GENEL BAŞKAN İSMAİL KONCUK
GÜVEN TAZELEDİ
Türkiye Kamu-Sen 5. Olağan Genel Kurulu 12-13 Nisan 2014
tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.
Türkiye Kamu-Sen 5. Olağan Genel Kurulu’nda tek liste olarak yapılan oylama sonucunda İsmail Koncuk 2. kez Konfederasyon Genel Başkanlığı’na seçildi.
Devamı 21. Sayfada

Genel Başkan İsmail KONCUK
Başbakana seslendi:

“VERİLEN SÖZLERİN GEREĞİNİN
YAPILMASINI BEKLİYORUZ”
24 Nisan 2014 tarihinde TBMM önünde yapılan kitlesel
basın açıklamasında konuşan Genel Başkan İsmail Koncuk,
geçen yıl yapılan Toplu Sözleşme’de kamu çalışanlarının
mağdur edildiğini ve masada satıldığını ifade ederek Hükümete de Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısında verilen sözlerin tutulması çağrısında bulundu.
Koncuk; “Yapılan her toplantı sonrasında karar altına alınan konular, adeta suya yazıldı; toplantı sonrasında silinip
gitti. Milyonlarca vatandaşımız, iradelerinin tecelli etmesini ve sorunlarının çözülmesi için bir adım atılmasını beklemektedir. Her toplantı sonrasında umut dağıtarak, her basın açıklamasında milyonlarca kişiyi beklenti içine sokarak
iktidarını sürdürmeye çalışmak zulümden başka bir şey değildir. Masada verilen sözleri unutmak, yapılan açıklamaları
yok saymak hangi dürüstlüğün, hangi adaletin, hangi iradenin düsturudur?
Biz biliyoruz ki, bütün bu düzenlemeler Başbakan’ın iki
dudağının arasındadır. Başbakanın iradesi, milyonların iradesinin üzerinde olmamalıdır. Kaçamazsınız. Kaçamayacaksınız. Umut dağıtıp milyonlarca çalışanın hayalleriyle,

gelecekleriyle oynayamazsınız. Sayın Başbakan, memurun,
emeklinin, 4/C’linin, işçinin umutlarıyla oynamaktan artık
vazgeçin. Bu mağduriyetleri siz yarattınız; giderecek olan da
sizlersiniz.” şeklinde konuştu.
Devamı 18. Sayfada

TÜRK EĞİTİM-SEN
www.turkegitimsen.org.tr

19 Şubat 2014 tarih ve 28918
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aile Ve Sosyal Politikalar
Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun
10. Maddesi ile 657 sayılı Kanunun
72. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“MADDE 10 - 14/7/1965 tarihli
ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesine beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

lik durumundan kaynaklanan” yer
değiştirme taleplerinin karşılanmak zorunluluğu bulunmaktadır.
Milli eğitim bakanlığındaki personelin yer değiştirmelerini düzenleyen iki yönetmelik bulunmaktadır.
1- Öğretmenlerin yer değişikliği işlemleri 06.05.2010 tarihli ve
27573 sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı
Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre yapılmaktadır.
2-Zorunlu yer değiştirmeye tabi
olmayan personelin yani eğitim
ve öğretim hizmetleri sınıfı dışında kalanpersonelinin yer değişikliği işlemleri ise 12.10.2013 tarih
ve 28793 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı
Personelinin Görevde Yükselme,
Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması HakkındaYönetmeliğinin 30, 32 ve 33. maddesine göre yapılmaktadır.
Her iki yönetmelikte de engellilerin yer değiştirme taleplerinin
karşılanması için düzenleme yapılmamıştır.
Zorunlu yer değiştirmeye tabi
olmayan personelin yani eğitim
ve öğretim hizmetleri sınıfı dışında
kalan personelinin yer değişikliği

işlemleri ise bakanlık engelli personel için yönetmelikte düzenleme yapmadan 28.04.2014 tarihli
91289672/903.02/1685855 sayılı
yazı yayınlamıştır.
http://turkegitimsen.org.tr/haber_goster.php?haber_id=15772
Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirmesine İlişkin 28.04.2014 tarih ve
1685855 tarihli yazı yayınlayarak
İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme
talebinde bulunan personelin yer
değiştirme işlemlerinin Mayıs ayında başlatılması talimatı verilmiştir.
Bu durumdan yönetmelikte
engelli personele ait düzenleme
bulunmadığından engellilerinyer
değiştirme talepleri karşılanması
il içinde 3 yıl il dışında 5 yıl görev
şartı süresine takılmaktadır.
Bu konuda acilen düzenleme
yapılarak engellilerinyer değiştirme talepleri karşılanmalıdır.
Akabinde Öğretmenlerin yer
değişikliği işlemlerini düzenleyen
06.05.2010 tarihli ve 27573 sayılı
Resmî Gazete’de Yayımlanan Millî
Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin
Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde de engelli öğretmenlerin
yer değiştirme taleplerinin karşılanması için düzenleme yapılmalıdır.

Ekonomideki genişlemeyi açıklayan bu iki oran birlikte değerlendirildiğinde, 2002 yılından 2013
sonuna kadar Türkiye ekonomisinin reel olarak %340,2 oranında
genişlemesine rağmen memur
ülkedeki zamlardan korurken eko- maaşlarına yapılan ortalama artışnomik genişleme ve refah artışın- ların %277,1 ile bu oranın oldukça
dan pay alınamamasına ve gelir gerisinde kaldığı görüldü.
dağılımının dar ve sabit gelirliler
Bu rakamlar, son 11 yılda mealeyhine bozulmasına yol açacak mur maaşlarının ülke ekonomisinbir durumdur. Bu nedenle çalışan- deki büyümenin %16,7 gerisinde
ların gelirlerinin gerçek anlamda kaldığını, başka bir ifadeyle memur
artması ve gelir dağılımın iyileşme- maaşlarının 2002 yılından bugüne
si için maaşların enflasyon rakam- kadar %16,7 eridiğini ortaya çıkarları, ülkedeki ekonomik genişleme dı.
ve refah artışı dikkate alınarak beKonu hakkında değerlendirmelirlenmesi gerekmektedir.”
lerde bulanan Türkiye Kamu-Sen
Bu gerçekler dikkate alındığın- Genel Başkanı İsmail Koncuk,
da Türkiye’de son 11 yılda yaşa- Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in
nan ekonomik büyümeye rağmen geçtiğimiz gün memur maaşlarının
kamu çalışanları bu büyümeden 2002 yılından beri arttığına ilişkin
yararlanamadı ve reel olarak ge- açıklamasına değinerek, “Maaş
lirleri, 2002 yılının bile gerisinde artışları enflasyonun, zorunlu harkaldı.
cama giderlerinin ve ekonomik büBuna göre 2002 yılı başlangıç yümenin altında kalıyorsa, oranlaolarak alındığında 2013 sonu itiba- rın büyüklüğü ancak göz boyamak
rı ile son 11 yılda TÜFE’nin toplam anlamına gelir. Halkı zenginleşme%160,4 arttığı belirlenirken, ülke yen bir ülkenin ekonomisinin büekonomisinin de reel olarak %69 yümesi, o ülkede yalnızca küçük
oranında büyüdüğü ortaya konuldu. bir azınlığın gelirlerini artırdığını ve

gelir dağılımında adaletin bozulduğunu gösterir. 2002 yılından beri
ülkemizde yaşanan durum da budur. Resmi verilere dayanılarak yapılan araştırmamız 2002-2013 arasında memur maaşlarının %16,7
eridiğini ortaya koymuştur.” dedi.

“İlgili mevzuatı uyarınca verilecek rapora göre kendisi, eşi veya
birinci derece kan hısımlığı bulunan bakmakla yükümlü olduğu
aile fertleri engelli olan memurların
engellilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme taleplerinin
karşılanması için düzenlemeler
yapılır.”
Bu kanun hükmü memurun kendisi, eşi veya birinci derece kan hısımlığı bulunan bakmakla yükümlü
olduğu aile fertlerini kapsamaktadır.
Bu nedenle engellilerin “Engelli-

2002’DEN BUGÜNE MEMURLAR
%16,7 GELİR KAYBETTİ

Türkiye
Kamu-Sen
Ar-Ge
Merkezi’nin yaptığı araştırma 2002
yılından bugüne memur maaşlarının reel olarak %16,7 erdiğini ortaya koydu.
Araştırma, TÜİK’in yıllık enflasyon ve büyüme rakamları ile Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı memur
maaşları temel alınarak gerçekleştirildi.
Araştırmada şu ifadelere yer
verildi: “Bir ekonomide çalışanların gelirlerinin yalnızca enflasyon
kadar artması, vatandaşları ancak
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Son bir yılda memur maaşlarının
Dolar ve Avro karşısında da %15
dolayında değer kaybettiğini hatırlatan Koncuk, memur maaşlarının
enflasyona yenik düştüğünü, memur, emekli, dar ve sabit gelirlilerin
büyümeden pay alamadığını bu
nedenle de gelirlerin reel olarak
azaldığını belirtti. Gelir dağılımındaki adaletsizliğin toplumsal olayların artmasına neden olduğuna
dikkat çeken İsmail Koncuk, “Basında her gün borçlarından dolayı
cinnet geçiren vatandaşlarımızın
haberlerini izliyoruz. Ülkemizde
adeta bir sosyal patlama yaşanıyor. Bir yıl içinde ailenin harcamaları 310 lira artarken, 123 TL
zamma mahkûm edilen memur
maaşlarının reel olarak arttığını
söylemek abesle iştigaldir. Sayın
Mehmet Şimşek’in ifadeleri, ne
toplumsal ne de bilimsel gerçeklerle uyuşmuyor.” dedi.

TÜRK EĞİTİM-SEN
Türkiye’nin Sendikası

KPSS’NİN KALDIRILMASI
ÜLKEYİ PARTİ DEVLETİNE
GÖTÜRÜR
İsmail KONCUK
Genel Başkan

57. Hükümet döneminde, kamuda kadrolaşmanın önüne geçmek
amacıyla kamuya personel alımlarının merkezi sınavla yapılmasına karar verilmiştir. Bu uygulama
sayesinde kamuda çalışmak isteyen herkes, eşit şartlarda KPSS’ye
girip, aynı sorulara cevap verip
memur olma hakkına kavuşmuş,
böylelikle kamuda torpil arama
dönemi de kapanmıştır.
O günden bu yana gençlerimiz,
kimseye minnet etmeksizin, siyasi yandaş olmak zorunda kalmaksızın KPSS sınavına girerek,
memur olmuş; kamuya personel
alımlarına ilişkin şaibeler en aza
indirgenmiştir. Ancak AKP iktidarıyla birlikte ortaya çıkan kopya
skandalları ve bazı kurumlarda
personel çalıştırılmasına ilişkin
yönetmeliklerde yapılan değişikliklerle iktidarın bu eşitliği bozmaya,
hakkaniyete adalete ve liyakate
uygun olmayan atamalar yapmaya
çalıştığı görülmüştür. Son olarak
ise basın yayın organlarında, iktidarın KPSS’yi tamamen kaldırarak
kurumların personel ihtiyaçlarını
kendi belirleyecekleri yöntemlerle
karşılamalarına yönelik bir düzenleme yapma amacında olduğuna
ilişkin bilgiler verilmektedir. Buna
göre; ilgili kurumlar artık personel
alımını kendisi yapacaktır, kendisi
ilana çıkacak, isterse sözlü sınav
da yapacaktır.
Aylardan beri kamuda paralel
yapılanma avında olan iktidar yetkilileri, kendilerine biat etmeyen
herkese karşı takındıkları düşmanca tavırlarını, kamu görevlilerini hallaç pamuğu gibi oradan
oraya savurarak sürdürmektedir.
Başbakan’ın 1915 Ermeni olaylarına ilişkin tarihi ve bilimsel gerçekleri hiçe sayarak yaptığı ve Türk tarihine kara bir leke olarak geçecek
olan açıklamasında, tehcirin insanlık dışı bir uygulama olduğuna dair
vurgu yapılmıştır. Bir Dünya savaşı

esnasında iki toplumun birbirini
katletmemesi için gerçekleştirilen
zorunlu yer değiştirme uygulamasını insanlık dışı olarak niteleyen
Başbakan’ın iktidarı, tehcirin en
büyüğünü 2002 yılından beri yandaş ve yandaş olmayan şeklinde
fişlediği kendi kamu görevlilerine
uygulamakta; aileleri parçalamakta, siyaseten kendisine yakın bulmadığı memurlarımızı defalarca
yer değişikliğine tabi tutarak sindirme peşinde koşmaktadır. Kamu
kurum ve kuruluşlarını siyasi rant
mekanizması haline getirmek isteyen ve keyfi bir uygulama ile bir
gecede 73 bin okul yöneticisini
görevden alan ama mağduriyeti
hiç kimseye bırakmayan gözyaşı
vampirlerinin; aynı ailenin bir ferdini Samsun’dan İzmit’e, diğerini ise
Erzurum’a sürgüne gönderen anlayışın kamuda adil bir yapılanma
sağlamasının imkânsızlığı apaçık
ortadadır.
Yönetici atamalarından terfilere,
tayinlerden geçici görevlendirmelere kadar, 12 yılda tahrip edilen
hakkaniyet, adalet ve liyakat ilkesi, şimdi kamu görevlilerinin ilk işe
alınışlarındaki merkezi sınavın kaldırılmasıyla tamamen yok edilmek
istenmektedir. Bu girişim, AKP iktidarının “Ben kamuda açıkça kadrolaşmak istiyorum. Ben kimi istersem, kamuda o çalışır” demesidir.
Bu girişim kamudaki kadrolaşma
noktasında iktidarın geldiği can
alıcı aşamayı göstermektedir. Bu
yolla iktidar, kamuda daha rahat
kadrolaşabilmek için kendisinden
önce gelen 57. Hükümetin kurduğu güvenilir ve adil yapıyı kaldırarak yeni formülleri hayata geçirme
iradesini ortaya koymaktadır.
Bu yolla KPSS sınavına giren 3
milyona yakın gencimizin hayalleri
yıkılmakta, umutları yok edilmekte, emekleri hiçe sayılmaktadır.
Devleti, kendisinden ibaret sayan
bir anlayışın ürünü olan bu girişimler, facebook’u yasaklayıp, twitter’i
kapatıp, youtube’u engelleyip, düşünce ve ifade özgürlüğünü yerle
bir eden ve ülkeyi tam bir muhaberat devletine çevirenlerin, “Kamuda da artık yalnızca biat etmiş,
ruhunu ve fikrini satılığa çıkarmış

parti destekçileri görev yapabilir.”
demeleridir.
Anayasanın 10. maddesi, “Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün
işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket
etmek zorundadırlar.” hükmünü
taşırken, KPSS’yi kaldırmayı planlayan zihniyet açıkça tarafsız, adil
ve sosyal hukuk devletine isyan
bayrağını açtığını ilan etmektedir.
Böylece bir tarafta kamuda görev yapabilmek için KPSS’ye umut
bağlamış milyonlarca insanımız
beklerden, diğer tarafta “işini bilenler” açık torpillerle kamuya atanacaktır. Böyle bir uygulamanın
hakkaniyetle, eşitlikle ve adaletle
bağdaşır hiçbir tarafı yoktur.
Siyaset koridorlarında referans
bulmaya yönlendirilen vatandaşlarımızın, kamu hizmetlerini hangi
ruh hali içinde yerine getireceklerini tahmin etmek pek de zor olmasa gerektir. Önümüzde doğru
uygulamalar varken, adında adalet
olan bir partinin, sistemi kokuşturmaya, her türlü suistimale açık
bir şekle getirmeye çalışması; vatandaşlarımızın “bizden olanlar ve
olmayanlar” diyerek ayrıştırmaya
tabi tutulması son derece tehlikeli
bir yaklaşımdır.
İnsanlarımızı iktidar partisi yandaşı olmaya zorlayan, “Bi-taraf
olan bertaraf olur” anlayışının memur alım işlemlerinde de hâkim kılınmasını kabul etmemiz mümkün
değildir. Bu tarz yaklaşımlar, ülkemizin bir parti devletine doğru gittiğinin, vatandaşlarımızın en temel
insan haklarından olan çalışma
hakkının, iktidara yakınlık paralelinde, ellerinden alınmak istendiğinin göstergesidir. Bu bakımdan
siyasi iradeyi insani, sosyal ve
hukuki hiçbir dayanağı olmayan
bu yanlıştan yol yakınken dönmeye, adalet ve eşitlik ilkesini gerçek
anlamda hayata geçirmeye davet
ediyoruz. Aksi takdirde, ülkemizin
önü alınamayacak bir ayrışmanın
ve kadrolaşmanın pençesinde
tehlikeli sulara doğru sürükleneceğini, tarihi bir uyarı olarak tüm
kamuoyuna ilan ediyoruz.

YÖNETİCİ
GÖREVLENDİRME
KRİTERLERİYLE
İLGİLİ
GÖRÜŞLERİMİZİ
MEB’E İLETTİK
Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim
Kurumu Yöneticileri Atama
ve Yer Değiştirme Yönetmeliği çerçevesinde yapılacak
yönetici görevlendirme kriterleri ile ilgili Türk Eğitim-Sen
olarak görüş ve tekliflerimizi
Milli Eğitim Bakanlığına ilettik.

