk, “Aziz şehitlerimizin emaneti larının alım gücü yüzde 16 azaldı.
olan bu vatanı kamil bir demokra- Bu, hepimizi yakından ilgilendiren
siye kavuşturmak için 90 yıldır mü- bir durumdur.”
landırmakla sorumlu olacağız.”

İLKELİ, MÜCADELECİ ve BAĞIMSIZ
SENDİKACILIĞIN ADRESİ TÜRK EĞİTİM-SEN
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GENEL MERKEZ
YÖNETİCİLERİ BİNGÖL VE
DİYARBAKIR’DAYDI

Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreteri M. Yaşar Şahindoğan
ve Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri Sami Özdemir, 4 Nisan 2014
tarihinde Bingöl, 5 Nisan 2014 tarihinde de Diyarbakır Şubelerinin
düzenlediği istişare toplantılarına
katıldı. Toplantılarda şube yönetim
kurulu üyeleri, ilçe temsilcileri, şubelerin kadın komisyonları ve üyelerimiz hazır bulundu.
İstişare toplantılarında bir konuşma yapan Genel Dış İlişkiler
ve Basın Sekreteri Sami Özdemir,
kamu çalışanlarının iş güvencesinin ellerinden alınmak istendiğine
de dikkat çekti. Özdemir şöyle konuştu: “Anayasanın 128. Maddesi
‘Devletin asli ve sürekli işleri devlet memurları ve kamu görevlileri
eliyle yapılır’ der. Ancak bu madde
‘Devletin asli ve sürekli işleri çalışanlar eliyle yürütülür’ şeklinde
değiştirilmek istenmektedir. Anayasanın 128. Maddesi, iş güvencesiyle ilgilidir ve memuru tanımlayan bir maddedir. Anayasanın 128.
Maddesi değiştirilirse, o zaman
devlet memurluğu sıfatı fiilen ortadan kalkar ve Tekel işçilerinin yaşadıklarını kamuda çalışan arkadaşlarımız yaşar. Ne yazık ki kamu
çalışanları iş güvencesiz hale getirilmek istenmektedir. Dolayısıyla iş
güvencesi konusunda tüm kamu
çalışanları bir ve beraber olmalıdır;
sendikal tercihlerine dikkat etmelidir. Kamu çalışanları kendilerini
pazarlayan sendikal yapılara üye
olmaya devam ederse, o zaman
yakın bir gelecekte iş güvencemiz
elimizden alınacaktır. İş güvencesi,
Cumhuriyet tarihi boyunca elde
ettiğimiz en önemli kazanımımız-
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dır. Bu nedenle iş güvencemizin
tehlikede olduğu konusunda tüm
kamu çalışanlarını uyarmalıyız.”

Türkiye Kamu-Sen belli ilkelerin,
belli amaçların bir araya getirdiği
insanlardan oluşmuştur. Bizi diğer
sivil toplum kuruluşlarından ayıran
bazı özellikler bulunmaktadır. Sizler de Türk Eğitim-Sen ve Türkiye
Kamu-Sen’in özellikleri nedeniyle
bu çatı altındasınız. Türk EğitimSen ve Türkiye Kamu-Sen’in bir
parçası olmak kamu çalışanlarının
meselesini öncelikli mesele olarak
kabul etmek ve bu ülkenin bölünmez bütünlüğünden yana olmak
demektir. Öyle sendikalar var ki
ülkenin batısında çağdaş ve demokrat, ortasında muhafazakâr ve
milletçi görünümde, doğusunda
ise bölücü örgüt gibi çalışmaktadır. Oysa sendikamız ve konfederasyonumuz Edirne’de ne söylüyorsa, Kars’da da, Hakkari’de de,
Antalya’da da, Diyarbakır’da da
aynı şeyi söylüyor. Biz bu ülkenin
bölünmez bütünlüğünden yanayız.
Bu ülkeyi oluşturan milli ve manevi değerlerin takipçisiyiz. Bunları
yaparken de öncelikle kamu çalışanlarının ve eğitim çalışanlarının
meselesini kendi önceliğimiz yapıyoruz. Bizim için sendikacılıkta birinci öncelik çalışanların sorunlarıdır. Çalışanların sorunlarını
çözmeyen, mücadele etmeyen bir
sendikacılık anlayışı bizim kabul
edeceğimiz bir anlayış değildir.”

Türk Eğitim-Sen’in etkili bir sendika olduğunu ancak yetkili de
olması gerektiğini kaydeden Özdemir, sendikamızın üye sayısının
her yıl en az net 25 bin civarında
arttığını bildirdi. Türk Eğitim-Sen’in
üye sayısının şu anda 235 bin civarında olduğunu ifade eden Özdemir, sendikamızın hiçbir baskıya ve
zulme rağmen boyun eğmediğini
belirtti. Sendikamızın faaliyetlerini
de anlatan Özdemir, Türk EğitimSen’in üyelerinin hak ve menfaatlerini korumakla birlikte milli konulara olan hassasiyetine de dikkat
çekti. Irak ve Suriye’de yaşananları
hatırlatan Özdemir, “Vatanımız olmazsa, 10 bin dolar maaş almamızın da bir anlamı olmaz. Vatanımız
olmazsa namusumuz ve şerefimiz
MEB Yasası ile ilgili de açıklade olmaz. Bizler bu ülkenin bölünmez bütünlüğüne, milletimizin bir- malar yapan Şahindoğan şöyle
liğine ve dirliğine sahip çıkmalıyız” konuştu: “Bu kanun Türkiye Cumhuriyeti tarihinin bugüne kadar
dedi.
karşılaştığı en büyük tasfiye kaFaaliyetlerimizin bültenlerimiznundur. MEB’de tüm yönetim kade yer aldığını, aylık 50 bin bülten
demeleri tasfiye edilmektedir. Böybastırdığımızı söyleyen Özdemir,
le bir tasfiye darbe dönemlerinde
“Her ay çıkardığımız bültenimiz dıbile yapılmamıştır. Bu demokraşında, 2 ayda bir üniversite bülteni, siye bir darbedir. Darbe sadece
üç ayda bir Eğitimin Sesi dergisi silahla, postalla olmaz; bazen de
çıkarıyoruz. Eğitim ve Toplum adlı böyle demokratik usuller içinde
uluslararası hakemli bir dergimiz gelenlerin ortaya koyduğu sivil
var. Mayıs ayında da Fen Bilimleri darbeler de olur. Bu kanunu kabul
alanında uluslararası bir dergi çı- etmiyoruz. Kanunun çıkmaması
karacağız. Web sayfamız çok ilgi adına ortaya koyduğumuz mücagörüyor” diye konuştu.
deleyi, kanunun iptali noktasında
Genel Mevzuat ve Toplu Sözleş- da ortaya koyacağız. Kazanılmış
me Sekreteri M. Yaşar Şahindo- hakları yok sayan, tamamen keyfi
ğan da bir konuşma yaparak şun- bir yönetici atama sistemi getirmeları söyledi: “Türk Eğitim-Sen ve yi amaçlamaktadırlar. Kendi yan-

daşlarının, kendilerine biat eden
insanların atanmasını istiyorlar.
Bunu kabul etmiyoruz. Bu kanuni
düzenleme muhtemelen Anayasa
Mahkemesi ve uluslararası sözleşmeye aykırılık noktasında da
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
tarafından iptal edilecektir.”
Şahindoğan sözlerine şöyle devam etti: “MEB Yasası ile KPSS’yi
kazanıp öğretmen olarak atanan
bir kişi yeterli performans gösterdiği taktirde yazılı ve sözlü sınava
alınacak. Öğretmenlerin stajyerliği,
bu sınavların neticesinde başarılı olmaları durumunda kalkacak,
öğretmenler başarılı olmazsa
adaylıkları ikinci yıla uzayacak. Öğretmenler ikinci yılda da aynı kriterlerle değerlendirmelere tabi
tutulacak, yine başarılı olmazlarsa
meslekle ilişikleri kesilecek. Sözlü sınav, torpil ve yandaş kayırma
uygulamasıdır. Bu ülkede mülakatların objektif yapıldığını kimse söyleyemez. Performans değerlendirmesinin kriterlerinin ne olacağını
da bilmiyoruz. Yandaş sendikaya
üye olmak performansın artmasında etkili olacak mı?”
6 yılını dolduran dershane öğretmenlerinin KPSS’siz, mülakatla
kadroya alınacağını da belirten Şahindoğan, “Bu, yüzbinlerce eğitim
fakültesi mezununa en büyük hakaret değil mi? İşte bunların adaleti. Bu zihniyet, sadece kendileri
gibi düşünenler için adalet dağıtıyor” dedi.
Şahindoğan, “Türk Eğitim-Sen
olarak tüm eğitim çalışanlarının
dik duran insanlardan oluşması
şeklinde bir hedefimiz var. Çünkü
dik duramayan, makam için eğilip
bükülen, ilkelerinden taviz veren
insanların bu ülkenin eğitimine
hiçbir katkısı olamaz. Bu kanun
insanların dik duruşunu bozmaya
yöneliktir. Kazanılmış haklar kanunlar tarafından güvenceye alınır
ama siz kanun çıkarıp kazanılmış
hak kavramını yok ediyorsunuz”
diye konuştu.
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MİLLETİMİZİN HAK ETTİĞİ YERE GELMESİ,
KADINLARIMIZA VERİLEN DEĞERLE MÜMKÜNDÜR

şehidimizi, milli mücadelede canını veren şehitlerimizi, Atatürk’ü ve
silah arkadaşlarını hatırladığımda
yüzüm kızarıyor, milletimiz adına
utanıyorum. Bu nedenle korkmayacağız. Korkaklar birçok kez ölür,
yiğitler bir kez ölür” diye konuştu.
Türk Eğitim-Sen Kadın Komisyonları Büyük Türkiye Buluşması
7-9 Mart 2014 tarihleri arasında
Antalya’da yapıldı. Toplantıya Türkiye Kamu-Sen ve Türk EğitimSen Genel Başkanı İsmail Koncuk,
Genel Merkez Yönetim Kurulu
Üyeleri, Azerbaycan Türk Kadınlar
Birliği Genel Başkanı Tenzile Rüstemhanlı, Merkez Kadın Komisyonu Başkanı Firdes Işık, Şubelerin
Kadın Komisyonu Başkanları ve
Kadın Komisyonu Üyeleri ile Antalya Şube Başkanları katıldı.
Toplantının ilk gününde açılış
konuşmasını Merkez Kadın Komisyonu Başkanı Firdes Işık yaptı. Toplantıda bir konuşma yapan
Türkiye Kamu-Sen ve Türk EğitimSen Genel Başkanı İsmail Koncuk
da sözlerine tüm kadınlarımızın 8
Mart Dünya Kadınlar Gününü kut-
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layarak başladı. Kadınların siyasi
partilerde, sivil toplum örgütlerinde, kamuda üst düzey yöneticilik
kademelerinde hak ettiği konumda
olmadığını kaydederek, “Kadınlarımız çok daha yüksek oranlarda karar mekanizmalarında bulunmayı
hak ediyor. Bu nedenle kimseden
inayet beklemeyin. Yumruğunuzu
vurun, hakkınızı alın. Yumruğunuzu vuracaksınız ama çalışmanızla,
bilgi birikiminizle, iradenizle bunu
ortaya koyacaksınız.
Kamu çalışanlarının korkuyla
hareket ettiğini kaydeden Genel
Başkan Koncuk, ‘Ben işime bakayım’ diyorlar. Korkarak nereye
varabiliriz? Korkan adamdan hiçbir şey olmaz. Korkak adam sadece nefsi için yaşayan adamdır.
Sadece nefsi için yaşayan adam
okul müdürü olsa, rektör olsa,
Bakan olsa ne yazar. Böyle insanları gördüğümde yüzüm kızarıyor.
Çanakkale’de canını veren 253 bin

Bu coğrafyanın bizim için önemli olduğunu, ecdadımızdan hatıra
olduğunu kaydeden Koncuk, “Bu
mücadeleyi önce vatan için yapacağız. Sendikacılığı da bizden
daha iyi yapan olmayacak. Bize
düşen görevi tüm arkadaşlarımızla
birlikte yerine getiriyoruz” dedi.
Türkiye’de hukukun olmadığını,
yargı bağımsızlığının sona erdiğini
söyleyen Koncuk, “Bir adamın iktidarını devam ettirmesi uğruna 90
yıldır verdiğimiz demokrasi, insan
hakları, hukuk mücadelesi rafa
kaldırıldı. ‘Türkiye demokratik bir
ülkedir’ diyebilecek adamın alnını
karışlarım. Demokrasi konusunda
uymamız gereken kuralları çiğneyerek bu ülkeyi yönetemezsiniz,
kanun çıkaramazsınız; o zaman
onun adına hukuk devleti denmez
krallık ya da padişahlık denir” diye
konuştu.

bela olan sarı sendikacılık anlayışını Türkiye’den silmek olmalıdır.
Koncuk sözlerini şöyle tamamladı: “Ülkemizin geleceği ve bizim
temsil ettiğimiz değerleri yükseltmek adına sendikal mücadeleyi
daha yukarıya çıkarmamız lazım.
Bunu hep birlikte yapabiliriz. Bu
noktada ilk yapmamız gereken;
kamu çalışanlarının başına bela
olan sarı sendikacılık anlayışını
Türkiye’den silmek olmalıdır. Bu da
doğru bildiklerinizi anlatmakla olur.
Bilgili insanlar diğer insanları etkiler. Kendinizi sendikacılık alanında
donanımlı hale getirin.”