Görüşlerimiz için
www.turkegitimsen.org.tr

YAYGIN EĞİTİM
ENSTİTÜSÜ
ÇALIŞANLARININ
MAĞDURİYETLERİ
TALEPLERİMİZ
DOĞRULTUSUNDA
GİDERİLMELİDİR
Milli Eğitim Bakanı Sayın
Nabi Avcı’nın 14.04.2014 tarih ve 1508113 sayılı onayıyla Yaygın Eğitim Enstitüsü
kapatılarak burada görevli 1
müdür, 3 müdür yardımcısı,
7 bölüm şefi, ve 236 öğretmen olmak üzere toplam 247
öğretmenin Ankara ili emrine
öğretmen olarak atanmasına
karar verilmiştir. Görev yapan
öğretmenlerin bilgi birikimi ve
ihtisaslarından faydalanabilecekken bireysel özellikleri,
bakanlıkta bir görevde çalışma istekleri dikkate alınmaksızın hepsinin Ankara
İl emrine öğretmen olarak
atanması haksız ve yersiz bir
uygulama olmuştur. Yaygın
Eğitim Enstitüsü’nün kapatılmasıyla birlikte Ankara İli
emrine verilen öğretmenlerden isteyenlerin il merkezinde öğretmenliğe atanması,
istemeyenlerinse
talepleri
doğrultusunda bakanlıktaki
birimlerde istihdam edilmesi
hususunda Bakanlıktan talepte bulunduk.
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KADIN KOMİSYONLARI
“ANNELER GÜNÜ” İÇİN
BİRARAYA GELDİ
Türkiye Kamu-Sen Kadın Komisyonları 03 Mayıs 2014
tarihinde Anneler günü nedeniyle kahvaltılı toplantıda
bir araya geldi.
Ülkemizin bir bölgesi terör örgütüne neredeyse teslim edildi. Yollar kesiliyor, mahkemeler kuruluyor. Bu millet açısından zuldür. Bu
manzarayı hazırlayanlar kimlerdir?
40 bin insanın katilini kahraman
ilan etmeye kalkan insanlar kimlerdir? Bu yapılan saygısızlığı nasıl
sineye çekebiliriz? Başta Türkiye
Kamu-Sen olmak üzere bu ülkenin
dirliği ve birliğine bağımsızlığına
inanan herkes silkinip sadece bugünü yaşamayı kenara bırakarak
Türkiye iyi günler yaşamıyor, sı- büyük menfaatleri düşünmek zokıntılı bir dönemden geçiyoruz. Bu rundadır.
Biz kökleri bu coğrafya da olan,
dönemde yaşanan bunca olumsuz
şeye karşın ciddi bir ses ciddi bir değerleri olan bir sendikayız. Bu
tepki lazım. Maalesef Türkiye’de milletin hür ve bağımsız yaşaması
bu sesi çıkarabilecek örgütlerin bizim varlık sebebimizdir. Bu millet
sayısı bir elin parmağını geçmiyor. yoksa bizim varlığımızın da bir anNe yazık ki, sadece kendini düşü- lamı yoktur.
nen kendi için yaşayan bir toplum
Bugün Milliyetçiler günü. Millihaline getirildik.
yetçilik, vatanını, beraber yaşadığı
Konfederasyonumuzun yemekhanesinde gerçekleşen Anneler
günü buluşmasında bir konuşma
yapan Genel Başkan İsmail KONCUK, “Öncelikle hepinizin yaklaşan anneler gününü kutluyorum.
Allah rahmete erişmiş olan tüm
annelerimize rahmet eylesin. Dün
de benim annemin ölümünün 4.
Yılıydı onu da rahmet ve minnetle
anıyorum. Yaşayan annelerimize
ise sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum.

Büyük menfaat nedir insanlar
bunun farkında değil, nedir büyük
menfaat? Bu ülkenin dirliği, birliği
ve bütünlüğüdür. Herkes bilmeli
ki, en sevdiğimiz varlıklarımız evlatlarımızın yaşayacağı bu coğrafya altımızdan kaymak üzere, çatı
tepemize çökmek üzere. Herkes
bu gerçeğin farkına varmalıdır.
Yüzbinlerce şehidimizin olduğu bu
coğrafya birilerinin siyasi ihtiraslarına kurban edilemez.
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insanları mezhebine meşrebine
bakmadan
kucaklayabilmektir.
Hiçbir insanı ayırmadan kucaklamaktır. Birileri milliyetçiliği ayaklar altına alsa da Hz. Peygamber
efendimizin buyurduğu gibi, “Kişi
milletini sevmekle suçlanamaz”
bu aynı zamanda bir emirdir.” dedi.

KONCUK: YAŞANAN SIKINTILAR
TOPLUMUN TEMEL TAŞI OLAN
“AİLE” YAPIMIZA ZARAR
VERİYOR

mizi sevmeyi öğretebilir mi?
Bu toplumu seven, bu coğrafyada yaşayan herkese kucak açabilen ve seven insanlar lazım bu
ülkeyi yönetmeye. İşte bu noktada
zaman zaman soruyorlar, nasıl bir
Cumhurbaşkanı diye? Biz şöyle bir
Cumhurbaşkanı diyoruz, insanları
ayırt etmeyen, benim yandaşım
ve karşıtım diye ülke insanlarını
bölmeyen. Yüce dinimiz diyor ki,
“İmanı olmayan cennete giremez”
ama arkasından ekliyor, “Sevmeyenin imanı olmaz” o nedenle
milletin her bir ferdini seven birinin
Cumhurbaşkanı olması lazım.

“Bizim en sağlam yapımız olan
yapı ailedir” diyen Genel Başkan
İsmail Koncuk, son dönemde büyük artış gösteren boşanma olaylarına vurgu yaparak, “Bu ülkede
herkes bir birini sevmeyi öğrenmeli” dedi. Koncuk, Ülkemiz ekonomik olarak çok büyük sıkıntı içerisinde. Şimdi size bazı rakamlar
vermek istiyorum, 2002 yılında 510
bin çift evlenmiş, boşanma 95 bin
civarı, 2003 yılında boşanma oranı
6.1’e çıkmış, 2010 yılında 582 bin
çift evlenmiş boşanma rakamı ise
Ben tekrar hepinize sevgiler say118 bini aşmış. Bugün 2013 yılı
sonu itibariyle evlenme rakamı 600 gılar sunuyorum, anneler gününüz
bin, boşanma ise tarihi rekorunu şimdiden kutluyor nice nice annekırmış ve 125.305 olmuş.
ler gününde beraber olabilmeyi
Bizim en sağlam yapımız olan temenni ediyorum” diyerek sözleyapı ailedir. Bu millete yaşatılan rini noktaladı.
kültürel erozyon ve buna bir de
Türkiye Kamu-Sen Kadın Koekonomik sıkıntılar eklendiğinde
misyonlarının
Anneler günü nekutsal aile yapımız maalesef ciddi
deniyle
düzenlediği
kahvaltılı topzararlar görüyor. Bunu çözmesi
lantıya
Genel
Başkanımız
İsmail
gereken anlayış bu ülkeyi yöneten
anlayıştır. Kendinden başkasını Koncuk ile birlikte eşi, Türk Bürosevmeyen insanlar bizlere birbiri- Sen Genel Başkanı Fahrettin Yokuş ve eşi, Türk Enerji-Sen Genel
Başkanı Mehmet Özer ve eşi, Türk
Dünyası Kadınları Dostluk ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı
Şenol Bal, Kadın Hareketleri Derneği Genel Başkanı Elif Loğoğlu ve
çok sayıda davetli katıldı.
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Anneme
Mektup

Cevriye MORAL
Ankara-2 No’lu Şube
Kadın Komisyonu Üyesi

Mevsim mevsim dönüp dolaştıkça zaman, üzüm karası saçlarına
aklar düştü anne. İpek yumuşağı
ellerin saçlarımı okşamaktan bıkmadı. Gönlün sevgimi hep taşıdı.
Korkunca gözlerindeki sevecenliğe sığındım. Önce seni tanıdım,
seni kutsal bildim. Sonra vatanımı
seninle bildim anne. Vatanım da
senin gibi sıcacıktı, merhametliydi,
şefkatliydi. Ve koruyanım, güvencim, dayanağımdı. Bozkırın rüzgarıyla dalgalanan saçların bayrağıma benziyordu. Senin saçlarını
nasıl sevdimse bayrağımı da öyle
sevdim anne…

mü anılır? Bir sabah uyanınca başka bir diyarda olsam, ay-yıldızın
nazlı süzülüşünü görmesem ben
ölürüm anne! Ya sen olmasan…

Vatanım, bayrağım annem. Seninle çocukluğumu geçirdiğim o
günleri düşündükçe, annesiz, yalnız, çaresiz ve sevgisiz büyüyen,
korkunca annesinin gözlerindeki
sevecenliğe sığınamayan, ağlayınca gözyaşları silinmeyen çocuklara-annesiz çocuklara- acıyorum.
Bana vatanımı, milletimi, bayrağımı
sen sevdirdin, sen anlattın. Onlara
vatanı, -can anneyi- kim sevdirecek, kim anlatacak anne? O güzel
çocuklar annelerinin rüzgarda dalgalanan saçlarında ay-yıldızlı bayrağımı göremeyecekler…
Can evimin gülü annem, her sabah uyanır uyanmaz elini öperdim
ya sabah seni görmeden okula
gitmezdim ya hatırlarsın…. Şimdi,
çocuklar annelerinin elini yalnız
bir gün öpüyor, annelerini yalnız
bir gün anıyor, onları yalnız bir gün
kutsal biliyor anne. Vatan, mevsim
mevsim dolaşan uzun zamanda
bir gün mü sevilir? Anne, bir gün

Şiirim, sanatım annem, seni özledim. Eli kınalı, taze kekik, karanfil
kokuşlu annem, seni özledim. Ne
zaman bir karanfil görsem sana
yaklaştığımda duyduğum karanfil krizinin ardından evlenme sayıkokusu gelir aklıma. Köyümün ko- sının düştüğü, boşanmaların ise
kusu… Evimizin kokusu annem… arttığı görülürken, ekonomik krizin
etkilerinin ortadan kalkmaya başAy yüzlü, hilal kaşlı, menekşe
ladığı 2003 yılı ile birlikte evlenme
gözlü annem, vatanımda ay yüzlü,
sayısında artış, boşanmalarda ise
hilal kaşlı, menekşe gözlü anneler
düşüş olduğu rakamlara yansıdı.
arıyorum, hakkım yok mu? Vatan
için Mehmetler yetiştiren anneler Buna göre son 12 yılda evlilik rakamları 2005 yılında 641 bin 241’e
arıyorum, hakkım yok mu?
ulaşırken, boşanma rakamı ise en
Törem annem, töre demek düşük 2004 yılında 91 bin 22 olaTürk’ün cansuyu demektir. Anne rak gerçekleşti
töreyi unutursa Türk’e can suyunu
2008’de başlayan ekonomik
kim verir? Vatan töresiz olursa çığıl çığıl akan dereler, her köşeden krizle birlikte evlenen çift sayısı,
fışkıran pınarlar kurumaz mı? Bay- 2009 yılında 591 bin 742’ye gerilerrak, töresiz vatanın rüzgarlarıyla ken, boşanan çift sayısı da 114 bin
dalgalanır mı de bana anne! Dal- 162’ye yükseldi.
galanmaz da neden anneler başka
töreler arar da vatanı boynu bükük
menekşelere benzetmek ister?
Annem değerlisin, değerlisin,
değerlisin. Seni bir gün değil,
hergün seviyor, özlüyor , düşünüyorum. Ölümüne bir sevdanın,
o ülkünün bir parçasısın. Bir gün
benim de evlatlarım olursa, senin
gibi, onları dalgalanmak için rüzgar bekleyen bayrağıma, rüzgar
olarak yetiştirmezsem sütünü helal etme, etme anne!

OLUMSUZ EKONOMİK
ŞARTLAR EVLİLİKLERİ
VURUYOR
Türkiye Kamu-Sen Ar-Ge merkezinin yaptığı araştırmada
2002 – 2013 yılları arasında gerçekleşen evlenme ve
boşanma rakamları ilginç sonuçlar ortaya koydu.
Araştırma; özellikle ekonomik
kriz dönemlerinde ve ekonomik
olumsuzluklarda yeni evlenenlerin
sayısında düşüş, boşanma rakamlarında ise ciddi artışlar olduğunu
gözler önüne serdi.

2013’DE BOŞANMALAR TARİHİ
REKOR KIRDI
2013 yılına gelindiğinde ise özellikle boşanma rakamındaki ciddi
artış tarihi bir rekor olarak karşımıza çıktı. 2002 yılına göre nüfusun
artmış olmasına karşın evlenme
sayısındaki düşüş dikkat çekti.
Türkiye’de bir kriz ortamı olmadığı söylemleri ve ekonomide çizilen pembe tablolara rağmen 2013
yılında evlenme rakamı 2005 ve
2008 yıllarının da gerisinde kalarak
600 bin 138 oldu. 2013 yılı boşanmaların tavan yaptığı yıl olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz yıl 125 bin
305 çift çeşitli nedenlerle boşandı.

2002 yılında boşanan bir çifte karşılık 5,3 çift evlenirken; bu
oran 2013 yılında 4,78’e geriledi.
EVLİLİKLER EKONOMİK
Bu bilgilerden hareketle, günümüz
KRİZLERDE DÜŞÜYOR,
rakamları 2002 yılı ile karşılaştırıldıBOŞANMALAR ARTIYOR
ğında evlenen sayısı %17,6 oranınTÜİK verilerine dayanılarak ya- da artarken, boşanan çift sayısı ise
pılan çalışmada, 2001 ekonomik %31,5 oranında artış göstermiştir.

KONCUK: EKONOMİK KRİZ YUVA
YIKIYOR
2002 – 2013 yılı arasındaki evlenme ve boşanma rakamlarına
yönelik olarak bir değerlendirme
yapan Türkiye Kamu-Sen Genel
Başkanı İsmail Koncuk, “Bizi bir
arada ve ayakta tutan aile kavramımız çöküyor” dedi. Araştırmada yeni evlilikler yapılması ve aile
birliğimizin korunması noktasında ekonominin birincil derecede
önem arz ettiğinin ortaya çıktığını
ifade eden Koncuk, “Milletimizin
en temel değerleri olan çekirdek
aile tablosunun son 12 yılda ciddi bir sarsılma içinde olduğunu
yaptığımız bu çalışma ortaya koymuştur. Bu çalışma özellikle 2008
sonrasında ekonomide yolunda
gitmeyen gelişmeler yaşandığının, sosyolojik olarak da ispatıdır.
Bu milletin geleceği olan genç
çiftlerimizin özellikle ekonomik
sıkıntılar noktasında yaşadıkları
problemler onları toplumun temeli olan aile kavramından hızla
uzaklaştırmış ve boşanma yolunu
seçmelerine neden olmuştur. Son
12 yılda toplumsal dokunun ciddi
biçimde bozulduğu aşikârdır. Son
dönemde kitle iletişim araçlarının
bizlere sunduğu haberlerin büyük
bölümünü oluşturan gasp, cinayet, tecavüz, boşanma, darp vs.
haberleri artık ne acıdır ki hepimizin kanıksadığı normal haberler
haline gelmiştir. Bu şekilde devam
edecek toplumsal bir yaşam ülkemizin geleceğini her şeyden daha
çok tehdit etmektedir. Unutulmamalıdır ki, aile kavramı bizi ayakta
tutan ve birbirimize bağlayan en
önemli dinamiktir. Bu kavramın
yerle yeksan olması gelecekte bu
milletin ve sahip olduğu değerlerinin de yerle yeksan olması anlamına gelecektir. Bu milletin ferdi olarak yaşadığımız bu kara tablonun
sorumluları derhal açıkladığımız
rakamların üzerinde çalışmalı ve
toplumda yaşanan bu infial haline
dur demeyi kendilerine görev addetmelidirler.” dedi.
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MERKEZ KADIN KOMİSYONU İSTİŞARE
TOPLANTISI YAPILDI

Türkiye Kamu-Sen ve Türk
Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail
Koncuk, 9 Nisan 2014 tarihinde
Merkez Kadın Komisyonlarının
düzenlediği istişare toplantısına
katıldı. Toplantıda Genel Merkez
Yöneticileri, Merkez Kadın Komisyonu Başkanı Firdes Işık ve Kadın
Komisyonu üyeleri, Ankara Şube
Başkanları ve Şube Yönetim Kurulu üyeleri de hazır bulundu.

Çatı tepemize çöküyor, birileri
eline toz bezi almış masanın
tozunu silmeye çalışıyor. Oysa
çatı çökerse hep beraber altında
kalırız.
Toplantıda bir konuşma yapan
Türkiye Kamu-Sen ve Türk EğitimSen Genel Başkanı İsmail Koncuk,
“Memleket meselelerine dokunmasam olmaz. Çünkü memleket
olmadan biz olmayız” dedi ve
sözlerini şöyle sürdürdü: “ ‘Çözüm

süreci ihanet sürecidir’ diyoruz
ama birileri ‘siyaset yapacaksan
milletvekili ol’ diyor. Oysa ülkemizi
bekleyen tehlikelerden bahsetmek
‘siyaset’ gibi bana göre doğru olmayan bir kelimeyle tanımlanamaz. Eğer bir ülkenin, bir milletin
kaderi açıkça tehdit ediliyorsa,
birtakım insanlar siyasi ihtirasları
uğruna her türlü ahlaksızlığı meşru
görmüşse bundan bahsetmek nasıl yanlış olabilir. Zaten bunlardan
bahsetmiyorsak, o zaman varlık
sebebimizi inkâr etmiş oluruz. Kim
nasıl değerlendirirse değerlendirsin, ülkemizin geleceği adına
düşüncelerimizi herkesle paylaşmaya devam edeceğiz. Ülkemizin
geleceğinden kaygı duymayan
hareketlerin düşmanca bir anlayış
içinde olduğunu söylememiz yanlış olmaz.
Çatı tepemize çöküyor, birileri
eline toz bezi almış masanın tozunu silmeye çalışıyor. Oysa çatı çökerse hep beraber altında kalırız.
Türkiye Kamu-Sen ve Türk EğitimSen olarak böyle bir anlayışı ka-

bul etmemiz mümkün değildir. Bu
coğrafyanın bağımsız olması ve
bayrağımızın gönderde dalgalanması evlatlarımızın geleceği açısından çok önemlidir.

çökerken kimse elimize toz bezi
vermeye kalkmasın.”

Bu insanların hangi sendikaya
üye olduğu önemli değil. Mesele
adamlıktan çıkmaya namzet
olmalarıdır. Bu insanların sadece
nefsini ön plana atan bir konuma
düşmesi ülkemiz adına bir
kayıptır. Adamlığa talip olmamız
lazım.
Koncuk sözlerini şöyle sürdürdü: “Koltuk, makam, mevki için
sendikalarından istifa edenler oluyor. Sormak istiyorum: Sen kimin
değirmenine su taşıyorsun? Sen
okul müdürü olsan ne, okul müdür
yardımcısı olsan ne? Bu insanların hangi sendikaya üye olduğu
önemli değil. Mesele adamlıktan
çıkmaya namzet olmalarıdır. Bu
insanların sadece nefsini ön plana
atan bir konuma düşmesi ülkemiz
adına bir kayıptır. Adamlığa talip
olmamız lazım. Eğer öğretmen,
akademisyen, din görevlisi sorumluluk almıyorsa, yanlışları düzletmek adına bu kesimlerin yerine
geçebilecek başka hiçbir mekanizma yoktur.