Genel Başkanın konuşmasının
ardından Azerbaycan Türk Kadınlar Birliği Genel Başkanı Tenzile
Rüstemhanlı Atatürk ve Türk Milleti konulu bir konferans verdi. Daha
sonra Kişisel Gelişim Uzmanı Prof.
Dr. İsmail Üstel “Değeriniz Bize
Değer Katıyor” konulu bir seminer
verdi. Öğleden sonraki programda da Kadın Komisyonları İstişare
Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı
9 Mart 2014 tarihinde Genel BaşBu noktada ilk yapmamız ge- kan İsmail Koncuk’un kapanış koreken; kamu çalışanlarının başına nuşmasıyla sona erdi.
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Türk
Eğitim-Sen
olarak
04.08.2013 tarih ve 28728 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanan Milli
Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumu
Yöneticileri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Tanımlar başlıklı 4/a maddesinde ve 4/ı maddesinde “müdür başyardımcısı”
tanımına yer verilmemesi işleminin,
Sınava Başvuru ve Atama Şartları
Başlıklı 5/e maddesinin, Komisyonlar ve Görevleri başlıklı 7/5.
Maddesinde “sendika temsilcilerine” yer verilmemesi yönünde tesis
edilen eksik düzenlemenin, Yöneticilik Sınavları ve Değerlendirme
başlıklı 8/1. Madde de yer alan
“sözlü sınav” ibaresi, 8/3, 8/4, 8/6
maddelerinin, Sözlü Sınav Konuları ve Puan Değerleri başlıklı 11/4.
Maddesinin, Yöneticiliğe Atanma
başlıklı 12/6. Maddesinin, Kurucu
Müdür başlıklı 13. Maddesinde
“duyuru” şartının yer almaması yönünde eksik düzenlemenin,
Merkez Teşkilatına Bağlı Eğitim
Kurumları başlıklı 15. Maddesinde
“yazılı sınav” ibaresinin bulunmaması yönünde tesis edilen eksik
düzenlemenin, Hizmet Süresinin
Başlangıcı başlıklı 17/1. Maddesinin, İsteğe Bağlı Yer Değiştirmeler
başlıklı 18. Maddesinde “illerarası
yer değiştirme” hakkına yer verilmemesi yönünde tesis edilen eksik
düzenlemenin, Çalışma Süresine
Bağlı Yer Değiştirmeler başlıklı 19.
Maddesinin, Soruşturmaya Bağlı Yer Değiştirmeler başlıklı 21/1.
Maddesinin,21/3.
Maddesinin,
Yöneticilik Görevinin Sona Ermesi
başlıklı 23-1/c maddesinin , 23/1-d
Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme,
Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik hükümleri
doğrultusunda taşra teşkilatı
il-ilçe millî eğitim müdürlükleri
1. derece 1709 şube müdürü
kadrosuna görevde yükselme
yazılı ve sözlü sınavı gerçekleştirilmiş, sözlü sınav sonuçları
07/03/2014 tarihinde duyurulmuştur. 04.04.2014 tarihinde
Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan
Değişikliği ve Yer Değiştirme
Suretiyle Atanması Hakkında

maddesinde yer alan “inceleme”
ibaresinin ve “5 inci madde de öngörülen şartları kaybedenler” ibaresinin, 23/2 maddesinde yer alan
“önerilecek” ibaresinin, Yönetici
olarak daha önce görev yapmış ve
kendi istekleriyle yöneticilikten ayrılmış olanların yeniden yöneticilik
görevine atanmalarına ilişkin düzenlemeye yer verilmemesi işleminin, Ek-1 Değerlendirme formunda
kurucu müdürlük için verilen puanın, 04.08.2013 tarihli yönetmelik
yayınlanmadan önceki yönetmelik
hükümleri uyarınca yönetici olarak
atanmış bulunan, sınav kazanarak
atanma bekleyen kişilerin kazanılmış haklarının korunmasına ilişkin
düzenleme yapılmaması yönünde
tesis edilen eksik düzenlemenin
cezası almamış olmak” hükmüyürütmesinin durdurulması ve denün yürütmesinin durdurulmasınvamında iptali amacıyla Danıştay
da gerekçe olarak “…657 sayılı
nezdinde dava açılmıştır.
Kanun’un 132.maddesinde belirli
Danıştay
2.
Dairesinin görevler için öngörülmüş olan bir
2013/7839E sayılı dosyası ile gö- “atama koşulu” nun, alt düzeyrüşülmekte davada Yönetmeliğin deki bir hukuksal norm uyarınca
5.maddesinin1. fıkrasının (e ) ben- bu Yönetmelik kapsamında olan
dinde yer alan “….veya aylıktan eğitim kurumlarına yönetici olarak
kesme veya daha ağır bir disiplin atanmak isteyenler açısından da
cezası almamış olmak” hükmü ve geçerli hale getirilmesi, üst düzeyyine yönetmeliğin 23. Maddesinin deki hukuk normunda yer almayan
2. Fıkrasında kendi istekleriyle yö- bir konun alt düzeydeki bir hukuknetim görevinden ayrılanların yeni- sal norm ile genişletilmesi anlamı
den atanma hakkına yer verilme- taşıdığından, uyuşmazlık konusu
mesine ilişkin eksik düzenlemenin düzenlemede hukuka uyarlılık buyürütmesinin durdurulmasına ka- lunmamaktadır.” Denilmiştir.
rar verilmiştir.
Yine anılan kararda yönetmeliAnılan kararda Yönetmeliğin ğin 23. Maddesinin 2. Fıkrasında
5.maddesinin1. fıkrasının (e ) ben- kendi istekleriyle yönetim görevindinde yer alan “….veya aylıktan den ayrılanların yeniden atanma
kesme veya daha ağır bir disiplin hakkına yer verilmemesine ilişkin

eksik düzenlemenin yürütmesinin
durdurulmasında gerekçe olarak
“…..kariyer ve liyakat ilkeleri doğrultusunda sınavda başarılı olma,
hizmet süreleri, performans ve yeterlilikleri dikkate alınarak yapılan
değerlendirmeler sonucunda elde
ettikleri söz konusu yöneticilik niteliğini salt kendi istekleri ile eğitim
kurumu yöneticilinden ayrılmaları
nedeniyle kaybetmeleri sonucunu
doğuran ve bu niteliğini kaybetmeyen yöneticiler bakımından yeniden yöneticiliğe başvurma hakkı
tanımayan dava konusu eksik düzenleme hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” Denilmektedir.
Danıştay 2.Dairesince reddedilen yürütmeyi durdurma taleplerimiz ile ilgili Danıştay İdari Dava
Daireleri Kuruluna itiraza konu edilecektir.

Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası hükmü çerçevesinde sözlü sınav puanı ile
tercih yapabilmek için münhal
kadrolar ilan edilmiştir.
Ancak; münhal bulunan kadroların tamamının ilana çıkmadığı ile ilgili şikâyetler genel
merkezimize ulaşması sebebi
ile şube müdürlüğü atamalarında mağduriyetin yaşanmaması
için tüm münhal bulunan tüm
kadroların ilana çıkarılması hususunda Türk Eğitim-Sen olarak Milli Eğitim Bakanlığına yazılı başvuruda bulunulmuştur.
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GENEL MERKEZ YÖNETİCİLERİ KARABÜK
VE ZONGULDAK’TA

Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreteri M. Yaşar Şahindoğan
da MEB Yasası ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Şahindoğan şunları
söyledi: “Yöneticilik kazanılmış bir
haktır. Kazanılmış hak kavramına
saygı duymayan, kazanılmış hak
kavramını ortadan kaldıran bir düzenleme başta Anayasamız olmak
üzere tüm uluslararası sözleşmelere aykırıdır. Bu kanuni düzenleme muhtemelen Anayasa Mahkemesi ve uluslararası sözleşmeye
aykırılık noktasında Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi tarafından iptal edilecektir.
Eğitimde tecrübeyi, birikimi yok
sayan bu kanun ile 4 yılını dolduran
okul yöneticilerinin yerine, siyasi
iktidara yandaş olmanın ötesinde
hiçbir özelliği olmayan bir takım
insanların getirilmesi asla kabul
edilemez. Dolayısıyla böyle bir düzenlemeyle eğitimde hiçbir hedefe
ulaşılamaz. Siyasi iktidar sistemi
daha da berbat hale getirmek için
ne gerekiyorsa yapıyor.” dedi.

Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreteri M. Yaşar Şahindoğan ve Genel Dış İlişkiler ve Basın
Sekreteri Sami Özdemir, 18 Mart
2014 tarihinde Çanakkale Zaferinin 99’uncu yıldönümü dolayısıyla
Karabük Şubesi’nin düzenlediği
Mevlid-i Şerif’e katıldı. Genel Merkez Yöneticileri daha sonra Karabük’teki üyelerimizle istişare toplantısı düzenledi.
Genel Merkez Yöneticileri, 19
Mart 2014 tarihinde de Zonguldak Şubesinin düzenlediği istişare toplantısına katıldı. Burada bir
konuşma yapan Genel Dış İlişkiler
ve Basın Sekreteri Sami Özdemir
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Çanakkale Zaferi’nin 99’uncu yıl- Siz yapmazsanız, başka hiç kimse
dönümünü kutlayarak sözlerine
başladı. Çanakkale Zaferinin öne- yapmaz” dedi.
mine değinen Özdemir, “Tüm şehitlerimizi saygı,minnet ve rahmetle yad ediyoruz” dedi. “Anadolu
coğrafyasını bize vatan yapan ecdadımızın mirası olan bu topraklar
üzerinde oynanan oyunları kamu
çalışanları görmüyorsa, o zaman
bunun iyi bir şekilde düşünülmesi
gerekir” diyen Özdemir, “Oslo’da
yapılan görüşmeleri, milli birlik ve
bütünlüğümüze yönelik tehditleri, 30 Mart’tan sonra TBMM’de
özerklik ilan edeceklerini söyleyenlerin hain planlarını milletimize
en iyi anlatacak olan kitle sizsiniz.
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ÖĞRETMENLERİN NÖBET GÖREVİ
SONUCU EK ÜCRET ALAMAMASI HUKUK
ANLAYIŞI İLE BAĞDAŞMAMAKTADIR
Hukuk Köşesi
İnsan haklarına saygılı ve bu
hakları koruyan, adalete ve eşitliğe
dayanan bir hukuk düzeni kurarak
bu düzeni sürdürmekle kendini yükümlü sayan, tüm çalışmalarında
hukuk kurallarına ve Anayasa’ya
uyan, işlem ve eylemleri yargı denetimine bağlı olup toplum
yaşamında, bireylerin haksızlığa
uğratılmamasını ve mutluluğunu
amaç edinen bir devleti biçimleyen
devlet, hukuk devletidir. Devlet,
görevlerini yerine getirirken, “Hukuk devleti” niteliğini yitirmemeli,
hukukun uygar ülkelerinde kabul
edilen temel ilkelerini sürekli göz
önünde tutmalıdır. Devlet hakları
gözetmeli, emek hırsızlığına neden olmamalıdır. Bu, devletin “hukuk devleti” anlayışından kaynaklı
ödevidir.

çalışanların yaptıkları işe uygun
adaletli bir ücret elde etmeleri ve
diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır.”
Hükmü yer almaktadır. Mevcut
durum bu hükme de açık aykırılık
teşkil etmektedir.
Devlet Memurları Kanununa da
aynı şekilde aykırılık söz konusudur. Şöyle ki; “Fazla çalışma ücreti” başlıklı 178. Maddede;
A) 99 ve 100 üncü maddeler
hükümleri uyarınca tespit olunan
günlük çalışma saatleri dışında;…
yapılan fazla çalışmalar ücretle
karşılanır.” denilmektedir.
Tüm bu maddelerden de anlaşılacağı üzere, öğretmenlerin tuttukları nöbet karşılığı ek ücret alamama durumu açıkça hukuka aykırılık
niteliği taşımaktadır. Bu açık aykırılığa rağmen ve tutum hakkaniyete de bütünüyle aykırıyken Milli
Eğitim Bakanlığı bu haksız tutumu
yıllardan beri sürdürmektedir.

Meslek gruplarının hemen hepsi
nöbet görevinin karşılığı olarak ek
ücret almaktadır. Bu durumun istisnası öğretmenlerdir. Öğretmenler tuttukları nöbet için ek ücret
alamamaktadır. Bu ise vicdani olaBurada dikkat edilmesi gererak kabul edilemeyeceği gibi hu- ken bir diğer nokta nöbet tutma
kuken de kabul edilebilir değildir.
sorumluluğunun öğretmenin asli
ILO Sözleşmesinin 1. mad- görevi olmadığıdır. Zira Milli Eğitim
desinde, çalışanların haftalık ve Temel Kanunu Madde 43’te “Öğgünlük çalışma sürelerinin tahdidi retmenlik, Devletin eğitim, öğretim
olarak belirtilmesi yoluyla, haftalık ve bununla ilgili yönetim görevnormal mesai süresini aşan çalış- lerini üzerine alan özel bir ihtisas
malar “fazla mesai” kavramı adı mesleğidir.” şeklinde bir tanımlaaltında uluslararası hukuka ve iç ma yapılmaktadır. Buradan da anhukukumuza yerleşmiş ve bu faz- laşılacağı üzere öğretmenlerin asli
la mesailerin ancak belli bir ücret görevi eğitim ve öğretimdir. Nöbet
mukabilinde yapılacağı kabul edil- ise fer’i nitelik taşıyan bir görevdir.
miştir. Ülkemizde bu sözleşmelere Öğretmenlerin, bu fer’i nitelikteki
taraf konumundadır ve Anayasa- görev için ücret alması ise en donın 90.maddesi gereği bu sözleş- ğal haktır.
menin gereklerini yerine getirmek
Yine tartışılması gereken bir dizorundadır.
ğer konu, Öğretmenlerin nöbet
Öğretmenlerin tuttukları nöbet görevi hiçbir kanunda tanımlankarşılığı ek ücret alamama duru- mamış olup, Milli Eğitim Bakanmu Anayasamızca koruma altına lığı, Kanun ile getirilmeyen nöbet
alınmış olan “Kanun Önünde Eşit- uygulamasını kanunları açıklamak
lik” ilkesine ve “Zorla çalıştırma ve detaylandırmak için çıkarılan
yasağı” ilkesi içerisinde yer alan Yönetmelikler ile uygulamaktadır.
T.C. Anayasasının 124. maddeangarya yasağına aykırılık teşkil
etmektedir. Yine “Ücrette adalet sinde; “Başbakanlık, bakanlıklar
sağlanması” başlıklı 55. Maddede ve kamu tüzelkişileri, kendi görev
“Ücret emeğin karşılığıdır. Devlet, alanlarını ilgilendiren kanunla-