Birileri bu bölgeyi teslim etmiş.
Öyle ki terör örgütü vergisini topluyor, mahkemesini kuruyor, kimlik
kontrolü yapıyor. Ne yapalım? Susalım mı? İyi oluyor devam edin mi
Celladının baltasını yalıyorlar.
diyelim?
Öylesine ahlaksız bir yapılanma
Düşünebiliyor musunuz, PKK yol var ki alçaklığın her türlüsü sergikesiyor, biraz ileride jandarma sey- leniyor. Bu alçaklık karşısında en
rediyor, Dicle kaymakamı da BDP başta ayağa kalkması gereken
İlçe Başkanına rica minnet yolu insanlar ne yazık ki boyun eğiyor.
açtırıyor. Ülkemizin geldiği nokta- Bu da, her türlü zillete layık olduya bakın. Şimdi biz bu yaşananları ğumuz anlamına gelmektedir.”
görmeyecek miyiz? Dicle, Mardin,
Kendisini pazarlayan adamın
Yüksekova bu ülkenin parçası de- Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitimğil mi? Bu bölge, ülkemizin asla Sen’de yeri yoktur.
vazgeçemeyeceği bir parçasıdır
Türk Eğitim-Sen’in 235 bin, Türama birileri vazgeçmiş. Birileri bu
kiye
Kamu-Sen’in de 460 bin üye
bölgeyi teslim etmiş. Öyle ki terör
sayısına
ulaştığını bildiren Koncuk,
örgütü vergisini topluyor, mahkonfederasyonumuzun
üye kaykemesini kuruyor, kimlik kontrolü
bı
yaşamadığını
söyledi.
“Biz üye
yapıyor. Ne yapalım? Susalım mı?
kaybetmiyoruz
ama
birileri
için bu
İyi oluyor devam edin mi diyelim?
devran
böyle
sürüp
gitmez.
O zaBiz sendikayız. Sadece paradan,
man
bizim
yüzümüze
nasıl
bakamevzuattan konuşamayız. Çatı
caklar? Herkes bilmelidir ki; kendisini pazarlayan adamın Türkiye
Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen’de
yeri yoktur” dedi.
Kamu çalışanlarının başka bir
sendika daha iyi mücadele ettiği
için sendikasını değiştirmesinin
doğal olduğunu ancak makam,
mevki için, sözlü sınavda yüksek
puan almak için sendika değiştirmesinin yanlış olduğunu kaydeden Koncuk, ruhunu satan insanların bu ülke için büyük bir kayıp
olduğunu söyledi.

6

TÜRK EĞİTİM-SEN
Türkiye’nin Sendikası

GENEL BAŞKAN “BİZ HÜR İRADEMİZLE
YAŞAMAYA TALİP OLACAĞIZ” DEDİ

Genel Başkan İsmail KONCUK
İstanbul 3 No’lu Şubenin 01 Mayıs
2013 tarihinde düzenlemiş olduğu
istişare toplantısına katıldı. Toplantıya İş yeri Temsilcileri ile Okul
Yöneticileri katıldı.

Biz, hür irademizle yaşamaya
talip olacağız.
Kamu çalışanlarının iş güvencesinin tehdit altında olduğunu da
bildiren Koncuk, çalışma hayatına
yönelik tehditlerin cılız bir şekilde
protesto edilmesi ve bu iktidar anlayışının devam etmesi durumunda kamu çalışanlarının işinin zor
olduğunu ifade etti. Koncuk şunları
söyledi: “Bugün insanlar ‘okul müdürlüğü, müdür yardımcılığı elimden gider’ kaygısı yaşıyor. Ama
daha büyük kaygılar var. Ülkenin
geleceği tehdit ediliyor. Sendikal
faaliyetlerde bulunmak için Muş’a
gitmiştik. O bölgede çalışanlar
tehdit ediliyor. Buna rağmen arkadaşlarımız büyük bir yüreklilikle
sendikal faaliyetlerini sürdürüyor.
O bölge PKK terör örgütüne açık-

ça teslim edilmiş. Asker yol araması yapamıyor. PKK kimlik kontrolü
yapıyor, mahkemelerini kurmuş,
vergi topluyorlar. Bütün bunlar bir
ülke için çok önemli tehditlerdir.
Bu tehditleri öncelikle dikkate alması gereken insanlar Türkiye’nin
aydınları olarak nitelendirdiğimiz
insanlardır. Ama bazıları sadece
günü yaşıyor. Oysa değmeyecek
şeylere insanların kendisini pazarlaması köleleşmektir. Biz köleleşmeye mi talip olacağız? Hayır. Biz,
hür irademizle yaşamaya talip olacağız. İşte bizim farkımız bu.

Bizi biraraya getiren menfaat
bağı değil. Biz, adam olmaya talip
olduk.
Allaha şükür sizin gibi insanlar
her devirde olmuştur. Ama onlar
gibi teslim olan insanlar da her
devirde olmuştur. Sizlerin varlığı
gelecek adına bir umuttur. Eğer
sizin gibi insanlar olmazsa, herkes
kendisi için yaşasa ne olur? Yüce
Allah Kuran-ı Kerim’de toplumu
düşünmemizi emrediyor. Bakınız;

sınav kazananlar arasından yapılacağını ifade etmişti. Ama uygulama nasıl olur, onu bilmiyoruz.
çok iktidarlar gördük, Allah ömür Bizim burada en önemli problemiverirse göreceğiz de. Bugün han- miz mevcut yöneticilerle ilgili nasıl
gisi var? Hiçbirinin esamesi okun- bir uygulama yapılacağıdır. Bu nemuyor. Ama bizler buradayız.
denle bir teklif hazırladık.
Şunu da sormak istiyorum: Bu
iktidar gittiğinde, onların hali ne Bunların 10 yıl önce söz verdiği
adamlar bugün hala bekliyor.
olacak? Sudan çıkmış balığa dönecekler. Öyle bir dayanışma içinKoncuk, sözlerini şöyle sürdürdeyiz ki, bizi biraraya getiren men- dü: “Yandaş sendika elbette sizfaat bağı değil. Müslüman Türk lere gelecek, teklifte bulunacaktır.
evladı olarak sorumluklarımızı yeZira çalışma prensipleri bu şekilrine getirme arzumuz var. Onlar ise
dedir. Bunların 10 yıl önce söz veryalnız kalacak, acınacak duruma
düşecek. Kendileri için yaşayan diği adamlar bugün hala bekliyor.
insanların sonu felakettir, yalnızlık- Bunlar, ‘bize üye ol seni müdür
tır. Bu sebeple dostluklarınızı pe- yapacağım’ diyerek, herkese söz
kiştirin, birbirinize güvenin. Biz her veriyor. Türkiye’de şu anda tüm
zaman dayanışma içinde olacağız. yönetici kadroları 73 bin’dir. HaziÇünkü adam olmaya talip olduk.” ran 2013’te 4 yılını dolduranlar okul
Eğer idarecinin başarısızlığı bir yöneticilerinin sayısı ise 30-35 bin
belgeye ya da bir denetim rapo- civarındadır. Bunlar 100 bin kişiye
runa dayanmıyorsa o idareci gö- söz vermiştir. Yeni okullar mı kurarevine devam etmelidir. Başarı ve caklar?
başarısızlığı tespit etmek amacıyla
Müdürlük makamına gelmiş bir
da içerisinde ülke genelinde üye insanın da bu kadar zayıf ve olaylakaydetmiş ilk üç sırada bulunan rı değerlendirmekten uzak olması
sendika temsilcilerinin de üye ola- mesleğimize hakarettir. Hatta öğrak bulunduğu “Başarı Denetim
retmenliğe yeni başlayanlara bile
Komisyonu” kurulmalıdır.
‘seni müdür yapacağız’ diyorlar.
MEB Kanunu ile ilgili açıklamalar Saf insanlar için şunu söylemek
da yapan Koncuk şunları söyledi: istiyorum: Sen okul müdürü olsan,
“Anayasa Mahkemesi, MEB Ka- okul müdür yardımcısı olsan ne
nununu iptal etmezse ne olacak? yazar. Sen daha haklarını bilmiyorKanunu tanımadığımızı defalarca
sun, sana tuzak kuran avcının tusöylemiştik. Bu noktada elbette
zağına koşar adım gidiyorsun.
yönetici atamalarının sınav esasStajyerlere de ‘üye olmazsan
lı olması ve kazanılmış hakların
korunması gerekmektedir ama stajyerliğini kaldırmayız’ diyorlar.
kanun çıkmış. Bu nedenle teklifle- Halbuki şu anda görev yapan stajrimizi mevcut kanun içinde belirle- yerlerin, adaylıkları eski sisteme
memiz lazım. Zira biz bir sendika- göre kaldırılacaktır. Mevcut kanun
yız, müdahil olmamız gerekiyor.
dahi uygulansa, bu işler o kadar
MEB Müsteşarı Sayın Yusuf Te- ucuz değil. Bunların işleri güçleri
kin, okul yöneticiliğine atamaların insanları aldatmaktır.”
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YUH OLSUN !!!!
İslam dininde iman her zaman
ibadetten önce gelmiş, imanı
olmayanın ibadetinin de geçerli
olmayacağı belirtilmiş, Müslüman
olmanın ilk şartı iman olmuştur.
Kur’an-ı Kerimde hep iman
edenlerden bahsedilmiş,
Farzlar,Vacipler ve yasaklar iman
edenlere Farz kılınmış veya Haram kılınmıştır.
Onun içindir ki yüce Resul:’’Bir
kötülük gördüğünüz zaman
elinizle düzeltin. Buna gücünüz
yetmezse dilinizle düzeltin.Buna
da gücünüz yetmezse kalben
buğzedin.Bu ise imanın en
zayıf derecesidir’’buyurmaktadır.
(hadis-i şerif:Müslim,iman 78;Ebu
Davut,Salat,232).
Buradan da anlaşılmaktadır
ki imanın derecesi ibadetten
ziyade Müslüman’ın kötülükler
karşısındaki duruşu,gösterdiği
tepki,gösterdiği rıza,güçlünün
zayıfa zulmetmesine rıza
göstermesi,haksızlığın karşısında
sus-pus olması ile ölçülür.
Müslüman ya
haksızlıklar,hukuksuzluklar
karşısında kalbinden bile buğz
edemeyerek imanın en zayıfına
talip olacak.
Ya da Merhum Mehmet Akif
Ersoy’un dediği gibi:
Kanayan bir yara gördüm mü

yanar ta ciğerim,
Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim.
Behey adam aldırmada geç git
diyemem aldırırım.
Çiğnerim çiğnenirim hakkı tutar
kaldırırım:’’
Diyerek zulme karşı duracaktır.
Müslüman’ın en büyük sınavı
‘’kötülük karşısında alacağı tavırla
belli olur.
İslam dininde’’ neme lazımcılık,
Gününü gün etmek,
Beni sokmayan yılan bin yaşasın demek,
Her koyun kendi bacağından
asılır’’demek,
Haksızlığın karşısında susmak
yoktur.
Müslüman Türk’e :
Nokta kadar menfaat için virgül
kadar eğilmek,
Gelene ağam gidene paşam
demek,
Hırsızlığı, yolsuzluğu görmezden gelmek,
Geçici makam ve mevkiler için,
milletini, memleketini,
Namusunu ve şerefini pazarlamak,
Ülkeyi satanlara,

Memuru pazarlayanlara destek
vermek yakışmaz.
Müslüman Türk milletine yakışan:
Ülkesi için, memleketi için,
davası için,
Bayrağın inmemesi, ezanın
susmaması için gerektiğinde:
Anadan, babadan,yardan,
Makamdan, mevkiden,
Maldan, mülkten, rahatından
vazgeçmektir.
Ne mutlu haksızlık karşısında
susmayanlara.
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Genel Başkanımız İsmail Koncuk, “Türk milleti tarihin hiçbir döneminde soykırımcı bir millet olarak yargılanmamıştır. Tarihimizin
her sayfası şerefle ve şanla doludur. Allah’a şükürler olsun ki böyle
bir milletin ve ecdadın torunlarıyız.
Bütün insanlık alemine karşı yüzümüz ak ve tarihimizde hiçbir kara
leke yoktur.
Ancak bu ülkenin Başbakan’ı
dün bir açıklama yaptı ve Ermenilere taziye dileklerini iletti. 1915’deki
tehcir olaylarını değerlendirirken
insanlık dışı uygulamalar ifadesini

Yazıklar olsun makam, mevki ve
menfaat için sendikasını değiştirenlere.
Yazıklar olsun memuru pazarlayanlara hala destek verenlere.
Yuh olsun gününü gün etmek
için onurundan,
Gururundan,Kişiliğinden,Şerefin
den taviz verenlere.

Ne mutlu şantajcılara,
Yuh olsun ‘’Andımız’’ kaldırılırhırsızlara,firavunlaşanlara karşı dik
ken
susanlara ve destek verenduranlara ve boyun eğmeyenlere.
lere.
Ne mutlu ‘ben’ yerine biz diyenYuh olsun okul kitaplarından
lere.
bölücüler rahatsız olmasın diye
Ne mutlu zulmü akışlamayıp
‘’Bayrak’’ şiirini kaldıranlara ve ses
zalime dur diyenlere.
çıkarmayanlara.
Ne mutlu ‘’ilkem önce ülkem’’
Yuh olsun ‘’Milli
diyebilenlere.
bayramlarımızın’’içi boşaltırken
Ne mutlu Türk Eğitim-Senli
olanlara ve Türk Eğitim- Senli
kalanlara.

Ne mutlu Allah yolunda malıyla
canıyla mücadele edenlere.
Yuh olsun:
Ülkesini, memleketini, davasını
az bir bedele pazarlayanlara.

GENEL BAŞKAN’DAN BAŞBAKAN’IN TAZİYE
DİLEĞİNE SERT TEPKİ!
TBMM Dikmen kapısında düzenlediğimiz eylemimizde, sözde
soykırım yalanlarıyla yıllardır Türk
milletine iftira ve çamur atmaya
kalkan Ermeni tehciri konusu ve
Başbakan Erdoğan’ın bu konudaki taziye mesajını sert şekilde
eleştiren Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk “Sayın
Başbakan’a soruyorum, Kozan’da
fırınlarda yakılan, Van’da, Kars’ta,
Erzurum’da Ermenilerce öldürülen
vatan evlatları için kim taziye dileyecek” dedi.

Seyit Ali KAPLAN
Genel Mali Sekreter

başını kuma gömenlere.

Yuh olsun
hırsızlığa,namussuzluğa,vatan
hainliğine ses çıkarmayan ve hala
destek verenlere.
YUH OLSUN İMANI ZAYIF BİLE
OLAMAYANLARA.
YUH OLSUN.
Ben sayın Başbakan’a Türk
milleti adına buradan soruyorum,
1915 olaylarında tehcirde ölen Ermeniler için taziye dileklerinizi ifade ettiniz. Peki, Adana Kozan’da
fırınlarda Ermenilerin yaktığı ecdadımız için , Erzurum’da, Van’da,
Kars’ta bu ülkenin her köşesinde
öldürülen memleket evlatları için
taziyeyi kim dileyecek sayın Başbakan bunun cevabını bekliyoruz.

açıklamasında kullanarak bir anlamda bilerek ya da bilmeyerek Ermeni tezini güçlendirmiş oldu. Bu
ülkenin Başbakan’ı olan bir insanın
yaptığı tüm açıklamalarda tarihi
Tarihi olayları o tarihin şartları
gerçekleri bilerek, günümüzü bilerek açıklamalar yapması devlet içinde değerlendireceksiniz. Tarihi
adamı olmanın sorumluluğunun olayları bugünün mantığı ile değerlendirmek tam bir tarih bilgisizliğigereğidir.
dir. Sayın Başbakan’ın bu açıklaBu açıklama bir takım çevreler masını milletimiz adına, ecdadımız
tarafından Ermeni tezini güçlendi- adına Ermenilerin katlettiği memren bir açıklama olarak kabul edi- leket evlatları adına, Karabağ’da
lirken, bu açıklamadan diaspora katledilen Azerbaycan Türkleri
memnun oldu, Erivan memnun adına kınadığımı ifade ediyorum”
dedi.
oldu.

TÜRK EĞİTİM-SEN
Türkiye’nin Sendikası

1 MAYIS’I KADIKÖY’DE KUTLADIK

nın gündeme taşındığı ve çözüm1 Mayıs Emek ve Dayanışma lerin bulunduğu gün olmalıdır.
Günü’nde Türk-İş ile beraber İsÜlkemizi gerginliğe sürükleyetanbul Kadıköy Meydanındaydık. rek, memurun, işçinin, emeklinin
Kutlamalara Genel Başkanımız İs- sorunlarını hasır altı etme, gündemail Koncuk ve konfederasyonu- mi saptırma amacı güdenler, çalımuza bağlı sendikalarımızın Genel şanlara ve sendikacılığa en büyük
Başkanları ve üyelerimiz de katıldı. darbeyi vurmaktadır.
Yoğun katılımın olduğu 1 MaÇalışanların örgütlü mücadeleyıs kutlamaları coşku ve heyecan sini zayıflatarak, küresel saldırılar
içinde geçerken Türkiye Kamu- karşısında bizleri çaresiz bırakmak
Sen üyeleri ülke genelinde de isteyenler var. Ne yazık ki bugün,
ellerinde Türk bayrakları ile yine çalışanlara karşı uygulanan huTürk-İş’le ortak kutlamalar çerçe- kuksuzluk var. Bugün, kamu gövesinde alanlardaki yerini aldı.
revlilerine verdiği sözleri unutanlar,
attıkları imzaya sahip çıkamayanKONCUK: HESAPLAŞMANIN
DEĞİL, SORUNLARIN ÇÖZÜLDÜĞÜ lar var. Yandaşlarına yer açabilmek için bir gecede 73 bin okul
1 MAYISLAR OLMALI
yöneticisini görevden alan idareİstanbul Kadıköy’deki 1 Ma- ciler var.
yıs Kutlamalarında bir konuşma
Koltuklarını koruyabilmek için
yapan Türkiye Kamu-Sen Genel
yüz
binlerce kamu görevlisini oraBaşkanı İsmail Koncuk, “1 Mayıs
bir hesaplaşma günü değil, ça- dan oraya savuran sözde siyasetlışanların sorunlarının gündeme çiler var. Bugün en küçük ekonotaşındığı ve çözümlerin bulundu- mik olumsuzlukta işten çıkarılan,
ğu gün olmalıdır.” dedi. Koncuk, sendika üyesi olduğu için sürülen,
“Sevgili işçi, memur, emekçi kar- tehdit edilen, iş akdi feshedilen çadeşim; Tüm emekçilerin 1 Mayıs lışanlar var. Bugün çalışanları devEmek ve Dayanışma Gününü en letin ve işverenin omuzlarında yük,
gereksiz bir maliyet unsuru olarak
içten dileklerimle kutluyorum.
gören ve kaderine terk eden bir ikİçinde bulunduğumuz karanlıktidar var. Bugün emeğinin karşılığılardan bizlere mutlu bir geleceğin
nı alamayan, alın terini akıtan ama
kapılarını açacak tek anahtar, birkıymeti bilinmeyen çalışanlar var.
lik, beraberlik ve kardeşliğimizdir.
Birlikteliğimizi kaybettikçe hakBu birlik ve dayanışma ruhu bizlere; yapılmaz denileni yaptıracak, larımızı da kaybediyoruz. Bizler
olmaz denileni olduracak güç ver- birlik oldukça, hiç bir güç çalışanmektedir. 1 Mayıs bir hesaplaşma ların haklarını gasp etmeye yetmegünü değil, çalışanların sorunları- yecektir.