rın ve tüzüklerin uygulanmasını
sağlamak üzere ve bunlara aykırı
olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilirler.” Denilmektedir.
Bu maddenin lafzından da anlaşılacağı üzere yönetmelikle bir
düzenleme yapılabilmesi için bu
yönetmeliğin bir kanuna dayanıyor olması gerekmektedir. Yönetmeliklerin yasal düzenlemeleri genişletmek ve değiştirmek gibi bir
işlevi yoktur. Bu nedenle, normlar
hiyerarşisi içinde üst norm olan
kanunlarda düzenlenmemiş olan
öğretmene nöbet görevi, yasal
düzenlemeleri genişleterek Yönetmelikle uygulanır hale getirilemez.
Bu anlayışın bir diğer sıkıntılı sonucu da birçok farklı yönetmelikte birbirinden ayrı düzenlemelerin
söz konusu olması ve bu nedenle
bir yeknesaklığın da sağlanamamış olmasıdır. Eğitimin her kademesi için farklı bir yönetmelik ön
görülmüş ve her birinin içeriği farklı
şekilde düzenlenmiş ve görev tanımları da farklı düzenlenerek bir
karışıklığa neden olunmuştur.
Bahsi geçen bu yönetmeliklerde (Okul Öncesi Eğitim Kurumları
Yönetmeliği(m.23), İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, İlkokul-Lise
Ortaokullar
Yönetmeliği(m.62))
öğretmenlerin nöbet tutma görevi
ve sorumlulukları arasında; ısıtma,
elektrik ve sıhhî sistemlerin çalışıp çalışmadığını, temizliğin yapılıp yapılmadığını, her türlü yangın
tehlikesini önleyici tedbirin alınıp
alınmadığını kontrol etmek, beklenmedik olaylar karşısında gerekli
tedbirleri almak ve durumu ilgililere bildirmek, herhangi bir sebeple
görevine gelmeyen öğretmenlerin
yerine eğitim etkinliklerini yürütmek gibi görevler sayılmakta ve bu
görevler nöbet esnasında yerine
getirilmektedir. Bu maddelerden
de anlaşılacağı üzere nöbet görevi
emek gerektiren ve sorumluluğu
bir hayli fazla olan bir görevdir.
Sorumluluğun artmasına karşılık,
özlük haklarında bir artış olmaması ise bu emeği hiçe saymak

Av. Kübra AKKAŞ
ve hak kavramına bütünüyle aykırı
davranmaktır. Tüm bu unsurlar da
çalışma şevkini düşürmektedir.
Öğretmenler nöbet görevi için
daha erken gelmekte, daha geç
çıkmakta, tüm teneffüslerde nöbet görevini ifa ederek dinlenme
sürelerini de çalışarak geçirmektedir. Nöbet görevi içinde olan olaylardan, aksaklıklardan, problemlerden de sorumlu tutulmaktadır.
Görev bu kadar ağır iken, verilen
emeğin karşılığının alınamıyor olması ise angaryanın tanımı niteliği
taşımaktadır.
Görüldüğü üzere, nöbet görevinin yerine getirilmesi sonucu ek ücret alınması taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler ile iç hukuk
mevzuatının ve hakkaniyet anlayışının gereğidir. Ancak Milli Eğitim
Bakanlığı hukuku ve hak kavramını
görmezden gelmekte; öğretmenlerimize “üvey evlat” muamelesi
yapma anlayışını sürdürmektedir.
Anayasa Mahkemesinin çeşitli
kararlarında angarya, bir maldan
ya da bir kişinin çalışmasından
karşılıksız yararlanma biçiminde
tanımlanmıştır. (AYM, E.2011/150,
K.2013/30, 14/2/2013). Bu tanımlamadan da anlaşılacağı üzere,
mevcut tutum, hukuk, mevzuat ve
özellikle hak anlayışı ile bağdaşmayan ve yıllardır sürdürülen bir
angarya düzenidir.
Tüm
bu
nedenlerle
ve
Anayasa’dan kaynaklı angarya
yasağı gereği gerekli yasal düzenlemeler yapılarak öğretmenlere bu
hakkın verilmesi gerekmektedir.
Türk Eğitim Sen olarak önemle
üzerinde durduğumuz bu konunun
çözüme kavuşabilmesi için; “Angaryaya hayır” dilekçe eylemi başlatarak; bu konunun mağduru olan
öğretmenlerimizin hala devam etmekte olan eyleme olan katılımları
ile sesimizi güçlü şekilde duyurarak konunun çözüme kavuşması
için girişimde bulunduk.

25

TÜRK EĞİTİM-SEN
www.turkegitimsen.org.tr

ADANA 1 NO’LU ŞUBE KADINLAR GÜNÜ
ETKİNLİĞİ YAPTI

Adana 1 No’lu Şube, 9 Mart 2014 tarihinde Çukurova Belediyesi konferans salonunda “Dünya Kadınlar Günü” etkinliği düzenledi.
Etkinlikte öğretmenlerimizin koleksiyonlarından oluşan resim sergisi yoğun ilgi gördü. Resim sergisinin ardından şube yönetim kurulu
üyelerinin eşleriyle beraber pasta kesildi.
Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği koroları üyelerimize mini
bir konser de verdi. Adana’da ilk defa gerçekleştirilen bu etkinlikten
büyük memnuniyet duyduklarını belirten kadın üyelerimiz, şube yönetimine teşekkür etti. Katılımcılara teşekkür eden Şube Başkanımız
Selahattin DOLĞUN, bu tür etkinliklerin her zaman devam edeceğini
belirtti.

AMASYA ŞUBESİ KADIN KOMİSYONU
1000 ADET FİDAN DİKTİ

GÜROYMAK İLÇE TEMSİLCİLİĞİ 18 MART
ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNİ ANMA GÜNÜ

Bitlis Şubesine bağlı Güroymak İlçe Temsilciliği, Çanakkale ruhunu, Çanakkale Zaferi’nin 99. yılında Güroymak’ta yaşatmak amacıyla
bir gece düzenledi. Güroymak Şehitler Derneği, şehit aileleri, Türk
Eğitim-Sen Güroymak Şubesi ve eğitim çalışanlarının katılımıyla gerçekleşen gecede; dayanışmanın, birliğin, beraberliğin 99 yıldır devam ettiğine ve bundan sonra da devam edeceğine vurgu yapıldı.
Gözünü kırpmadan şahadete yürüyenler Güroymak’ta da tüm
Türkiye’de olduğu gibi aynı hislerle anıldı. Kur-an okunarak, dualar
edilerek başlayan gecede; Şube Sekreteri Necdet AKKİŞİ’nin birlik
ve beraberliğin devam etmesine yönelik bir konuşma yaptı. Daha
sonra Çanakkale Şehitlerinin unutulmaz anısını yaşatmak için hazırlanan video coşkulu yüreklerle, yaşaran gözlerle izlendi.