M. Akif Ersoy;

“Girmeden tefrika millete, düşman giremez

baktığımda, her şeye
rağmen aydınlık bir gelecek görüyorum.

Bugün burada toplanan kalabalığa baktığımda; insanımızın
Toplu vurdukça yürekler; onu
adil bir ülke, hakça bir paylaşım,
top sindiremez” diyor.
barış içinde bir yaşam özlemini ve
Bu nedenle bir olacağız, iri olabu uğurda mücadele etmekte ne
cağız, diri olacağız.
denli kararlı olduğunu görüyorum.
Hak aramak kutsal bir mücadeBugün burada, “gerçek anlamledir.
da
toplu sözleşme ve grev hakkı
Bizler bu mücadeleyi yalnızca
olmayan
sendika, sendikalı olmabir alanda değil; her alanda, her
yan çalışan kalmasın” diyen milplatformda veriyoruz.
Bu nedenle Taksim, yalnızca yonlarca emekçinin iradesini göbizlerin 1 Mayıs kutlamalarını ger- rüyorum.

çekleştirme mücadelesi verdiği“Babam bugün işten atılmasın”
miz alanın adı değil.
diyen çocukların, yaşama sevinçBugün taksim, memuruyla, işçi- lerini görüyorum.
siyle, işsiziyle, emeklisiyle, hepimiBaharın kurumuş dallara hayat
zin sorunu…
verdiği gibi bu 1 Mayıs da çalışaSorunumuz gelirin adil taksimi,
nın mücadelesine yeni bir soluk,
hakların adil taksimi, hukukun adil
yeni bir hayat verecek inşallah.
taksimi, külfetin de nimetin de adil
Gözlerinize baktığımda gördüğüm
taksimidir.
ışık, inanmışlığımızın, azmimizin ve
Umudumuz ve dileğimiz, gelirin
kararlılığımızın işareti.
de, hakların da, hukukun da, adaletin de, nimetin de, külfetin de adil
Güzel ülkemin dört bir yanıntaksim edildiği bir ülkedir.
dan yayılan coşku, kardeşliğimiBizim mücadelemiz, taksimin zin eseri; geleceğimizin teminatı.
adil yapılması içindir.
İnanıyorum ki bu coşku, azim ve
umut, çalışanlarımızın üzerine çöKONCUK: BİZ HAKLIYIZ, BİZ
ken kara bulutları dağıtacak, güKAZANACAĞIZ
neşli, güzel günlerin habercisi.
“Gözlerinizde inanmışlığı ve
Kararlıyız: Biz haklıyız; biz kaazmi görüyorum” diyen Genel
zanacağız.
Yaşasın hak mücadeBaşkan İsmail Koncuk, “Kararlıyız: Biz haklıyız; biz kazanacağız.” lemiz, yaşasın kardeşliğimiz, yadedi. Koncuk, “Ne mutlu ki, bu- şasın 1 Mayıs.” diyerek sözlerini
gün burada toplanan kalabalığa noktaladı.
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MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
TRAKYA ŞUBELERİNİ ZİYARET ETTİ

Genel Sekreter Musa Akkaş ve
Genel Teşkilatlandırma Sekreteri
Talip Geylan 17-21 Nisan tarihleri
arasında Trakya bölgesinde bulunan şubeleri ziyaret ederek toplantı ve görüşmeler gerçekleştirdiler.
17 Nisan Perşembe günü Çanakkale Şube’de bulunan Akkaş
ve Geylan 18 Nisan’da Tekirdağ,
19 ve 20 Nisan tarihinde de Kırklareli ve Edirne Şubelerini ziyaret
ettiler.
Şube Başkanlıkları tarafından
düzenlenen toplantılarda; Şube ve
İlçe Temsilcilikleri Yönetim Kurulu
üyeleri, Kadın Komisyonu üyeleri
ve işyeri temsilcileriyle biraraya gelen Merkez Yönetim Kurulu üyeleri,
ayrıca işyeri ziyaretleri gerçekleştirerek çalışanlarla da buluştular.
Toplantılarda güncel gelişmelerle ilgili olarak katılımcıları bilgilendiren Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, sendikal çalışmalar hususunda
da açıklamalarda bulundular.
Özellikle son birkaç aydır eğitim kamuoyunu sıklıkla meşgul
eden yeni MEB yasasının getire-
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ceği sıkıntılara vurgu yapılan konuşmalarda; yasanın idarecilerin
kazanılmış haklarını gasp ettiği
ve okul yöneticiliğini siyasi erkin
kölesi konumuna taşıdığı vurgulandı. 73 bin okul yöneticisinin
görevlerini bir gecede sona erdiren yasal düzenlemenin tam bir
darbe mantığı olduğu ve darbe
dönemlerinde dahi bu derece bir
tasfiye hareketinin yaşanmadığı
ifade edildi. Aday öğretmenliğe
getirilen yeni uygulamanın da öğretmen adaylarına yeni problemler
oluşturduğu ve stajyerliğin kaldırılması sürecinin öğretmenlerimizi
bir yerlere kapı kulu yapmaya yönelik amaç taşıdığı dile getirildi.
Öte yandan yasanın, dershaneleri
doğuran sebepleri ortadan kaldırmadan dershanelerin kapatılmasının da çözüm getirmeyeceği,
aksine merdiven altı ve kanunsuz
uygulamaların yaygınlaşacağı vurgulandı. Ayrıca atama bekleyen
350 bin civarında öğretmen adayı
bulunurken, dershane öğretmenlerinin mülakatla MEB’e alınacak
olmasının da öğretmen adayları
ve ailelerine büyük bir hakaret ve

haksızlık olacağı ifade edildi.
Türk Eğitim-Sen’in her konuda
olduğu gibi MEB yasası hususunda da başından beri ilkeli bir
duruş sergilediğinin belirtildiği
konuşmalarda; ikili görüşmelerden TBMM nezdinde gerçekleştirilen çalışmalara, kitlesel basın
açıklamalarından eylemlere ve iş
bırakma eylemine varınca kadar
her adımın atıldığı ve nihayetinde
hukuksal mücadelenin başlatıldığı
ifade edildi.
Merkez Yönetim Kurulu üyeleri; geçen yıl üç günde talimatla
imzaladıkları mutabakatla sadece 123 TL zam alan ve enflasyon
farkı, ek ders zammı, aile ve çocuk zammı, fazla çalışma ücreti
zammı alamayarak memurların
masada satıldığını vurgulayarak;
bu dönemde kamu çalışanlarının
bu zilletten kurtulmaları gerektiğini ifade ettiler. Bunun için de hem
eğitim hizmet kolunda hem de
konfederasyon bazında yetkinin
ehil kadrolarda bulunmasına dikkat çektiler.
Kamu çalışanlarının iş güvence-

lerinin de büyük bir tehlike altında
olduğunun dile getirildiği konuşmalarda; sayın Başbakanın memurun iş güvencesinden rahatsız
olduğuna dair açıklamalarının yanında, iktidar partisinin Anayasa
Uzlaşma Komisyonu’na verdiği
teklifle Anayasanın 128. Maddesini değiştirmek istemesine ve Çalışma Bakanı sayın Faruk Çelik’in
657 sayılı DMK’nın değişmesi yönündeki beyanlarına dikkat çekilerek; bu tehlikeli sürece ancak ilkeli
sendikal mücadeleyle karşı durulabileceği ifade edildi.
Türk Eğitim-Sen’in mücadeleci
sendikacılığının yanı sıra onurlu
ve milli duruş sergileyen bir sivil
toplum kuruluşu olduğuna işaret
edilen konuşmalarda, ülkenin içerisinde bulunduğu durumda Türk
Eğitim-Sen’lilerin varlığının bir kat
daha fazla anlam kazandığı ifade
edildi. Öğrenci andının kaldırılması, milli bayramların itibarsızlaştırılmaya çalışılması, ana dilde
eğitimin önünün açılması gibi onlarca gayri milli girişimin yaşandığı
bu zamanlarda, eğitim hizmet kolunda sadece Türk Eğitim-Sen’in
milli sesinin duyulduğu belirtilerek,
önümüzdeki dönemde sendikanın yetkili olmasının önemi bir kez
daha vurgulandı.

TÜRK EĞİTİM-SEN
Türkiye’nin Sendikası

GENEL MERKEZ YÖNETİCİLERİ İL ŞUBE
ZİYARETLERİNDE

Genel Mali Sekreter Seyit Ali
Kaplan ve Genel Dış İlişkiler ve
Basın Sekreteri Sami Özdemir 19
Nisan 2014 tarihinde Aksaray ve
Niğde Şubelerinin, 20 Nisan 2014
tarihinde Kayseri Şubesi’nin, 21
Nisan 2014 tarihinde de Kırşehir
Şubesi’nin istişare toplantılarına
katıldı. Toplantılarda Şube Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri,
ilçe ve işyeri temsilcileri ile üyelerimiz hazır bulundu.
Toplantılarda bir konuşma yapan Genel Dış İlişkiler ve Basın
Sekreteri Sami Özdemir, AKP iktidarında kamu çalışanlarına baskı
ve zulüm yapıldığını, kamu çalışanlarının ötekileştirildiğini bildirdi.
Özdemir, “ ‘Bana oy veriyorsa,
benim adamım; bana oy vermiyorsa öteki’ denilmektedir. Dinden,
imandan bahsederler ama kendileri için her şey mubah. Başkaları,
bunların yaptığının onda birini yap-

sa, idam sehpasına çekerler” dedi.
Düne kadar birlikte hareket ettikleri insanları 17 Aralık operasyonu
sonrasında Haşhaşi ilan ettiklerini,
inlerine gireceklerini söylediklerini
hatırlatan Özdemir, “Hatırlarsanız
12 Eylül 2010 tarihinde yapılan
referandumda HSYK’yı değiştireceklerini söyleyerek, yüzde 58 oy
aldılar. Referandumun ardından
HSYK’nın yapısını değiştirdiler.
Kendi atadıkları hakim ve savcılar,
bunların yaptığı yolsuzlukları görüp
kamuoyuyla paylaşınca Haşhaşi
oldu. Bu kez Hükümet, TBMM’deki
siyasal gücünü kullanarak halktan aldığı iradeyi elinin tersiyle bir
yana koydu ve HSYK’nın yapısını
Adalet Bakanlığı’na bağlayarak
siyasal bir yapı oluşturdu. Mit yasası TBMM’den geçiyor. Ülkemiz,
Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetten, demokrasiden uzaklaşıyor
ve tek adamlık yönetim şekline

gidiyor. Buna teslim mi olacağız?
Asla. Mücadelemizi devam ettireceğiz” diye konuştu.

Genel Mali Sekreter Seyit Ali
Kaplan da toplantılarda yaptığı
konuşmalarda şunları kaydetti: “Türkiye Kamu-Sen ve Türk
Eğitim-Sen’in sloganı şudur: ‘Bizim ilkemiz önce ülkemiz.’ Sendikacılık yaparken milli konulardaki
hassasiyetimiz ön plandadır. Milli
konulardaki hassasiyetimiz gereği ezanın susmaması, bayrağın
inmemesi, vatanın bölünmemesi
için her şeyden vazgeçeriz. Zira
biz ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz.”
Kaplan sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye Kamu-Sen ve Türk
Eğitim-Sen çok şanslı. Çünkü
hiçbir sendikada ya da kuruluşta
Türkiye Kamu-Sen’in üyeleri ve
yöneticileri gibi fedakâr kişileri

bulamazsınız. Bakınız; askeri dize
getirdiler, yargıyı ve basını ele geçirdiler, zenginlere diz çöktürdüler.
Kontrol alına alamadıkları bir tek
biz varız. Bu; ülkesini kendisinden
ve ailesinden üstün tutan, bu davaya gönül veren sizler sayesindedir.”
Bazı çalışanların menfaatleri
için sendika değiştirmesini eleştiren Kaplan, “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 siz Türk Eğitim-Sen mensupları 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.”

İLKELİ, MÜCADELECİ ve
BAĞIMSIZ SENDİKACILIĞIN ADRESİ
TÜRK EĞİTİM-SEN
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ŞIRNAK, SİİRT, BATMAN VE MARDİN’DE
İSTİŞARE TOPLANTILARI DÜZENLENDİ

Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreteri M. Yaşar Şahindoğan ile Genel Dış İlişkiler ve Basın
Sekreteri Sami Özdemir, 6 Nisan
2014 tarihinde Şırnak, 7 Nisan
2014 tarihinde Siirt, 8 Nisan 2014
tarihinde Batman ve Mardin Şubelerinin düzenlediği istişare toplantılarına katıldı.
Toplantılarda bir konuşma yapan
Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri Sami Özdemir, “Anadolu’nun
bir başka coğrafyasında Türk
Eğitim-Sen’li olmakla, Mardin’de
Uludere’de, Siirt’te Bingöl’de Türk
Eğitim-Sen’li olmak arasında büyük farklılıklar var. Bu bölgelerde
Türk Eğitim-Sen’li olmak yürek
ister. Türk Eğitim-Sen bayrağını
sizler dalgalandırıyorsunuz. Sizler,
bu bölgede, sendikamızın yetkili
olması için görev üstlendiniz. Allah
sizden razı olsun” dedi.
Türk Eğitim-Sen’in yetkili olması
gerektiğine dikkat çeken Özdemir,
“Yetkili olmak zorundayız. Türk
Eğitim-Sen tüm baskılara rağmen
yıllık net 25 bin civarında üye yapıyor. Bu yılki hedefimiz üye sayımızı
250 bin’e çıkarmaktır. Sendikamız,
hem çalışanların ekonomik ve sosyal haklarının savunucusudur hem
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de milli refleksler ortaya koymaktadır. 12 yıllık iktidarın yandaşı olan
sendikanın, toplu sözleşmelerde
eğitim çalışanlarını nasıl pazarladığını biliyorsunuz. Dünyanın hiçbir
yerinde çalışanlar kendisini pazarlayan sendikaları yetkili yapmaz.
Dolayısıyla adam gibi sendikacılık
yapan Türkiye Kamu-Sen ve Türk
Eğitim-Sen mutlaka yetkili olmalıdır” diye konuştu.
Kamu çalışanlarının iş güvencelerinin ortadan kaldırılmaya çalışıldığını kaydeden Özdemir, “Özlük
haklarımızı kademe kademe elimizden alıyorlar. Şimdi de devlet
memurluğu kavramını ortadan kaldırmaya ve iş güvencemizi elimizden almaya çalışıyorlar. Anayasanın 128. Maddesi, ‘Devletin asli ve
sürekli işleri kamu çalışanları eliyle
yürütülür’ şeklindedir. Bu madde,
‘Devletin asli ve sürekli işleri çalışanlar eliyle yürütülür’ şeklinde
değiştirilmek istenmektedir. Hatta
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’ demişti.
Yani devlet memurluğu kavramını
ortadan kaldırmak istiyorlar” diye
konuştu.
Toplantılarda konuşma yapan
Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme
Sekreteri M. Yaşar Şahindoğan da
şöyle konuştu: Ülkemizin bu zor
coğrafyasında görev yapan, buradaki sıkıntıları bizzat yaşayan arkadaşlarımız için Türk Eğitim-Sen
üyesi olmak, sadece sendika üyesi olmak anlamını ifade etmez. Bu
bölgede Türk Eğitim-Sen üyesi olmak, ülkemizin birlik ve beraberliği
noktasında duruş ortaya koymak
ve öğretmenlerin, eğitim çalışanlarının meselelerini, öncelikli mesele
olarak kabul etmek demektir.
Eğitim iş kolunda farklı sendikalar var. Bu sendikalardan birisi,
siyasi iktidara yaslanmıştır. Siyasi
iktidarın verdiği güçle, gerçek anlamda bir sendikacılık yapmayarak, eğitim çalışanlarını baskılarla,
vaatlerle üye yapmaya çalışmakta
ve sayısal üstünlükle toplu sözleşme masasına oturmaktadır. Bazı

sendikalar ise ideolojik tavırlar
sergileyerek, eğitim çalışanlarının
sorunlarını arka plana atmaktadır.
İşte bu noktada Türk Eğitim-Sen,
tüm farklılığıyla ortaya çıkmaktadır.
Türk Eğitim-Sen’in öncelikli meselesi, eğitim çalışanlarının sorunlarıdır; bu ülkenin bölünmez bütünlüğüdür.”
Şahindoğan, eğitim çalışanlarının 12 yıllık AKP iktidarı döneminde sorunlarının daha da arttığını,
özlük haklarının daha sıkıntılı hale
geldiğini kaydederek, MEB Kanunu hakkında önemli açıklamalar yaptı. MEB Kanunu ile birlikte
Cumhuriyet tarihinde görülmemiş
bir şekilde 73 bin okul ve kurum
yöneticisinin bir anda unvanlarını
kaybettiğini, görevlerinden alındığını ifade eden Şahindoğan,
“Bu nedenle daha güçlü olmamız
gerekmektedir. Hiçbir dönemde
böyle bir yönetici tasfiyesi görülmemiştir, bunun makul bir gerekçesi de yoktur. Devletin hafızası,
devamlılığı olmalıdır. Mevcut yöneticileri görevden alarak, onların
yerine yeni insanlar getirerek bu
hafızayı yok edersiniz, hedeflere
ulaşamazsınız. Bu kanun, Anayasaya ve insan haklarına aykırıdır.
Bu kanunu kabul edip, yeterince
tepki göstermediğimizde, iktidar,
buna benzer uygulamaları da mutlaka gündeme getirir” diye konuştu.