BURDUR ŞUBESİ KADIN EĞİTİM
ÇALIŞANLARINA ÇİÇEK DAĞITTI

Amasya Şubesi Kadın Komisyonu tarafından 15 Mart 2014 Cumartesi günü fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi. Amasya Şubesi üyeleri, Doğantepe-İlgazi Köyü yolunda Orman İşletme Müdürlüğü’nün
belirlediği alanda 1000 adet çam fidanı dikti. Fidan dikme etkinliği
minik izcilerin de katılımı ile şölene dönüştü. Fidanlığa “Hayme Ana
Hatıra Ormanı” adı verildi.

Burdur Şubesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde kadın eğitim çalışanlarına çiçek dağıttı.
Burdur Şube Yönetimi ve Burdur Kadın Komisyonu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle yapılan etkinlik çerçevesinde, il merkezinde bulunan Eğitim Uygulama ve İş Eğitim Merkezi, Kız Meslek
Lisesi, TOBB Ortaokulu, Suna Uzal Ortaokulu, Güzel Sanatlar Lisesi, Burdur Lisesi, İstiklal Ortaokulu ile Hüsnü Bayer Ortaokulu’nu
ziyaret ederek, kadın eğitimcilere 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çiçek takdim etti.

KAYSERİ 2 NO’LU ŞUBE, HOCALI KATLİAMI ŞEHİTLERİNİ ANDI
Kayseri 2 Nolu Şube Üyeleri, Ermenilerin 25-26 Şubat 1992 yılında Azerbaycan
Hocalı’da yaptığı katliam sonucunda hayatlarını kaybeden şehitlerimizin anısına
Kayseri Meydan Parkı’ndaki “Temsili Azerbaycan Türkleri Soykırım Anıtı”na karanfil
bırakıp, dua ettiler.
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ÇANKIRI ŞUBESİ HOCALI SOYKIRIMI
22. YIL ANMA PROGRAMI DÜZENLEDİ

İZMİR 2 NO’LU ŞUBE KOLTUK YAKTI
İzmir 2 No’lu Şube, Bornova İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlerinin
okulları gezerek, öğretmenlere sendikalarını değiştirmeleri için baskı
yaptığını söyledi. İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü önünde eylem yapan
Türk Eğitim-Sen ve Eğitim-İş üyeleri olayı makam koltuğu yakarak
protesto etti.
Eylemde Türk Eğitim Sen 2 No’lu Şube Başkanı İrfan Toksoy şöyle konuştu: “Geçtiğimiz hafta Bornova ilçesinde bir meslek lisesinde
bu şekilde üye yapıldığı haberi bize ulaşmış ve bu okula gidildiğinde
okul müdürü odasında şube müdürü F.YILMAZ ve sendika temsilcisi
olduğunu söyleyen O. TAŞDEMİR ile birlikte üye çalışması yaparken
görüntülenmiş ve durum tutanak altına alınmış. Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri ÇAKIRAL konu ile ilgili olarak telefonla bilgilendirilmiştir.”

Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında
1992’de Ermeniler tarafından gerçekleştirilen toplu Türk katliamının
22. Yılı nedeniyle Türkiye Kamu-Sen İl Temsilciliği tarafından anma
programı düzenlendi.
28 Şubat Cuma günü 100. Yıl Kültür Merkezinde gerçekleşen
Anma Programı siyasi parti temsilcileri, Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendikaların şube başkanları, şube yönetim kurulları, üyelerimizin
yoğun katılımıyla gerçekleşti. Anma programına konuşmacı olarak
Azerbaycan Türk Kadınlar Birliği Başkanı Tenzile RÜSTEMHANLI,
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemalettin Taşkıran ve Gazi
Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Sinan DEMİRTÜRK katıldı.

DENİZLİ ŞUBESİ OKUL YÖNETİCİLERİYLE
İSTİŞARE TOPLANTISI YAPTI
Denizli Şubesi tarafından düzenlenen merkez okullardaki idarecilere yönelik istişare toplantısına çok sayıda üyemiz katıldı.
Şube Başkanı Turgay DEMİRTAŞ’ın gündemi değerlendiren konuşmasının ardından önceki dönemde yönetimde görev alan arkadaşlarımıza sendikamıza katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim
edildi.

KOCAELİ 2 NO’LU ŞUBE’DEN “BEDEN EĞİTİMİ
DERSİME DOKUNMA” EYLEMİ
Kocaeli 2 No’lu Şube, Beden Eğitimi dersinin meslek liselerinden
kaldırılmasını Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde protesto etti.
Eyleme Gebze, Dilovası, Çayırova ve Darıca’da çalışan Beden Eğitimi öğretmenleri katıldı. Eylemde öğretmenler, Beden Eğitimi dersinin
meslek liselerinden kaldırılmasını Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
önünde voleybol ve badminton oynayarak, düdük çalarak, ellerindeki
“Beden Eğitimi Dersime Dokunma” pankartlarıyla protesto etti.
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KÜTAHYA ŞUBESİ İSLAM ANLAYIŞIMIZ
VE SİYASAL İSLAM KONULU KONFERANS
DÜZENLEDİ
Kütahya Şubesi 10 Mart 2014 tarihinde Prof .Dr. Nadim MACİT’in
konuşmacı olarak katıldığı ‘İslam Anlayışımız ve Siyasal İslam’ konulu bir konferans düzenledi.
Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Konferans öncesinde bir öğrencimiz Andımız’ı okudu. Şube Başkanı Mehmet KARABEKİR’in konuşma yaptığı konferansta, Prof .Dr. Nadim MACİT önemli açıklamalarda bulundu.

MALATYA ŞUBESİ İSTİŞARE TOPLANTISI
DÜZENLEDİ

Malatya Şubesi istişare toplantısı düzenlendi. Sendika binasında
biraraya gelen şube yönetim kurulu üyeleri MEB Yasa Tasarısı ile ilgili
değerlendirmelerde bulundu.
Toplantıda bulunan sendika hukuk danışmanı Av. Nurullah
GÜLER de hukuki anlamda üyelerin karşılaştığı sorunları dinledi ve
çözüm yolları konusunda açıklamalar yaptı. GÜLER, Malatya Şubesi
adına açılan davalar ve süreçleri hakkında da bilgi sundu.
Şube Başkanı Ekrem ŞENOL da sendikal başarılarımızın
gün geçtikçe daha üst seviyelere çıktığını vurgulayarak, şube yönetim kurulu üyelerinin çalışmalarının övgüyle karşılandığını söyledi.

NEVŞEHİR ŞUBESİ ŞEHİTLERİMİZİ
BU YIL DA UNUTMADI
MUĞLA ŞUBESİNİN İSTİŞARE TOPLANTILARI
DEVAM EDİYOR
Muğla Şubesi, üyelerimizi bilgilendirme toplantılarına devam ediyor.
Muğla Şubesi, 4 Mart 2014 tarihinde Merkez Menteşe ilçesine
bağlı işyeri temsilcileriyle, akşam saatlerinde de Yatağan ilçesinde
görev yapan üyelerimizle istişare toplantıları yaptı.
MEB Yasasının ele alındığı toplantılarda 26 Şubat tarihinde yapılan
iş bırakma eylemi ve basın açıklamasının yankıları değerlendirildi.
Toplantılarda konuşan üyelerimiz “Hangi yasa çıkarsa çıksın, ne
şekilde idareci atayacaklarsa atasınlar, biz Türk Eğitim Sen’li olmanın
şerefinden asla taviz vermeyeceğiz. Dik duracağız” dedi.
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Nevşehir Şube Başkanı Mustafa Uğur ve beraberindeki sendika
üyeleri, şehit mezarlarını ziyaret ederek, mezarlardaki bayrakları tazeledi.
Türk Eğitim-Sen yöneticileri her yıl ‘18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi Haftası’nda geleneksel hale getirdikleri ziyaretlere bu yıl da Derinkuyu’da devam etti. Derinkuyu ilçesindeki tüm
şehit kabirlerini ziyaret eden heyet, şehir mezarlarında Yasin-i Şerif
okuyarak mezarlardaki bayrak gönderine Türk Bayrağı çekti.
Hadis-i Şerif’lerden yola çıkarak her şehit mezarına çam fidanı diktiklerini de belirten Şube Başkanı Mustafa Uğur “Bizler bu vatan uğruna şehit olan evlatlarımızın sadece Şehitler Haftası’nda anılmasına
razı değiliz. Son zamanlarda her türlü bölücülüğün prim gördüğü ülkemize unutulmaması gereken asıl değerlerimiz ve asli görevlerimizi
yerine getirmek için müzakere masalarında değil şehit mezarlarındayız” diye konuştu.
Derinkuyu imamlarından İbrahim YOLALAN tarafından okunan
dualara eşlik eden heyete, Milliyetçi Hareket Partisi Derinkuyu ilçe
teşkilatı da iştirak etti.
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TÜRKİYE KAMU-SEN TEKİRDAĞ KOROSU
UZUNKÖPRÜLÜLERE MUHTEŞEM
BİR GECE YAŞATTI
Türkiye Kamu Sen Tekirdağ İl Temsilciliği’nin oluşturduğu koro sezonun ilk açılış konserini Uzunköprü’de verdi.
Uzunköprü’de Türkiye Kamu Sen üyelerine muhteşem bir konser
veren koroya, diğer illerden de yoğun talep bulunmaktadır.
Kadriye LATİFOVA adına düzenlenen ve şefliğini Dursun Ali
YILMAZ’ın yaptığı koro, ülkenin dört bir yanından, Balkanlardan,
Kerkük’ten, Azerbaycan’dan şarkı ve türkülerle muhteşem bir gece
yaşattı.

RİZE ŞUBESİ, GENİŞLETİLMİŞ İSTİŞARE
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRDİ
Rize Şubesi; Şube Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin
Kurulu üyeleri, İlçe Temsilcileri, Üniversite ve Fakülte Temsilcileri ve
Kadın Komisyonunun katılımıyla 12.03.2014 tarihinde Rize Öğretmenevinde Genişletilmiş İstişare Toplantısı düzenledi.
Toplantıda Şube Başkanı Celal AKARSU tüm katılımcılara şükranlarını sundu, Kasım ayından bu yana gerçekleştirilen faaliyetler
hakkında sunum yaptı ve bundan sonraki süreçte uygulanacak olan
çalışma planını katılımcılarla ile paylaştı.

SİVAS ŞUBESİ KADIN ÜYELERİMİZLE
BİR ARAYA GELDİ
Sivas Şubesi Kadınlar Komisyonu kadın üyeleriyle birlikte bir istişare toplantısı yaptı. Programın açılış konuşmasını Sivas Şube Başkanı
Nuri ERYILDIZ yaptı. Konuşmasında kadınların her alanda olduğu
gibi sendikacılıkta da aktif görevde olduklarını belirterek, komisyona
başarılar diledi.
Sivas Şubesi Kadın Komisyonu Başkanı Serpil DAL da, sendikal
bazı konuları katılımcılarla paylaştıktan sonra komisyon üyesi arkadaşlarını tanıttı. Üyelerin istek ve şikâyetlerini dile getirmeleri için bir
de anket çalışması hazırlayan komisyon üyeleri, çalışmalarına anket
sonuçlarına göre yön vereceklerini belirtti.

ÇARE TÜRK EĞİTİM-SEN
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YENİ DOĞANLAR
Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Fatma
CAN SARITAŞ’ın “Nil” adında kızı olmuştur.
Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Aysel
YAVUZ’un “Tuana Eylül” adında kızı olmuştur.
Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Serap
TAŞKIN’ın “Zeynep Eylül” adında kızı olmuştur.
Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Sultan –
Ferhat EROĞLU çiftinin kızları olmuştur.
Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Suzan
SIRKINTI’nın “Fatih” adında oğlu olmuştur.
Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Dilek –
Ahmet ATICI çiftinin oğulları olmuştur.
Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Mesut
DERTLİ’nın kızı olmuştur.
Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Arzı
GÖÇER’in kızı olmuştur.
Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Fatma –
Arif BOLAT çiftinin kızları olmuştur.
Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Sultanİbrahim KARACA çiftinin kızları olmuştur.
Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Gülhan –
Servet AZGIN çiftinin kızları olmuştur.
Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Hayriye
ÖZMEN’in kızı olmuştur.
Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Harun
DÖNMEZ’in oğlu olmuştur.

EVLENENLER
Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Sinan
ERTEMUR evlenmiştir.
Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Yusuf
KURTGÖZ evlenmiştir.
Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Süleyman ÖZDEŞ’in oğlu evlenmiştir.

VEFAT
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Olcay
YAVUZ’un babası vefat etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Zöhre
SARIKODAL’ın annesi vefat etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Zekeriya
GÖKÇEDAĞ’ın annesi vefat etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Bestami
ÖZTÜRK›ün babası vefat etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Ayşe Yeliz
KAYA’nın babası vefat etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Hüseyin
YOL’un babası vefat etmiştir
Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Davut
ACAR’ın babası vefat etmiştir.
Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Selma
TOK’un babası vefat etmiştir.
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Kaplan’ın kızı olmuştur.
Ankara 6 No’lu Şube üyelerinden Saime
AKDENİZ’in oğlu olmuştur.
Ankara 6 No’lu Şube üyelerinden Sinem
DEMİRASLAN’ın “Kuzey” adında oğlu
olmuştur.
Aydın Şube üyelerinden Akın
SARIKAYA’nın oğlu olmuştur.
Balıkesir 1 No’lu Şube üyelerinden Seda
TURGUT’un kızı olmuştur.
Burdur Şube üyelerinden Hakan - Canan
ÇOBAN çiftinin çocukları olmuştur.
Burdur Şube üyelerinden Fatma ŞAHİN
YILMAZ’ın çocuğu olmuştur.
Burdur Şube üyelerinden Erhan- Zeynep
DEMİRCİ çiftinin çocukları olmuştur.
Burdur Şube üyelerinden Halil -Ayşe
ÇETİN›in “VEYSEL ALİ” adında oğlu olmuştur.
Çanakkale Şube üyelerinden Ayşe-İsmail
SATMAZ’ın “Emir Alp” adında erkek çocukları olmuştur.
Denizli Şube üyelerinden Özgür-Işıl
SEMERCİ çiftinin “Alparslan” adında erkek
çocukları olmuştur.
Düzce Şube üyelerinden Hakan-Sibel
EROĞLU çiftinin “Öznur” adında kızları
olmuştur.