TÜRK EĞİTİM-SEN
Türkiye’nin Sendikası

GENEL MERKEZ YÖNETİCİLERİ ORDU, GİRESUN, TRABZON,
ARTVİN, RİZE VE SAMSUN ŞUBELERİNİ ZİYARET ETTİ

Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreteri M.Yaşar Şahindoğan ile Genel Eğitim ve Sosyal
İşler Sekreteri Cengiz Kocakaplan 16 Nisan 2014 tarihinde Ordu
Şubesi’nin, 17 Nisan 2014 tarihinde Giresun Şubesi’nin, 18 Nisan
2014 tarihinde Trabzon Şubesi’nin,
19 Nisan 2014 tarihinde Artvin ve
Rize Şubelerinin, 20 Nisan 2014
tarihinde de Samsun 1 No’lu Şubenin düzenlediği istişare toplantılarına katıldı.
Toplantılarda Şube Başkanları ve Şube Yönetim Kurulu
Üyeleri, İlçe Temsilcileri, İşyeri
Temsilcileri, Kadın Komisyonları
Üyeleri, okul ve kurumların müdür,
müdür başyardımcısı ve müdür
yardımcıları hazır bulundu.
Toplantılarda konuşma
yapan Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreteri M. Yaşar
Şahindoğan “Bu kanun Türkiye
Cumhuriyeti tarihinin bugüne kadar karşılaştığı en büyük tasfiye
kanundur. MEB’de tüm yönetim
kademeleri tasfiye edilmektedir.
Böyle bir tasfiye darbe dönemlerinde bile yapılmamıştır. Bu demokrasiye bir darbedir. Darbe,
sadece silahla, postalla olmaz;
bazen de böyle demokratik usuller
içinde gelenlerin insanların kazanılmış haklarını ellerinden aldıkları
sivil darbeler de olur. Bu kanun bir
darbe kanunudur. Kanunun çıkmaması adına ortaya koyduğumuz
mücadeleyi, kanunun iptali noktasında da ortaya koyuyoruz. Kazanılmış hakları yok sayan bu kanun,
tamamen keyfi bir yönetici atama
sistemi getirmeyi amaçlamaktadırlar. Kendi yandaşlarının, kendilerine biat eden insanların yönetim
kademelerine atanmasını istiyor-

lar. Bu anlayış asla kabul edilemez.
Bu kanuni düzenleme ana muhalefet partisi tarafından Anayasa
Mahkemesine götürüldü. Kanun
muhtemelen Anayasa Mahkemesi
tarafından, orada olmazsa tarafı
olduğumuz uluslararası sözleşmelere aykırılık noktasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından
iptal edilecektir. Kanun iptal edilene kadar bu işin peşini bırakmayacağız” dedi.
MEB Kanununda yer alan
stajyerlik düzenlemesine de dikkat
çeken Şahindoğan, “Bu düzenlemeyle KPSS’yi kazanarak atanan
ve bir yıllık süre içinde adaylığı
kalkması gereken öğretmenlere
yeni engeller getirildi. KPSS’yi kazanıp öğretmen olarak atanan bir
kişinin yeterli performans göstermesi gerekiyor. Peki performansı
kim değerlendirecek? Performansı okul müdürü değerlendirecek.
Okul müdürünün öğretmenlerin
performansını hangi kriterlere
göre değerlendireceği belli değil.
Okul müdürü öğretmenleri sendikasına göre mi yoksa başka kriterlere göre mi değerlendirilecek?
Çalışanlara ödül veriliyor. Yandaş
sendikanın üyesi olduğu için hiçbir
çalışma yapmamış insanlara ödül
verilirken, başka bir sendikanın
üyesi olduğu için başarılı olan kişilere ödül verilmiyor. İşte stajyerliğin
kaldırılmasında da tıpkı ödüllerde
olduğu gibi, keyfilik getirmeye çalışıyorlar.
Performans değerlendirmesinde başarılı olanlar bu kez yazılı
sınav ve sözlü sınava alınacak. Bu
sınavlarda başarılı olurlarsa öğretmenlerin adaylıkları kaldırılacak.
Şayet başarılı olamazlarsa, ikinci
yıl aynı süreç tekrarlanacak, yine

başarılı olamazlarsa bu kez meslekle ilişikleri kesilecek. Ülkemizde
mülakatın nasıl yapıldığını ve hangi amaca hizmet ettiğini bilmeyen
kaldı mı” diye konuştu.
Genel Eğitim ve Sosyal
İşler Sekreteri Cengiz Kocakaplan
da konuşmalarında şunları vurguladı: “Kamuda taşeronlaşma hızla
yaygınlaştırılarak sanki asal istihdamın yerini almıştır. 12 yıl önce
kamuda taşeron çalışan sayısı 15
bin civarında iken, bugün 550 bin’e
ulaşmıştır. Belediyeleri ve özel şirketleri de hesaba katarsak, tam bir
sömürü ve kölelik düzeni tablosu
ortaya çıkıyor. 2.5 milyon insan
patronlar mallarına mal, sermayelerine sermaye katsın diye ilkel
şartlarda komik ücretlerle sömürülüyor. İş güvencesine sahip olan
devlet memuruna alerjisi olan iktidar her fırsattta iş güvencemizden
rahatsızlığını dile getiriyor. ‘Devlet
Memuru çalışmıyor’, ’Türkiye’de
devlet memuru fazla’, ‘657 köhne
bir kanun’ denilerek, bir itibarsızlaştırma kampanyası yürütülüyor.
Devlet memuruna iş güvencesi;
devletin işlerini yürütürken baskı
yapılmasın, yaptığı işlerde, aldığı
kararlarda devletin ve milletin hakkını, çıkarlarını savunurken korkmasın diye verilmiştir. İşte iktidar
bunun için devlet memurlarının iş
güvencesinden rahatsızdır.”
Kocakaplan sözlerini şöyle sürdürdü: “Yakın tarimizde iki toplu
sözleşme gerçekleşti. İkiside hüsran, ikisi de kamu çalışanları adına
hezimetle sonuçlanmıştır. 2012 yılı
toplu sözleşme görüşmelerinde
malum sendikanın yandaşlığının
beş kuruş etmediği görülmüştür.
Masada basiretsizliğini gösteren

sendika Kamu Görevlileri Hakem
Kurulu’nda iki defa kamu çalışanlarını yolda bırakmıştır. Kamu
Görevlileri Hakem Kurulu (KGHK
)’na yandaş sendikanın temsilcisi
olarak katılan, kamu çalışanlarının hakkını savunmak için orada
bulunan akademisyen üye hükümetin teklifi olan yüzdelik zamlara,
sefalet artışlarına ‘evet’ demistir.
Daha baştan Kamu Görevlileri
Hakem Kurulu (KGHK)’ndan bir
şey çıkmayacağını anlayan Genel
Başkanımız İsmail KONCUK, görüşmelere katılan konfederasyon
başkanlarını arayarak ‘Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’ndan çekilelim. Kurul karar alamasın. Konu
Bakanlar Kuruluna, siyasi iradenin
önüne gitsin’ şeklindeki önerisi de
yetkili konfederasyon tarafından
kabul edilmedi ve bugün bize reva
görülen sefalet artışları hayat geçmiş oldu.
2013 yılında gerçekleştirilen ve
2014- 2015 yıllarını kapsayan toplu
sözleşme ise dünya sendikal tarihine geçecek bir hızla sonuçlandırılarak kamu çalışanlarının 730
günü satılmıştır, kamu çalışanları
pazarlanmıştır. Toplu sözleşmede
enflasyon farkı yoktur, aile yardımı,
çocuk yardımı, ek ders ücretleri,
ek ödeme, özel hizmet tazminatları, fazla mesai ücreti gibi birçok
kalemde sıfır zam yapılmıştır. Böyle bir toplu sözleşmeyi tarihi başarı
olarak gören kafayla Türk memuru
nereye kadar gidecektir? Tarihin
tekerrür etmemesi için kamu çalışanlarının sendikal tercihlerini bir
kere daha gözden geçirmesini rica
ediyorum.”
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SİVAS İL İSTİŞARE
TOPLANTISI YAPILDI

Sivas Şube Başkanlığı tarafından 2 Mayıs 2014 Cuma günü
Sivas Öğretmenevi’nde İl İstişare
Toplantısı düzenledi.
İşyeri ve İlçe Temsilcilerinin katıldığı toplantıda Genel Sekreter
Musa AKKAŞ ile Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Talip GEYLAN
da hazır bulundular.
Saygı Duruşu ve İstiklal
Marşı’nın okunmasıyla başlayan
toplantıda ilk olarak Şube Başkanı
Nuri Eryıldız konuşma yaptı.
Daha sonra kürsüye gelen
Musa Akkaş, gündemdeki gelişmeleri değerlendirdiği konuşmasında MEB yasası hakkında
bilgilendirmelerde bulundu. Darbe dönemlerinde dahi bu derece
bir tasfiye yaşanmadığına dikkat
çeken Akkaş, “Bu yasa sadece
bir tasfiye değil aynı zamanda bir
terbiye hareketidir. İktidar öğretmenleri terbiye ederek kendisine
biat edecek bir karaktere sokmak
istiyor. BU tutum ne insanlıkla ne
adaletle bağdaşmaktadır. MEB ve
iktidar eğitimi katletmekte, eğitim
çalışanlarını huzursuz etmekte ve
uzun yıllar telafi edilemeyecek bir
tahribata neden olmaktadır. Bir
gecede bir kanunla 73 bin okul
yöneticisinin kapının önüne bırakılması kabul edilemez. Biz Türk

Eğitim-Sen olarak; bir kısım
sözde sendikalar gibi, böylesi bir
adaletsizlikten rant devşirme ahlaksızlığını değil tam aksine bu hak
kaybına engel olacak ilkeli mücadeleyi tercih ettik. Yasa, daha tasarı aşamasındayken onlarca kez
eylem yaptık, iş bırakma eylemi
gerçekleştirerek çalışanların sesi
olduk. Nihayetinde ciddi bir hazırlık
yaparak ana muhalefet partisinin
Anayasa Mahkemesi’ne başvurmasına destek sağladık. İnanıyorum ki, yüce Mahkeme en doğru
kararı verecektir. Bundan sonraki
süreçte de üyelerimizin bu konudaki haklarını korumak için hukuki
ve demokratik her mücadeleyi sonuna kadar sergileyeceğiz.”
Devlet memurlarının iş güvencesinin de ciddi tehlikelerle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Akkaş,
son dönemde bizzat Başbakan ve
ilgili Bakanların açıklamalarından
anlaşıldığı üzere Devlet Memurları
Kanunu’nda memurların iş güvencelerini sağlayan düzenlemelerin
yeniden ele alınacağına dair izlenimler edindiklerini ifade etti.
Ülke gündemine de değinen
Musa Akkaş, Başbakanın Ermenilere taziye dile getirmesini de değerlendirerek şunları söyledi: “Nerede bir masum can kaybı varsa
bundan acı duymak tabii ki insani
bir reflekstir. Ancak 1915 olaylarını, sadece Ermeni Diasporası’nın
perspektifine meşruiyet kazandıracak bir açıdan yaklaşmak insani
değil, gayri milliliktir. Birinci Dünya
Savaşı’nda emperyalistlerle iş-

SULTANGAZİ
MEM’E YAPILAN
ATAMANIN
İPTALİNİ İSTEDİK
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Eyüp İlçesinde sürekli devamsızlığı bulunan 80 ortaokul
öğrencisini usulsüz olarak Arnavutköy İlçesine nakledip, bu
öğrencileri devam etmiş gibi
göstererek hiçbir sınava girmeden geçer not verdirdiği için
soruşturma geçiren ve hakkında tevhiden bir kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile
yöneticilik görevinin üzerinden
alınması teklif edilen İstanbul İli

birliği
yaparak
Türk
Devletinin
birliğine
kastedenlere,
518
bin
Müslüman
Türk’ün
katledilmesine, dört bir yanın yakılıp
yıkılmasına değinmeden; Ermeni
isyanının zorunlu bir sonucu olan
Tehcir gerçeğine vurgu yapmadan
sadece Ermeni ölümlerini dile getirmek sözde soykırım iddialarına
zemin oluşturmaktır. Bu tavır, tarihi
gerçeklerle de örtüşmemekte ve
milletimizi hak etmediği bir ayıpla
yüz yüze bırakmaktır.”
Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Talip Geylan da konuşmasında yetki sürecinde yapılacak
iş ve işlemlerle alakalı olarak bilgilendirmelerde bulundu. 15 Mayıs maaş kesintilerine göre yetkili
sendikaların belirleneceğini belirten Geylan, “İşyerleri, sendikalı
personel listelerini 20 Mayıs günü
mesai bitimine kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine; İlçeler ise 22
Mayıs mesai bitimine kadar İl Milli
Eğitim Müdürlüklerine teslim edeceklerdir. İşyerlerinde, ilçe ve il milli
eğitim müdürlüklerindeki toplantılara mutlaka sendika temsilcileri
katılacaklardır. Bu nedenle tüm
teşkilatımızın, gerekli ön hazırlıkları
tamamlayarak mutabakat toplantılarına iştirak etmeleri son derece
önemlidir.” Dedi.
Geçen yıl yaşanan Toplu Sözleşme rezaletinin, yetkinin ehil ellerde
olmasının önemini bir kat daha
vurguladığını ifade eden Geylan,
“Hem hizmet kolumuzda hem de
Arnavutköy İlçe Milli Eğitim Eski
Müdürü İbrahim DEMİR, Bakanlık tarafından önce Bakırköy İlçe
Milli Eğitim Müdürü, daha sonra
Sultangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak atanmıştır.
Türk Eğitim-Sen olarak Bakanlığa gönderdiğimiz yazıda, geçirdiği soruşturma sonucu hakkındaki iddiaların sübut bulduğuna
kanaat getirilerek tevhiden bir

konfederasyon bazında yetkiyi
alacağız, almalıyız. Geçtiğimiz iki
yılda kamu çalışanlarının masada
nasıl satıldığına şahit olduk. 4688
Sayılı yasa bize 1-30 Ağustos tarihleri arasında Hükümetle görüşme yapma hakkı tanırken; sözde
sendikanın temsilcisi olanlar üç
oturumda ve daha 23 gün var
iken imzayı attılar. Gece yarısı talimatlarıyla atılan bu imzayla kamu
çalışanları, 2014 için 123 TL’ye ve
2015 yılı için de sadece %3+3’e
mahkum edildiler. Ek derslere, aile
ve çocuk yardımlarına, fazla mesai ücretlerine ve tazminatlara sıfır
zamda anlaştılar. Öte yandan 2014
için enflasyon farkını da almadılar.
Bakın önceki gün Merkez Bankası
2014 yılı için enflasyon orta noktasını %7,6 olarak duyurdu. Biliyoruz
ki, her yıl hedeflenen orta noktanın
en az iki puan üzerinde enflasyon
gerçekleşmektedir. Yani bu yıl
sonu itibariye göreceğiz ki, enflasyon en az % 9,6 olacak. 123 TL’lik
zammın ortalama memur maaşına
oransal yansıması ise %5,2. Yani
altına imza atılan maaş artışının,
sadece enflasyon farkından dolayı kaybı bile en az % 2,4 olacak.
İşte bu rezalet bir daha yanmak
istenmiyorsa Türkiye Kamu-Sen
o masaya yetkili sendika olarak
oturmalı, Toplu Sözleşmede Türkiye Kamu-Sen’in Genel Başkanı
kamu çalışanları adına söz söyleyebilmelidir.” Şeklinde konuştu.
kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ve ayrıca yöneticilik görevinin üzerinden alınması
teklif edilen bir şahsın iki kez ilçe
milli eğitim müdürlüğü görevine
atanmış olmasının kamu vicdanını rahatsız ettiğini belirterek,
bahsi geçen şahsın Sultangazi
İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak
atanmasına ilişkin işlemin iptalini
talep ettik.
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İLKSAN TOPLANTISINDA SERT SÖZLER: “TES’İN BULUNDUĞU
YERDE KUTULARDAN PARALAR ÇIKMAZ.”

İlksan 7. Dönem 2. Olağan Temsilciler Kurul Toplantısı, 25-26
Nisan 2014 tarihinde Alanya’da
İlksana ait Ananas Otelde yapıldı.
Toplantıya İlksan Başkanı Tuncer
Yılmaz, İlksan Yönetim Kurulu, İlksan Denetleme Kurulu, İlksan delegeleri, MEB Müsteşar Yardımcısı
Yusuf Büyük, Türk Eğitim-Sen Genel Sekreteri Musa Akkaş ve Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri
Cengiz Kocakaplan katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını İlksan Başkanı Tuncer Yılmaz
yaptı. İlksan Genel Kurulunda bir
konuşma yapan Genel Sekreter
Musa Akkaş, İlksan yönetimine
haksızlık yapılmamasını istedi.
“Kafa karışıklığı oluşturuyorsunuz”
diyen Akkaş, “İlksan’ın gelişmesine, büyümesine dair her şeyi konuşalım. Çünkü İlksan hepimizin.
Elbette İlksan üyeleri tüm imkanlarından en iyi şekilde yararlanmalı
ama İlksan’ı 1996 yılı öncesi ve
sonrasındaki gelişmelere bakarak
değerlendirmeliyiz” diye konuştu.

Eğitim-Sen’li delegelerin seçtiği
kişilerin yönettiğini kaydeden Akkaş, yolsuzluk iddiaları ile ilgili sert
konuştu: Akkaş şunları söyledi:
“Türk Eğitim-Sen’in bulunduğu
yerde kutulardan para çıkmaz.
1996 yılında İlksan, eksi 3 milyon
TL ile teslim alınırken, İlksan’ın bugün kasasında 700 milyon TL para
bulunmaktadır.
İftira ve yalan çok kötü bir şeydir. Kuran-ı Kerim’de mealen buyuruyor ki; yalan söyleyenler, iftira
edenler, ancak Allah’ın ayetlerine
inanmayanlardır. İşte onlar yalancıların ta kendileridir. (Nahl 105).

yapıldığını bilen varsa, kendisini
bu hırsızlığı belgeleriyle birlikte
ortaya koymaya davet ediyorum.
İlksan’da hırsızlık yapıldığını bilip
de söylemeyen ya da bildiği bir
usulsüzlüğü, yolsuzluğu, hırsızlığı
yargıya havale etmeyen şahıs ve
sendika varsa açıkça söylüyorum
ŞEREFSİZDİR. Türkiye bir hukuk
devletidir. İlksan soyuluyor, birilerine peşkeş çekiliyorsa, İlksan’da
hırsızlık yapılıyorsa savcılarımız
var.’ demiştim. İlksan yönetiminde
Türk Eğitim-Sen delegelerinin seçtiği Yönetim ve Denetleme Kurulu
üyelerinin dışında,

Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri de
bulunmaktadır. Yönetim Kurulunda 3 İlksan delegesi, 4 Bakanlık
yetkilisi; Denetleme Kurulu’nda 1
İlksan delegesi, 2 Bakanlık yetkilisi
vardır. İlksan’da hırsızlık yapılıyorsa, hırsızlığı yapanların başında
MEB geliyor demektir. Bu insanları nasıl suçlarsınız? Yazık, günah
değil mi? Ben, İlksan’da 1996 yılından bu yana görev yapan, İlksan’a
katkısı olan yöneticileri, delegeleri
ve MEB temsilcilerini tebrik ediyorum.”