İzmir 1 No’lu Şube üyelerinden GözdeMustafa AKTAŞ çiftinin ‘’Umay ‘’ adında
çocukları olmuştur.
İzmir 1 No’lu Şube üyelerinden MeltemHasan DUYGUCAN çiftinin ‘’ Bilge Begüm ‘’
adında çocukları olmuştur.
Kocaeli 2 No’lu Şube üyelerinden Hazal SEVİM’in “Sedef” adında kız çocuğu
olmuştur.
Kocaeli 2 No’lu Şube üyelerinden Aslı- Nihat AY çiftinin “Miraç” adında erkek çocuğu olmuştur.
Kocaeli 2 No’lu Şube üyelerinden Elif- Ramazan KILIÇ çiftinin “Zeynep Şirin” isminde
kız çocukları olmuştur.
Kocaeli 2 No’lu Şube üyelerinden Nilay
ANLAR’ın “Ela” adında kız çocuğu olmuştur.
Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Belgin
ÖZDEMİR’in oğlu olmuştur.
Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Özgür
Selam - Bengül ÇİTİL çiftinin erkek çocukları
olmuştur.
Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden Uğur
KULAKSIZ’ın oğlu olmuştur.

SÜNNET
Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Mikail
KURTGÖZ’ün oğlu sünnet olmuştur.

Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Duygu
NERGİZ evlenmiştir.

İzmir 1 No’lu Şube üyelerinden Asım ŞİŞİKOĞLU evlenmiştir.

Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Eyüp
DOĞAN’ın kızı evlenmiştir.

İzmir 1 No’lu Şube üyelerinden Faruk
DEMİREL evlenmiştir.

Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Emine
MENTEŞ evlenmiştir.

Kayseri 2 No’lu Şube üyelerinden Meliha
ÇADIR evlenmiştir.

Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Oğuzhan
ÖZCAN evlenmiştir.

Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Sabri
YÜCELER’in annesi vefat etmiştir.

Aydın Şube üyelerinden Osman OCAK’ın
babası vefat etmiştir.

Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Şerife
ÇINKIR’ın annesi vefat etmiştir.

Aydın Şube üyelerinden Mustafa BİLGİN’in
babası vefat etmiştir.

Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Bekir
TAŞKINER’in ablası vefat etmiştir.

Burdur Şube üyelerinden Abdurrahman
BOZKURT’un babası vefat etmiştir.

Aydın Şube üyelerinden Ali KANBUR’un
annesi vefat etmiştir.

Burdur Şube üyelerinden İrfan
GÜRCAN’nın annesi vefat etmiştir.

Aydın Şube üyelerinden Yaşar Çakır’ın babası vefat etmiştir.

Çanakkale Şube üyelerinden Mehmet Fatih HÜSREVOĞLU’nun babası vefat etmiştir.

Aydın Şube üyelerinden Ahmet Baha
ÇENGEL›in annesi vefat etmiştir.

Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden Türkan
TALŞIK’ın babası vefat etmiştir.

Aydın Şube üyelerinden Orhan KINALI’ının
abisi vefat etmiştir.

Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden Özlem
BİÇER’in babası vefat etmiştir.

Aydın Şube üyelerinden Orhan BAĞA’nın
annesi vefat etmiştir.

Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden Gazi
DOKUMACI’nın annesi vefat etmiştir.

Aydın Şube üyelerinden Kenan
ÇALIŞKAN›ın kız kardeşi vefat etmiştir.

Kayseri 2 No’lu Şube üyelerinden Selçuk
YALÇIN ‘ın babası vefat etmiştir.

TÜRK EĞİTİM-SEN
Türkiye’nin Sendikası

Kayseri 2 No’lu Şube üyelerinden Erdoğan UZUN’un babası vefat etmiştir.

Kırıkkale Şube üyelerinden Gani
BAHÇEPINAR’ın annesi vefat etmiştir.

Kırıkkale Şube üyelerinden Halil ÖLMEZ’in
babası vefat etmiştir.

Kırşehir Şube üyelerinden Osman-Aslan
UÇAR’ın annesi vefat etmiştir.

Kırıkkale Şube üyelerinden Şerife UYAR’ın
annesi vefat etmiştir.

Kırşehir Şube üyelerinden S.Çiğdem ÇETİNTÜRK’ ün babası vefat etmiştir.

Kırıkkale Şube üyelerinden Miyase
KINAK’ın annesi vefat etmiştir.

Kırşehir Şube üyelerinden Erol DOĞAN ‘ın
annesi vefat etmiştir.

Kırıkkale Şube üyelerinden Cemalettin
BALUM’un annesi vefat etmiştir.

Kırşehir Şube üyelerinden Gürsel SARI
‘nın babası vefat etmiştir.

Kırıkkale Şube üyelerinden Turan ŞAHİN’in
babası vefat etmiştir.

Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Uğur
TAŞLI’nın babası vefat etmiştir.

Kırıkkale Şube üyelerinden İbrahim
AYTAÇ’ın babası vefat etmiştir

Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Nural
HARMAN’ın annesi vefat etmiştir.

Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Atike
KÜÇÜKZIVARIK’ın babası vefat etmiştir.
Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Saadet
MANDAL’ın annesi vefat etmiştir.
Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Nadire
HATIRNAZ’ın annesi vefat etmiştir.
Malatya Şube üyelerinden Reşit ALKAN’ın
annesi vefat etmiştir
Yozgat Şube üyelerinden Ahmet KARAASLAN’ ın babası vefat etmiştir.
Yozgat Şube üyelerinden Yalçın CANER’in
babası vefat etmiştir.

VEFAT EDEN ÜYELERİMİZ
Sedat YÜCE
ANKARA 3 NO’LU ŞUBE
Üyemiz 1961 doğumlu Sedat YÜCE, 1998 yılında Merzifon
Gazi İlköğretim Okulu’nda çalışmaya başladı. 2002 yılından
bu yana ise Merzifon İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde çalışmakta idi. Uzun zamandır tedavi gördüğü hastalığına yenik
düşerek, 22 Şubat 2014 Cumartesi günü Medical Park Samsun Hastanesinde vefat etmiştir. Evli ve iki çocuk babası olan
merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına
başsağlığı dileriz.

Türk Eğitim-Sen ailesi olarak;
vefat eden tüm üye ve üye yakınlarına
Allah’tan rahmet,
sevenlerine başsağlığı dileriz.

MİLLİ BİRLİĞE VE DEĞERLERE BAĞLI SENDİKA
TÜRK EĞİTİM-SEN
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