Hatırlarsanız İlksan’daki seçim
sürecinde Eğitim-Bir-Sen bir afiş
bastırmıştı. Bu afişte bir İlksan
üyesi sandığa para atıyor. Sandıktaki para bir rantiyecinin cebine hortumlanıyor. Daha önceden
İlksan toplantısında şunları söylemiştim: ‘Bu afişi basıp, okul ve
kurumlara gönderenleri müfteri
ilan ediyorum, bu resmi ispata
davet ediyorum. Haykırarak şunu
İlksan’ı 1996 yılından beri Türk söylüyorum: İlksan’da hırsızlık
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HAŞİM KILIÇ BİRİLERİNE İYİ BİR DERS VERDİ

Türkiye Kamu-Sen ve Türk
Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail
Koncuk, Ankara 5 No’lu Şube’nin
25 Nisan 2014 tarihinde düzenlediği istişare toplantısına katıldı.
Toplantıda Genel Merkez Yönetim
Kurulu Üyeleri, Merkez Kadın Komisyonu Başkanı Firdes Işık, Ankara 5 No’lu Şube Başkanı Sevgi
Yalav ve Şube Yönetim Kurulu, ilçe
ve işyeri temsilcileri ile üyelerimiz
hazır bulundu.

Sayın Haşim Kılıç, birilerine iyi bir
ders verdi. Bir yargı adamından
özlediğimiz sesti.
Toplantının açılış konuşmasını Ankara 5 No’lu Şube Başkanı
Sevgi Yalav yaptı. Daha sonra kürsüye gelen Türkiye Kamu-Sen ve
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı
İsmail Koncuk, sözlerine Anayasa
Mahkemesi Başkanı Sayın Haşim
Kılıç’ı tebrik ederek başladı. Koncuk “Sayın Haşim Kılıç, birilerine
iyi bir ders verdi. Bir yargı adamından özlediğimiz sesti. Yüreğimize
su serpti. Milletimizin, ülkemizin
geleceği adına böyle seslere ihtiyacımız var. Bu nedenle Kılıç’ı tebrik ediyorum. Kendisine kutlama
mesajı da gönderdim” dedi.
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Fırıldak insanlar bir milletin
geleceğinde tamir edilmez
yaralar açıyor.
Demokrasi mücadelesinin milletlerin hayatında önemli olduğunu
belirten Koncuk, bir ülkede demokrasi yoksa, insanca yaşama
hakkının da, huzur ve mutluluğun
da olamayacağını söyledi. Demokrasiyi kaybetmeye asla razı
olmayacağımızı ifade eden Koncuk, “Demokrasi için tarihte bedel
ödeyen, canını veren birçok milletten yüzbinlerce insan olmuştur.
Türkiye’de de böyledir. Türkiye bugünlere kolay gelmedi. Ülkemizin
anladığımız anlamda olgun, kamil
bir devlet olması için 90 yıllık bir
mücadele söz konusudur. Ne yazık ki bu mücadele ve ülkenin nasıl
yönetildiği bazılarının hiç umurunda değil. Onlar sadece günü
yaşıyor. Oysa bu kişiler toplumu
uyarması gereken insanlardır. Belki de işin acı tarafı bu. Toplumu düzeltecek mekanizmalar öğretmenler, akademisyenler, din adamları
değilse, kim diye sormamız lazım.
Fırıldaklığın çok ağır bir bedeli
oluyor; fırıldak insanlar bir milletin
geleceğinde tamir edilmez yaralar
açıyor. Fırıldakların sayısı o kadar
arttı ki; hatta fırıldaklık meslek haline geldi. Kendini sat, makamı kap”
diye konuştu.

Elbette insanların görevde
yükselme hakkı en tabi haktır
ama bu noktaya hak ederek,
alnımızın teriyle gelmeliyiz.
Koncuk; insanların demokratik
hakkını kullanarak istediği sendikaya üye olabileceğini, ancak bu
yapılırken, ülkemizin ve milletimizin geleceği adına dik durabilecek
insanların korunması gerektiğini
söyledi. Koncuk şöyle konuştu:
“Kişilerin kendi sendikasından istifa edip, başka sendikaya ne adına
üye olduğu önemli. Eğer gerçekten savunduğu değerler adına bir
tercih ortaya koyuyorsa ve savunduğu değerler anladığımız anlamda insani ölçüler baz alındığında
gerçekten değerse buna saygı duyarız. Ama sadece müdür, müdür
başyardımcısı, müdür yardımcısı
olmak için tercih ortaya koyuyorsa, bu hepimizi üzer. Böyle bir
insan kaybedilmiştir. Ulu Önder
Atatürk, ‘Muallimler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır’ demiştir.
Atatürk, bu sözüyle, iyi matematik
bilen nesiller yetiştirin mi diyor?
Hayır. Atatürk, bu sözüyle, ahlaki,
insani değerleri ve mensubu olduğu milletin değerlerini daha yukarıya taşımak noktasında öğretmenlerden beklentisini ifade ediyor.
Bu nedenle öğretmenler ve okul

yöneticileri her zaman örnek olmalıdır. Birtakım insanların günü kurtarmak adına yanlış tavırlar içinde
olduğunu görüyoruz. Elbette insanların görevde yükselme hakkı
en tabi haktır ama bu noktaya hak
ederek, alnımızın teriyle gelmeliyiz. Makamları liyakatsiz insanlara
vermek, milletin geleceğini karanlıklara mahkum etmektir, kul hakkı
yemektir ve zulümdür.”

Adamlar öylesine ahlaksız ki,
alçakça anlayışlarla birçok
öğretmeni sendikalarına üye
yapmaya çalışıyorlar.

Bir sendikanın okullarda ‘bana
üye olursan seni müdür yapacağım’ gibi vaatlerde bulunduğunu
söyleyen Koncuk, “Adamlar öylesine ahlaksız ki, alçakça anlayışlarla birçok öğretmeni sendikalarına üye yapmaya çalışıyorlar. Bu yıl
toplu sözleşmeden sonra çok kötü
durumdalardı. Bu kez MEB’deki
paralel yapıyı temizlemek adına bu
kanun çıkarıldı. Başbakanı herhalde böyle ikna ettiler” diye konuştu.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin
bir ferdi ise, kimin adamı olursa
olsun, o insanları potansiyel suçlu
olarak göremezsiniz.
Koncuk sözlerini şöyle sürdürdü:
“Demokrasi ve hukuk devleti ilkesi,
dünya görüşü sizin gibi olmayan
insanlara saygı duymayı gerektirir.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bir
ferdi ise, kimin adamı olursa olsun,
o insanları potansiyel suçlu olarak
göremezsiniz. Bu, ancak diktatörlükle yönetilen ülkelerinde olabilir. Sizin gibi olmayanı potansiyel
suçlu ilan edeceksiniz sonra da
bu ülkede ileri demokrasi var diyeceksiniz. Böyle bir ülke olabilir mi?
Buna kargalar bile güler. Bu ülke
insanlarının geleceği açıkça tehdit
ediliyor. Adam kayırma derinleşerek devam ediyor.”
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MEB YASASI MI KIYIM YASASI MI ?
Köşe Yazısı
Kamuoyunda dershane yasası
olarak ta bilinen 6528 Sayılı Millî
Eğitim Temel Kanunu ile Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 14.03.2014 tarih
ve 28941 sayılı Resmi Gazetede
yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Daha mecliste görüşmeleri
devam ederken Türk Eğitim Sen
olarak çok ciddi muhalefet ortaya
koyduğumuz yasa, tüm mantıklı
ve makul gerekçelerimize rağmen
yukarıdan gelen siyasi talimatlar
ve bu talimatları sorgulamadan
gereğini yapan TBMM’deki siyasi
çoğunluk tarafından kabul edildi.
Türkiye Büyük Millet Meclisindeki
komisyon çalışmalarında bizzat
genel Başkanımızın katılımı ve
ortaya koyduğu makul gerekçelere rağmen sayısal çoğunluk
mantık ve akıl çizgisine çekilemedi.30 Mart mahalli seçimleri
ile ilgili yoğun gündeme rağmen
yasa jet hızıyla genel kurula indirildi ve oradan da geçirildi. Daha
sonra malum Cumhurbaşkanlığının onay süreci başladı ve onayın
ardından da yürürlüğe girdi.
Yasanın TBMM deki yasalaşma
süreci içerisinde Türk Eğitim Sen
23 Şubat tarihinde gerçekleştirdiği iş bırakma eylemi de dahil pek
çok şekilde tepki koydu. Yasa
Mecliste kabul edilip te onay için
Cumhurbaşkanlığına gönderildiğinde , Sayın Cumhurbaşkanının
yasayı onaylamaması için dilekçe
ile başvuru eylemi yaptı. Ancak
tüm mücadeleye rağmen AKP’nin
meclisteki sayısal çoğunluğu ve
Cumhurbaşkanının haklı karşı çıkış gerekçelerini dikkate almayan
tavrı nedeniyle yasanın çıkışı engellenemedi.
Bizce bu kanun Türkiye Cumhuriyeti tarihinin bugüne kadar
karşılaştığı en büyük tasfiye kanundur. Böyle bir tasfiye hareketine darbe dönemlerinde bile cesaret edilememiştir. Bu yasayla,
siyasi iktidar, siyasi darbe yaparak tüm yönetim kademelerindeki
eğitim çalışanlarının görevlerine
son vermektedir; bu kişilerin yerine yönetici atamada bu güne
kadar elde edilen kazanımları yok
sayarak bir atama yapmayı düşünmektedir. Meb’de bu kanunla

M. Yaşar ŞAHİNDOĞAN
Genel Mevzuat ve Toplu
Sözleşme Sekreteri

yapılanların darbelerden hiçbir
farkı olmadığı gibi devlet geleneği
de yok sayılmaktadır. Siyasi erkin, kurumlardaki hizmetliye kadar tüm personelin kendi yandaşı
olmasını isteyecek kadar gözü
dönmüşlük içerisinde olduğu görülmektedir. Bu anlayış, devleti
ele geçirme anlayışıdır.

Bu kanunla MEB’de teftiş sistemini de değiştiriyorlar. Mevcut
sistemde hem Bakanlık denetçileri hem de il eğitim denetmenleri
var. İl eğitim denetmenleri, il mili
eğitim müdürlükleri bünyesinde
denetimler yapıyor. Bakanlık denetçileri ise Bakanlıktan başlayarak, illerde daha üst düzeyde
denetimler yapıyor. Bakanlık denetçilerinin yetkileri ve statüleri
daha farklıdır. TBMM’ de yürütülen çalışmalara göre İl eğitim
denetmenleri, Bakanlık denetçileriyle aynı haklara sahip olacaklardı. Ne olduysa tasarıyla tam
tersi bir düzenleme ortaya çıktı.
Tasarıyla, Bakanlık müfettişlerini
il eğitim denetmenleri seviyesine
getirdiler ve hepsinin ismini de
“Maarif Müfettişi “ yaptılar. Öte
yandan bugüne kadar Bakanlık
müfettişlerinin Bakanlık Merkez
Teşkilatını denetleme yetkisi vardı. Şimdi Bakanlık müfettişleri il
denetmenleri gibi il milli eğitimi
müdürlüklerine bağlı olarak görev
yapacağı için Bakanlık Merkez
Teşkilatını denetleyecek hiçbir
mekanizma hemen hemen kalmadı. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Sadece il milli eğitim
müdürlerinin emriyle daha alt
kademeleri denetleyecek bir denetleme sistemi öngörülüyor. Bu
idarenin şeffaflığı ve denetlenebilirliği ilkesine de aykırıdır. Sadece
bakanlıkta görevlendirme olarak
çalıştırılan ve görevlendirmeleri
Bakanlık tarafından yapılan maarif müfettişleri ile Bakanlığın
denetlenebilmesi de mümkün
görünmemektedir.

MEB Yasasının stajyer öğretmenlikte getirdiği yeni düzenlemeler de keyfi uygulamalara yol
açabilecek hükümler içermektedir .KPSS’yi kazanıp öğretmen
olarak atanan bir kişinin adaylık
dönemi ile ilgili mevzuatına göre
zaten alacağı bir eğitim ve bu eğitimdeki başarısı değerlendirilip
ona göre işlem yapılıyorken yeni
yeni kriterler getirilmesi iyi niyetli değişiklikler değildir. Hele hele
performans gibi kriterleri belli olmayan ve sübjektif değerlendirmelere açık bir hususun belirleyici olması, yazılı sınav ve üstüne
bir de mülakat getirilmesi yeterli
performans gösterdiği taktirde
yazılı ve sözlü sınava alınacak
olması bu süreci bir teslim alma
ve biat ettirme süreci haline getirmektedir. Sözlü sınav, Türkiye’de
uygulamalarıyla tam bir torpil
ve yandaş kayırma sistemidir.
Bu ülkede mülakatların objektif
yapıldığını kimse söyleyemez.
Performans değerlendirmesinin
kriterlerinin ne olacağını da bilinmemektedir. Kısacası böyle
saçma sapan ve sübjektif değerlendirmeler öngören bir stajyerlik
uygulaması öngörülüyor. Böyle,
çalışanları daha stajyerlik dönemi içerisinde hükümete biat etKanundaki önemli düzenletirmeyi amaçlayan düzenlemeleri melerden biri de Dershanelerin
kabul etmemiz mümkün değildir. kapatılması ve özel okullara dö-

nüştürülmesidir. Bu konuda da
yanlış bir düzenleme yapılmıştır.
Çünkü dershaneler bir sebep
değil, sadece sonuçtur. Eğitim
sistemini tamamen sınava dayalı
hale getirip te bu sistemin sonucu olan dershaneleri kapatmak
olayı tam olarak kavrayamamaktır. Öğrencileri sınava dayalı sistemle çeşitli öğrenim kademelerine yönlendirirseniz dershanelerin
veya benzeri kuruluşların olması
kaçınılmazdır. Siz sınava dayalı
eğitim sistemini kaldırmıyorsunuz
ama dershaneleri kapatıyorsunuz. Bu yaptığınıza sadece dershanelerin isim değiştirmesi ya da
merdiven altına inmesi demektir.
Dershane sistemi resmi varlığı
sona erse de bu yasaya rağmen
varlığını belki başka adlar altında
ama mutlaka devam ettirecektir.
Türk Eğitim Sen olarak, söz konusu kanunun çıkmaması adına
ortaya koyduğumuz mücadeleyi, kanunun iptali noktasında da
ortaya koyuyoruz. Kazanılmış
hakları yok sayan bu kanun , tamamen keyfi bir yönetici atama
sistemi getirmeyi amaçlamaktadırlar. Kendi yandaşlarının, kendilerine biat eden insanların yönetim kademelerine atanmasını
istiyorlar. Bu anlayış asla kabul
edilemez. Bu kanuni düzenleme ana muhalefet partisi tarafından Anayasa Mahkemesine
götürüldü. Muhtemelen Anayasa Mahkemesi tarafından iptal
edilecektir. Eğer orda olmazsa,
tarafı olduğumuz
uluslararası
sözleşmelere aykırılık noktasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından iptal edilecektir.
İptal edilene kadar bu işin peşini
bırakmayacağız. Tüm yönetici arkadaşlarımız ve eğitim çalışanları
bu güne kadar yaşanan tüm haksızlıklara karşı durmuş olan sendikalarına yani Tür Eğitim Sen ‘e
güvenmeye devam etmelidirler.
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KONCUK: GERÇEK MİLLİ İRADE HAYAT BULSUN,
VERİLEN SÖZLER TUTULSUN

Kamu Personeli Danışma Kurulunda alınan ancak bir türlü
hayata geçirilemeyen kararların
uygulanmasına yönelik olarak 24
Nisan 2014 TBMM Dikmen kapısında düzenlediğimiz kitlesel basın
açıklamasında, Enflasyon farkı,
4/C’lilere kadro, Emeklilikte 30 yıl
sınırının kaldırılması, Sicil affı, Memura bir derece verilmesi vb. birçok başlıkta verilen sözlerin yerine
getirilmesini talep ettik.

bu rezalete onay vermezdi ama iktidarın iradesi ve sözde sendikaların şahsi çıkarları, milletin iradesini
yok saydı.

Yoğun katılımın olduğu eylemimizde bir konuşma yapan Türkiye
Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail
Koncuk, “Kamu görevlileri bugün,
Ağustos ayındaki toplu satış sözleşmesinden beri ifade ettiğimiz
acı gerçekle yüz yüze kalmıştır”
dedi. Koncuk, “Milletimiz yıllardır
bir hayale inandırılmaktadır. İktidar, kendi çıkarları söz konusu
olduğunda milli irade, demokrasi,
adalet, özgürlük kavramlarına sarılmakta ama milletin gerçek iradesini yok saymaktadır.

Peynir, zeytin, fasulye, pirinç el
yakıyor, patates lüks tüketim haline geldi.

Kamu görevlileri bugün, Ağustos ayındaki toplu satış sözleşmesinden beri ifade ettiğimiz acı gerçekle yüz yüze kalmıştır.

Gerçekler ortadayken, malum
Yılın ilk üç ayında enflasyon
pazarlamacı
konfederasyonun da
%3,6 olarak gerçekleşti.
eşlik ettiği masa başı oyunlarıyla
Gıda fiyatları üç ay içinde %8,5 memurlarımız, 2015 yılı sonuna
zamlandı.
KONCUK: KAMU GÖREVLİLERİ ACI
kadar devreden çıkarıldılar.
Benzin 5 lirayı aştı.
GERÇEKLE YÜZ YÜZE KALMIŞTIR
Satış sözleşmesine imza atıp,

Toplu sözleşme tiyatrosunun figüranı malum konfederasyonun,
memurlara reva gördüğü 123 TL’lık
zam da 3 ayda eridi. Ekonomi iyi
yolda, istikrar sürüyor, enflasyon
düşüyor masalı, çarşı pazardaki
gerçek fiyatlarla kâbusa dönüştü.

Milletimizin en çok tükettiği 47
temel gıda ürünü baz alındığında
fiyat artışı yüzde 10,5’i; 17 temel
sağlık hizmetinde ortalama yıllık fiBilindiği gibi geçtiğimiz yıl Ağusyat artışı %69’u bulmaktadır. Dört
tos ayında bir toplu sözleşme facikişilik ailenin zorunlu harcamaları
ası yaşandı. Bazı sözde sendikalar,
son bir yılda tam 310 lira zamlandı.
çalışanlarımızın birikmiş binlerce
Buna rağmen memurlara 2014
sorunu ortadayken iktidarla gizlice
anlaşıp kamu görevlilerini masada yılı için 123 lira, 2015 için ise %3+3
sattılar. Her olayda milli iradeden zam yapılması öngörüldü; bu da
bahsedenler, toplu sözleşme gö- yetmiyormuş gibi memurun enfrüşmelerinde memurların iradesini lasyon farkı dahi ellerinden alındı.
hiçe saydılar ve kendi nefislerine
2014 yılında çocuk parası, aile
yenik düştüler.
yardımı, doğum, ölüm yardımları,
Memurların iradesi 2014 yılı için
123 lirayı, 2015 yılı için ise %3+3’ü
kabul etmezdi. Milletin iradesi,
emekliyi, memuru, dul ve yetimi
ekonomik karanlığa sürükleyecek
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ek ödemeler, ek dersler, fazla mesai ücretleri ve tazminatlar artmadı. Bugün memurun eline geçen
zam, yılın ilk üç ayında gerçekleşen enflasyonunun bile altındadır.

boyu yol alınamadı.

Yapılan her toplantı sonrasında
karar altına alınan konular, adeta
suya yazıldı; toplantı sonrasında
silinip gitti. Milyonlarca vatandaşımız, iradelerinin tecelli etmesini
memurları ekonomik ateşin ortası- ve sorunlarının çözülmesi için bir
na atan malum konfederasyon ise adım atılmasını beklemektedir.
bu durumda dahi memurların hakHer toplantı sonrasında umut
larını korumayı akıl edemiyor, ağa dağıtarak, her basın açıklamasınbabalarının pisliklerini temizleme- da milyonlarca kişiyi beklenti içiye, onları aklamaya çalışıyor” dedi. ne sokarak iktidarını sürdürmeye
çalışmak zulümden başka bir şey
KONCUK: VERİLEN SÖZLERİN
değildir. Masada verilen sözleri
TUTULMASINI, ATILAN
unutmak, yapılan açıklamaları yok
İMZALARA SAHİP ÇIKILMASINI saymak hangi dürüstlüğün, hangi
İSTİYORUZ
adaletin, hangi iradenin düsturu“Türkiye Kamu-Sen dün de dur?

meydanlardaydı; bugün de meydanlarda” diyen Genel Başkan İsmail Koncuk, “Memurların haklarını masa başı oyunlarıyla budayan
malum konfederasyon ve yetkililer,
bugün neredeler?” diye sordu.
Koncuk, “Bugün memurlarımız ve
emeklilerimiz acı gerçekle karşı
karşıyadır. Toplu sözleşmenin kanunen sonlanmasına daha 23 gün
varken, görüşmelerin 7. gününde,
3 toplantı sonunda yaşanan hezimetin mimarları, Kamu Personeli
Danışma Kurulu’nda birçok sorunun çözüleceğini dile getirdiler ve
yine milyonlarca vatandaşımıza
umut dağıttılar.
Aradan geçen
aylar, hatta yıllara rağmen bir arpa

Söz verdiniz:

Zamlar altında ezilen memur ve
emekli enflasyon farkı bekliyor.
2005 yılından sonra göreve başlayanlar bir derece bekliyor.
Milyonlarca memur disiplin cezalarının affedilmesini bekliyor.
Yardımcı hizmetler sınıfındakiler
ek gösterge bekliyor. Tüm memurlar köhneleşmiş ek gösterge ve
özel hizmet tazminatlarının yeniden düzenlenmesini bekliyor.
Memurlarımız emekli ikramiyelerindeki 30 yıl sınırlamasının kaldırılmasını bekliyor.
Mahkeme çalışanları fazla mesai

TÜRK EĞİTİM-SEN
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Her toplantıda çalışanlarımıza
mavi boncuk dağıtan ama gerçekte havanda su dövenler, milletin
iradesinin tecelli ettiği Meclis çatısı
altına ne yüzle gelecekler?
Elbette, bu memur pazarlamacılarının hepsi bir deliğe gizlenecek
ve varlık sebepleri, biricik iktidarlarının gitmemesi için, varıyla yoğuyla mücadele edecekler.
Bu anlayışın adaleti, bu kadardır.
Biz haksız kazanç istemiyoruz.

ücreti verilmesini bekliyor.
4/C’li personel, insanlık ayıbının
kaldırılmasını ve kadroya geçirilmelerini bekliyor.
Öğretim elemanları ücretlerinin
iyileştirilmesini bekliyor. Akademik
zam artık kuru bir söz olmaktan
çıkmalı, hayata geçmelidir.

olmamalıdır. Kaçamazsınız. Kaçamayacaksınız. Umut dağıtıp milyonlarca çalışanın hayalleriyle, gelecekleriyle oynayamazsınız. Sayın
Başbakan, memurun, emeklinin,
4/C’linin, işçinin umutlarıyla oynamaktan artık vazgeçin. Bu mağduriyetleri siz yarattınız; giderecek
olan da sizlersiniz.

İş ve meslek danışmanları, ataTürkiye Kamu-Sen dün de meyma sözünün yerine getirilmesini, danlardaydı; bugün de meydanlardüşen maaşlarının yeniden eski da. Dün ne dediyse, bugün de ayseviyesine getirilmesini bekliyor.
nısını söylüyor. Sizler de verdiğiniz
AFAD çalışanları sağlam bir yö- sözün, attığınız imzanın arkasında
netmelik istiyor, özlük haklarının durun.
düzeltilmesini bekliyor.
Memurların haklarını masa başı
oyunlarıyla
budayan malum konfeÜniversite mezunu işçiler mederasyon ve yetkililer, bugün neremur kadrosuna atama bekliyor.
deler?
Şefler, adalet bekliyor.
Bugün, tatlı su demokratları ile
Taşeron işçiler, mağduriyetlerihormonlu sendikalar, gerçekler
nin giderilmesini bekliyor.
karşısında saklanacak delik arıyorÖlmeden mezara sokulan, lar. Bir yılda ailenin zorunlu harcaemeklilikte yaşa takılanlar bir umut maları 310 lira artmışken, 123 lira
bekliyor.
zamma “Evet” diyenler, memurun
Biz biliyoruz ki, bütün bu düzen- karşısına ne yüzle çıkacaklar?
lemeler Başbakan’ın iki dudağının
Hizmetlileri yok sayanlar, TÜİK
arasındadır. Başbakanın iradesi, çalışanı dahil tüm 4/C’lilere; vekil
milyonların iradesinin üzerinde ebe, hemşire, imam ve aile sağlığı

Biz verilen sözlerin tutulmasını,
atılan imzalara sahip çıkılmasını
elemanlarına üvey evlat muame- istiyoruz.
Kısacası biz hakkımızı istiyoruz.
lesi yapıp kadroya geçirmeyenler,
yardımcı hizmetliyi, öğretmeni,
Üzerinden 2 yıl geçmiş olmasına
akademisyeni, sağlık çalışanını, rağmen, Kamu Personeli Danışma
maliyeciyi, adliye çalışanını unu- Kurulu’nda kabul edilen yanlışları
tanlar,
düzeltmemekte ısrar eden anlayışı
Postacıya, ormancıya, belediye protesto ediyoruz.
çalışanına, diyanet çalışanına kör
Memurlarımızın popülist siyasebakanlar, Emeklileri, ek gösterge te kurban edilmesini kabul etmiyosorunlarını, ek ödeme sorunlarını, ruz.
fazla mesaileri, döner sermayeleBilinmelidir ki, yıllardır milyonri bir kenara bırakıp, 3 gün içinde larca çalışanı umutla bekletip,
memuru masada satıp kaçanlar, doğmamış çocuklarımızın hakkını
bugün memurun karşısına ne yüz- gasp edenler, kul hakkı yemektele çıkacaklar?
dirler.
Aylardır, memurları pembe yaBiz, milli iradenin gerçek anlamlanlarla aldatıp gününü gün eden- da hayat bulmasını, bu feryatların
ler, toplu sözleşme ikramiyesini 45 duyulmasını ve verilen sözlerin tuliradan 60 liraya çıkardık diyerek, tulmasını istiyoruz.
bir yıl sonra yapılacak artışları da
Hepinize saygılar sunuyorum”
sanki bugün yapılmış gibi göster- diyerek sözlerini noktaladı.
meye çalışanlar, bugün memurun
TBMM Dikmen kapısı önünde
karşısına ne yüzle çıkacaklar?
düzenlediğimiz eyleme, Genel
“Milli iradeye saygı” kisvesi altın- Başkanımız İsmail Koncuk ile birda, milletin kaynaklarını sömüren- likte, konfederasyonumuza bağlı
lere yardım ve yataklık eden ama sendikalarımızın Genel Başkanları,
memurun iradesini yerle bir eden- Genel Merkez Yöneticileri, Şube
ler, bugün memurun karşısına ne Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri
yüzle çıkacaklar?
ve kamu çalışanları katıldı.
Millî Eğitim Temel Kanunu İle
Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 14 Mart 2014
tarih ve 28941 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Türk Eğitim
SEN olarak, Özellikle 22.maddesi ve 25. Maddesi delaleti ile 652
sayılı KHK ya eklenen Geçici 10.
Maddesi hukuk ve hakkaniyet
anlayışı ile bağdaşmayan ve Milli
Eğitim Bakanlığında adete bir kıyım yaşanmasına neden olan söz
konusu Kanunun sıkıntılı maddelerini her platformda gündeme getirerek gerekli adımları atmaktadır.
Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanununun 35. Maddesi
gereğince Kanunların, kanun hük-

münde kararnamelerin Anayasaya aykırılığı iddiasıyla doğrudan
doğruya iptal davası açmaya yetkili olanlar Cumhurbaşkanı, İktidar
ve anamuhalefet partisi Meclis
grupları ve Türkiye Büyük Millet
Meclisi üye tamsayısının en az
beşte biri oranındaki üyeleridir.
Bu düzenlemeye de dayanarak
Cumhuriyet Halk Partisi, pek çok
bakımdan hukuk ve hakkaniyete aykırı olan Millî Eğitim Temel
Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun birçok maddesinin yürürlüğünün durdurulmasını ve iptali
için 18.04.2014 tarihinde Anayasa
Mahkemesine başvuru yapmıştır.
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YENİ HİZMET
BİNAMIZ AÇILDI
20. Kuruluş yıldönümü etkinliklerimiz çerçevesinde temeli atılan,
harcında emek, temelinde alın
teri, demirinde birlik ve dayanışma
olan, büyük özveri ve çalışmayla kısa sürede tamamlanan yeni
hizmet binamızın açılışı büyük bir
coşku ve heyecanla gerçekleştirildi.

leri, Türkiye Kamu-Sen’e gönül
veren üyelerimiz ve çok sayıda
davetli katıldı.

Tören, Gazi Mustafa Kemal
Atatürk, silah arkadaşları ve tüm
şehitlerimiz için saygı duruşu ve
İstiklal marşıyla başladı. Mehteran ekibinin konserinin ardından
kürsüye gelen Türkiye Kamu-Sen
Genel Başkanı İsmail Koncuk, yeni
11 Nisan 2014 tarihinde Cuma hizmet binamızın kamu çalışanları
namazının hemen ardından ger- ve Türkiye Kamu-Sen ailesine haçekleştirilen törene başta Çalışma yırlı olmasını diledi.
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk
Koncuk, “Değerli arkadaşlarım
Çelik, MHP Genel Bşk.Yrd. Atilyeni hizmet binamız esasen Türkila Kaya, Mevlüt Karakaya, Reşat
ye Kamu-Sen’in birlik ve beraberDoğru, Milletvekilleri, Mehmet
liğinin ve bunun yarattığı huzurun
Günal, Hasan Hüseyin Türkoğbir abidesidir. Ben bu binayı yaplu, Behiç Çelik, Şenol Bal, Mhp
mada emeği geçen başta Genel
MYK üyesi Hamit Ayanoğlu, BBP
Başkanlarımıza ve tüm teşkilatımıGenel Bşk.Yrd. Ahmet Gürhan, za yürekten teşekkür ediyorum.
Devlet Personel Başkanı Mehmet
Biz binayı gerçekten parasız
Ali Kumbuzoğlu, Türkiye Kamuyaptık
ve imanla yaptık. Binamız
Sen Kurucu Genel Başkanı Ali
yaklaşık
16 bin metrekarelik bir
Işıklar, İlksan Yönetim Kurulu Başalan
sahiptir.
Binamız içerisinde
kanı Tuncer Yılmaz, Türk-İş eski
Sendikalarımızın
kendi kullanım
Başkanı Salih Kılıç, Yol-İş Genel
alanları
ile
birlikte
117 yataklı bir
Başkanı Ramazan Ağar, Çalışma
misafirhanemizde
bulunuyor.
Bu
Bakanlığı Müsteşar vekili ve Müsönemli yapılar kurumsallaştığıteşar yardımcıları, sanatçı Ahmet
mızın bir göstergesidir. Türkiye
Şafak, Şehit Aileleri Dernekleri FeKamu-Sen’in ardından diğer mederasyonu Genel Başkanı Hamit
mur sendikaları da elbette böyle
Köse, Türk Dayanışma Konseyine
hizmet binaları yapacaktır.
bağlı kuruluşlarımızın Genel BaşDiğer sendikalar bizleri hep
kanları ve yöneticileri, Azerbaycan
Hemkarlar İttifakı Konfederasyonu öncü sendika olarak görüyorlar.
Başkanı ve Milletvekili Settar Meh- Bizim arkamızdan onlarında böyle
baliyev Irak, ve Doğu Türkistan hizmet binaları yapmalarından biz
dernekleri temsilcileri, Gazeteciler, memnuniyet duyarız. Ben hepinize
Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendi- tekrar sonsuz teşekkürlerimiz sukalarımızın Genel Başkanları, Ge- nuyorum, hiznel Merkez Yöneticilerimiz, İl Temsilcilerimiz, Şube Başkanlarımız,
Şube Yönetim Kurulu üyelerimiz,
Sivil Toplum Örgütlerinin yönetici-
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Bende bu hak,hukuk ve alın teri
met binamızın Türkiye Kamu-Sen
mücadelesinde emeği geçen herailesine, kamu çalışanlarına, vatanımıza ve milletimize hayırlı ve uğurlu kesi saygıyla anıyorum, sizlere de
başarılar diliyorum. Kamu çalışanolmasını temenni ediyorum.” dedi.
larının beklentilerinin olduğunun biGenel Başkanımızın ardından lincindeyiz. Yaptığımız toplantılarda
konuşma yapan MHP Genel Başbu sorunların çözümü noktasında
kan Yardımcısı Atilla Kaya’da hizçok ciddi emek sarf ediyoruz.
met binamızın kamu çalışanlarına
Sayın Genel Başkan İsmail
ve Türkiye Kamu-Sen teşkilatına
hayırlı olmasını diledi. Kaya, “Bu- Koncuk’un da ifade ettiği gibi her
gün burada açılışını gerçekleştirdi- zaman diyalogdan yanayız. Bu
ğimiz yeni hizmet binasının hayırlı diyaloglar sorunların çözümünü
çalışmalara vesile olmasını yüce daha da hızlandıracaktır. Türkiye
Allah’tan niyaz ediyorum.
Kamu-Sen’in hizmet binası gerBu zor şartlarda mütevazi im- çekten herkesin imreneceği bir
kanlarla memurun hak arayışı mü- bina olarak göze çarpmaktadır.
cadelesinin bayraktarlığını yapmış Ben bu muhteşem binanın tüm
Türkiye Kamu-Sen’in başlangıcın- Türkiye Kamu-Sen ailesine ve
dan bugüne kadar her aşamasın- kamu çalışanlarına hayırlı olmasını
da emeği geçen tüm mensuplarını diliyor hepinize saygılar sunuyominnet ve şükranla anıyorum. Ha- rum” dedi.
yırlı ve uğurlu olsun” dedi.
Konuşmaların ardından hizÇalışma ve Sosyal Güvenlik met binamızın açılışı dualar eşliBakanı Faruk Çelik ise, Türkiye ğinde hep birlikte kesilen kurdele
Kamu-Sen’in çalışma hayatında ile tamamlandı.
son derece etkin bir konfederasyon olduğuna vurgu yaparak,
yeni hizmet binasının hayırlı
ve uğurlu olmasını temenni etti. Çelik, “ 1992 yılında
kurulan ve yaklaşık 450 bin
üyesi olan Türkiye KamuSen çalışma hayatımızın en
önemli aktörlerindendir.

TÜRK EĞİTİM-SEN
Türkiye’nin Sendikası

GENEL BAŞKAN İSMAİL KONCUK GÜVEN TAZELEDİ
Türkiye Kamu-Sen 5. Olağan Genel Kurulu 12-13 Nisan
2014 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.
Türkiye Kamu-Sen 5. Olağan Genel Kurulu’nda tek liste olarak yapılan oylama sonucunda İsmail Koncuk 2. kez Konfederasyon Genel Başkanlığına seçildi.
5. Olağan Genel Kuruluna Mhp Genel Başkan yardımcıları Atilla
Kaya, Mevlüt Karakaya, Chp Genel Başkan yardımcısı Yakup Akkaya, Devlet Personel Başkanı Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Mhp Milletvekilleri, Mehmet Günal, Reşat Doğru, Murat Başesgioğlu, Yol İş
Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar, Bbp partisi Genel Başkan yardımcısı Ahmet Gürhan, Dsp Genel Sekreteri Hasan Erçelebi, Türk Dünyası Kadınları Dostluk ve Dayanışma Derneği Genel
Başkanı Şenol Bal, Mhp Myk üyesi Hamit Kocabey, Sanatçı Ahmet
Şafak, Azerbaycan Türk Kadınlar Birliği Başkanı Tenzile Rüstemhanlı, Azerbaycan Hemkarlar ittifakı Konfederasyonu Başkanı ve
Milletvekili Settar Mehbaliyev, Kosova öğretmenler Derneği Genel
Başkan yardımcısı Orhan Volkan, Türkav Başkanı Sinan Yüksel, Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendikalarımızın Genel Başkanları, Genel
Merkez Yöneticilerimiz, Delegelerimiz, Sivil Toplum örgütü Temsilcileri, Gazeteciler ve çok sayıda davetli katıldı.
Türkiye Kamu-Sen Yönetim Kurulu şu şekilde oluştu
İsmail KONCUK
Genel Başkan
Önder KAHVECİ
Genel Sekreter
İlhan KOYUNCU
Genel Mali Sekreter
Fahrettin YOKUŞ
Genel Teşkilatlandırma Sekreteri
Hazım Zeki SERGİ
Genel Eğitim Sekreteri
Necati ALSANCAK
Genel Toplu Sözleşme Sekreteri
Mehmet ÖZER		
Genel Mevzuat Sekreteri
Sedat YILMAZ		
Genel Basın Sekreteri
Ahmet DEMİRCİ
Genel Dış İlişkiler Sekreteri
Şerafeddin DENİZ
Genel Sosyal İşler Sekreteri
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STK’LARDAN KONFEDERASYONUMUZA HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Türkiye’nin önde gelen Sivil Toplum Kuruluşlarının liderleri ve ABTürkiye Karma İstişare Komitesi
(KİK) üyeleri Türkiye Kamu-Sen
Genel Başkanı İsmail Koncuk’u 21
Nisan 2014 tarihinde makamında
ziyaret ederek, Konfederasyonumuzun yeni hizmet binasının ve 5.
Olağan Genel Kurulumuzun hayırlı
olmasını dilediler.

PALANDÖKEN: TÜRKİYE KAMUSEN TÜRKİYE’NİN EN ETKİLİ
SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNDEN
BİRİSİDİR

Ziyarete AB-Türkiye Karma İstişare Komitesi Eşbaşkanı ve TESK
Başkanı Bendevi Palandöken,
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay,
Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan ve
TİSK Genel Sekreteri Bülent Pirler
katıldı.
AB-Türkiye Karma İstişare Komitesi Eşbaşkanı ve TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye
Kamu-Sen’in yeni hizmet binasının başta kamu çalışanları olmak

üzere tüm Türkiye’ye hayırlı, uğurlu olmasını dilerken, “Türkiye Kamu-Sen ülkemizin en etkin
ve güçlü sivil toplum örgütlerinden
birisi olarak kendini kanıtlamıştır.
Çalışma hayatı ve ülke gündemine
ilişkin net duruşu, taraflı tarafsız
herkesin takdirini toplamaktadır.
Böylesine güzel ve modern bir binayı da hizmete açarak bu milletten aldığını yine bu millete verdiğini
göstermiştir. Türkiye Kamu-Sen’in
yeni hizmet binasının tekrar tüm
milletimize ve kamu çalışanlarına
hayırlı ve uğurlu olmasını dilerken geçtiğimiz günlerde yapılan
5. Olağan Genel Kurulda yeniden Genel Başkanlık görevine
seçilen Sayın İsmail Koncuk’a ve

çalışanlarının hak mücadelesi yolunda kararlı duruşumuzdan asla
taviz vermeden yolumuza devam
ederken bir taraftan da bu topraklardan aldıklarımızı yeniden bu
ülkenin insanlarının hizmetine sunma gayreti içerisindeyiz. Bu çerçevede kurumsallaşmanın gereği
olarak yeni hizmet binamızı kısa
bir sürede tamamlayarak kamu
yeni yönetim kuruluna da görevleçalışanlarının ve üyelerimizin hizrinde sonsuz başarılar diliyorum”
metine sunduk.
dedi.
Konfederasyon olarak başta
çalışma hayatı olmak üzere, ülkeKONCUK: TÜRKİYE KAMU-SEN mizin siyasi, ekonomik ve sosyal
KARARLI DURUŞUNDAN TAVİZ alanlarında daima etkin bir kuruluş
olma yolunda üzerimize düşen her
VERMEDEN YOLUNA DEVAM
görevi memnuniyet ve kararlılıkla
EDİYOR
yerine getirmeye devam edeceğiz.
Sivil Toplum Kuruluşlarının liBen tekrar bugün bizleri ziyaret
derlerinin Konfederasyonumuza
ederek onurlandıran sivil toplum
yaptığı ziyaretten büyük memnuörgütlerimizin değerli Başkanlarıniyet duyduğunu belirten Genel
na Konfederasyonumuz ve üyeleBaşkanımız İsmail Koncuk ise,
rimiz adına sonsuz teşekkürlerimi
“Türkiye’nin lokomotifi olan sivil
sunuyorum” dedi.
toplum örgütlerimizin KonfederasArdından Genel Başkanımız İsyonumuza yaptığı bu ziyaret bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. mail Koncuk, ziyaretçilere hizmet
Türkiye Kamu-Sen olarak kamu binamızı gezdirerek bilgiler verdi.

EĞİTİM ÇALIŞANLARI VE EĞİTİM SİSTEMİNİN SORUNLARI İLE
İLGİLİ SORU ÖNERGELERİ
-Başarısızlığın önüne geçmek
-Şeflerin ek göstergelerinin
için alınan önlemler,
3000’e, şube müdürü, fakülte ve
-Başarının artırılması adına ya- yüksekokul sekreterlerinin 3600’e
çıkarılmasının ne zaman gerçeklepılan çalışmalar,
şeceği ve makam tazminatı öden-Başarısızlık istatistiklerinin san- mesi konusunda çalışmaları bulusürlenmesine ne zaman son veri- nup bulunmadığı,
leceği,
3)-Şube müdürlüğü atamaların2)-Akademisyenlerin maaşlarında da münhal bulunan tüm kadroların
iyileştirme yapılıp yapılmayacağı,
hangi sebeple ilan edilmediği ve
-Maliye Bakanı Sayın Şimşek’in atamalarda mağduriyetin yaşan1)- 29 Mart’ta yapılan YGS’de yerel seçim öncesinde akademis- maması için münhal kadroların
öğrencilerin matematik ve fen yenlere vaat ettiği yüksek oranda ilana çıkarılması hususunda çalışbilimlerindeki başarısızlığının açık- zam ve performans sistemine maların olup olmadığı,
lanması,
göre bir iyileştirmenin ne zaman
4)-29 Mart’ta yapılan YGS’nin
gerçekleştirileceği,
sorularının sadece %20’lik kısmı
Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir Milletvekili Sayın Ahmet Duran Bulut tarafından 09.04.2014
tarihinde Başbakan Sayın Recep
Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim
Bakanı Sayın Nabi Avcı’ya yazılı
olarak cevaplandırılması talebiyle
eğitim çalışanları ve eğitim sisteminin sorunlarıyla ilgili 5 adet soru
önergesi vermiştir. Soru önergelerinde;
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yayımlanmış olup anayasanın temel hak ve hürriyetleri ile bağdaşmayan bu tutuma ne zaman son
verileceği, soruların açıklanarak
öğrencilerin mağdur edilmemesi
açısından bir talimatın olup olmayacağı,
5)-Okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin ders
saatlerinin 40 dakikaya düşürülerek ders saatleri arasında teneffüs
yapılması konusunda çalışma yapılıp yapılmadığı ve aralıksız eğitim
yapılması sebebiyle ek ders ücreti ödenmesi konusunda değişiklik
yapılıp yapılmayacağı,

TÜRK EĞİTİM-SEN
Türkiye’nin Sendikası

YAYGIN EĞİTİM ENSTİTÜSÜ ÇALIŞANLARININ
MAĞDURİYETLERİ TALEPLERİMİZ
DOĞRULTUSUNDA GİDERİLMELİDİR
Milli Eğitim Bakanı Sayın Nabi
Avcı’nın 14.04.2014 tarih ve
1508113 sayılı onayıyla Yaygın Eğitim Enstitüsü kapatılarak burada
görevli 1 müdür, 3 müdür yardımcısı, 7 bölüm şefi, ve 236 öğretmen
olmak üzere toplam 247 öğretmenin Ankara ili emrine öğretmen
olarak atanmasına karar verilmiş-

tir. Görev yapan öğretmenlerin bilgi birikimi ve ihtisaslarından faydalanabilecekken bireysel özellikleri,
bakanlıkta bir görevde çalışma istekleri dikkate alınmaksızın hepsinin Ankara İl emrine öğretmen
olarak atanması haksız ve yersiz
bir uygulama olmuştur. Yaygın
Eğitim Enstitüsü’nün kapatılma-

sıyla birlikte Ankara İli emrine verilen öğretmenlerden isteyenlerin
il merkezinde öğretmenliğe atanması, istemeyenlerinse talepleri
doğrultusunda bakanlıktaki birimlerde istihdam edilmesi hususunda Bakanlıktan talepte bulunduk.

Parasız yatılılık ve bursluluk sınavlarına başvurabilmek için öğrenci ailesinin fert başına düşen yıllık net gelir miktarının 2014 yılı için 6.150,00 TL TL’yi geçmemesi
koşulu öğretmen çocuklarına ayrılan kontenjanları fiilen
kullanılamaz hale getirdiğinden, 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 teklifte bulunmuştuk.
Bakanlık cevabi yazısında öğretmen çocuklarının gelir
durumuna bakılmaksızın parasız yatılılık ve bursluluk sınavına başvurmaları için mevzuat değişikliği çalışmalarına başladığını tarafımıza bildirmiştir.

SPOR KULÜPLERİNİN PARALARIYLA İLGİLİ
YAZIMIZA MEB CEVAP VERDİ
Bilindiği gibi Okul Spor Kulüpleri Yönetmeliği’nin yürürlükten
kaldırılmasıyla birlikte, spor paraları ve lig heyetleri hesabında
toplanan paraların ödenmesinde
nasıl bir yol izleneceğine ilişkin

Milli Eğitim Bakanlığı’na yazdığımız 10.02.2014 tarih ve 443 sayılı
yazıya cevap geldi. Bakanlık cevabi yazısında söz konusu Bakanlık
Merkez Saymanlık hesabına aktarılan tutarların, ilgili olduğu okul

türü itibariyle Bakanlık bütçesine
özel ödenek kaydedilerek ilgili İl
Milli Eğitim Müdürlüğüne toplanma amacına uygun kullanılması
kaydıyla ödenek olarak gönderileceği hususunu tarafımıza iletmiştir.

tırılmıştır. Zaten öğrencisi az olan okul 2008 yılında
da öğrenci olmadığından kapatılmıştır. Türk Eğitim
Sen olarak 19.08.2013 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığına Devlet kaynaklarının boşa harcanmasına ve
kamu zararına sebebiyet veren ilgililer hakkında idari
soruşturma açılarak gerekli yasal işlemlerin başlatılmasını istemiştik. Aradan 8 ay geçtikten sonra
19.08.2013 tarihinde yazdığımız yazıya Milli Eğitim
Bakanlığı’ndan cevap geldi. Bakanlığın cevabi yazısında “Tespit edilen fiilin, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 127. Maddesi kapsamında ceza verme
yönünden zamanaşımına uğradığı ve herhangi bir
işlem tesis edilmesi mümkün bulunmadığı” hususu
tarafımıza bildirilmiştir.
Devletin parası ile, toplanan vergilerle, plansız,
Türk Eğitim-Sen olarak Kayseri İli Talas İlçesi Arprogramsız
yapılan harcamalara bu okul yapımı bir
dıç Köyünde ihtiyaç olmamasına rağmen 2006 yılında 7 (yedi) öğrencinin devam ettiği bir okul varken örnektir. Kamu zararına sebebiyet verenlerle ilgili bir
335.120,00 TL. masrafla dört derslikli bir okul yap- işlem yapılmaması da ayrıca düşündürücüdür.

14.04.2014 tarih ve 28941
sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Millî Eğitim
Temel Kanunu İle Bazı
Kanun Ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun birçok
mağduriyete neden olmuştur.
Türk Eğitim Sen olarak, hukuk
ve hakkaniyet anlayışı ile
bağdaşmayan ve Milli Eğitim
Bakanlığında adeta bir kıyım
yaşanmasına neden olan
söz konusu Kanunun sıkıntılı
maddelerini her platformda
gündeme getirerek gerekli
adımları atmaktayız. Bu
suretle mağduriyet yaşayan
üyelerimize yasal destek
vererek dava açmalarına da
yardımcı olmaktayız. Ancak,
bir yandan bu mücadele
devam ederken; diğer yandan
Bakanlık, Kanunu uygulamaya
başlamıştır. Bu uygulama yeni
mağduriyetleri de beraberinde
getirmiştir.
Söz konusu Kanunun 25.
Maddesi delaleti ile 652 sayılı
KHK ya eklenen Geçici 10/3.
Maddesi ile mevcut İl-İlçe
Milli Eğitim Müdürleri ve İl Milli
Eğitim Müdür Yardımcıları
görevlerinden alınarak;
yönetim basamağı olmayan ve
özlük hakları itibariyle de daha
alt kadro olan “Eğitim Uzmanı”
kadrosuna atanmışlardır.
Görevden alınan İl-İlçe Milli
Eğitim Müdürleri ve İl Milli
Eğitim Müdür Yardımcıları,
eğitim uzmanlığı görevine
getirilmiş ancak Eğitim
Uzmanlarının görevlerinin neler
olduğu belirlenmediği için
bu kadroda bulunan kişilere
herhangi bir görev verilmediği
gibi çalışabilecekleri bir oda
dahi tahsis edilmeyerek
mağduriyetlerinin daha da
artmasına neden olunmuştur.
Söz konusu mağduriyetin
giderilebilmesi için görev
belirleme ve çalışma yeri tahsis
etme gibi işlemlerin bir an önce
tamamlanması hususunda
Milli Eğitim Bakanlığına yazılı
talepte bulunduk.
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AÇIK ŞUBE MÜDÜRLERİ KADROLARININ
TAMAMININ İLANI TALEBİMİZE MEB’İN CEVABI
Türk Eğitim-Sen olarak Bakanlığa il-ilçe milli eğitim müdürlüklerine yapılacak 1709 şube müdürü
kadrosuna atamada mağduriyet
yaşanmaması için tüm münhal
olan şube müdürlüğü kadrolarının
ilana çıkarılması hakkında yazdığı-

mız yazıya cevap geldi. Bakanlığın
cevabi yazısında 31.10.2013 tarihli
ve 3143900 sayılı Bakanlık onayı
ile belirlenen 1709 şube müdürü
kadrosuna atanma için sürecin
başlatıldığı, gerçekleştirilen sözlü
sınav sonucunda 70 ve üzeri puan

alanların atanma istek başvurularının alınmasına ilişkin duyuruda
kadroların yerlerinin ilan edildiği
ve ilan edilen 1709 kadro dışında
kadronun ilan edilemeyeceği tarafımıza bildirilmiştir.

Türk Eğitim-Sen olarak, Anayasamızda yer alan
temel hak ve hürriyetlerden olan hak arama hürriyeti, hukuk devleti ilkesi ve idarenin şeffaflığı ilkesine
istinaden Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı soru ve cevaplarının kamuoyuna açıklanmamasına ilişkin olarak, ÖSYM’ye talep yazısı yazmış ve 4982 sayılı Bilgi
Edinme Kanunu çerçevesinde bilgi edinme talebinde
bulunmuştuk.
ÖSYM tarafından verilen cevap yazısında, 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da yapılan değişiklik ile ÖSYM tarafından uygulanan sınavlara ait soru
ve cevapların Bilgi Edinme Kanunu kapsamı dışına
çıkarıldığı ancak dileyen adayların ÖSYM’ye başvuruları halinde kendilerine ait soru kitapçıkları, cevap
kağıtları ile cevap anahtarlarını inceleme imkanı tanındığı bildirilmiştir.

Türk Eğitim-Sen olarak, 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
hususunda Milli Eğitim
Bakanlığı’na yazı yazmıştık.
Söz konusu uygulamayı ve tarafımıza iletilen yazıyı
Anayasamızda yer alan hak arama hürriyeti, hukuk
devleti ilkesi ve idarenin şeffaflığı ilkesine aykırı buluyoruz. Tüm bu nedenlerle, Türk Eğitim SEN olarak
konuyla ilgili gerekli yasal başvurular yapılacaktır.
Türk Eğitim-Sen olarak Yatılı İlköğretim Bölge Okuluyken YBO’ya ve ilkokula dönüşen kurumlarda görev yapan
öğretmenler hizmet puanı noktasında
ayrım yapılmayarak ilkokul kısmında
görev yapan öğretmenlerin de belirli
bir süre ile ek hizmet puanı uygulamasından yararlanmaya devam etmeleri
konusunda düzenleme yapılması için
Bakanlığa başvuruda bulunmuştuk.
Bakanlığın cevabi yazısında konunun ilgili mevzuatta yapılacak değişiklik çalışmalarında değerlendirileceğini
belirtmiştir.

24

SINAV
ÜCRETLERİNİN
EŞİTLENMESİ
TALEPLİ
YAZIMIZA
MEB’İN CEVABI

Bakanlık cevabında, talebin
uygulanmasının Örgün ve
Yaygın Eğitim Kurumlarına
ait sınavlarda Açık Öğretim
Okullarında okuyan öğrencilere
ek maliyet çıkaracağını, sınav
ücretlerinin artmasına neden
olacağını ve ücreti genel
bütçeden karşılanan sınavlar
nedeniyle genel bütçeye ek
yük getireceğini bildirmiştir.
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ANAYASA MAHKEMESİ’NE BİREYSEL
BAŞVURU
Hukuk Köşesi
Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yolu, 7.5.2010 tarih
ve 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun’un 12 Eylül 2010 tarihinde
yapılan referandumla kabul edilmesiyle birlikte Türk hukuk sistemine getirilmiştir.23 Eylül 2012
tarihinden itibaren uygulanmaya
başlayan bireysel başvuru yolu,
mevcut hak arama yollarından
farklı olarak doğrudan başvurulabilecek bir yol olmayıp, ikincil bir
başvuru yoludur.
Herkes, Anayasada güvence
altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi ve buna ek Türkiye’nin
taraf olduğu protokoller kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü
tarafından, ihlal edildiği iddiasıyla
Anayasa Mahkemesine başvurabilir. İhlale neden olduğu ileri sürülen işlem, eylem ya da ihmal için
kanunda öngörülmüş idari ve yargısal başvuru yollarının tamamının
bireysel başvuru yapılmadan önce
tüketilmiş olması gerekir. Yasama işlemleri ile düzenleyici idari
işlemler aleyhine doğrudan bireysel başvuru yapılamayacağı gibi
Anayasa Mahkemesi kararları ile
Anayasanın yargı denetimi dışında
bıraktığı işlemler de bireysel başvurunun konusu olamaz. Öyleyse
2010 anayasa değişikliği kişilere
doğrudan Anayasa Mahkemesi’ne
başvuru imkanı getirmemiş, öncelikle iç hukukta öngörülen tüm
yolların tüketilmesi koşulunu getirmiştir. Bu nedenle bireysel başvuru yolu doğrudan değil, ikincil bir
başvuru yoludur.
Bireysel başvuru ancak ihlale yol
açtığı ileri sürülen işlem, eylem ya
da ihmal nedeniyle güncel ve kişisel bir hakkı doğrudan etkilenenler tarafından yapılabilir. Bireysel
başvuru hakkı herkese tanınmıştır,
ancak yabancılar ve tüzel kişiler

için bir takım sınırlamalar getirilmiştir. Kamu tüzel kişileri bireysel
başvuru yapamaz. Özel hukuk
tüzel kişileri sadece tüzel kişiliğe
ait haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle bireysel başvuruda bulunabilirler, üyelerinin haklarını savunma
amacıyla bireysel başvuru hakkı
tanınmamıştır. Yalnızca Türk vatandaşlarına tanınan haklarla ilgili
olarak yabancılar bireysel başvuru
yapamaz.
Bireysel başvurular, Kanunda
ve İçtüzükte belirtilen şartlara uygun olarak doğrudan ya da mahkemeler veya yurt dışı temsilcilikler vasıtasıyla yapılabilir. Bireysel
başvurular harca tabidir. Başvuru
dilekçesinde başvurucunun ve
varsa temsilcisinin kimlik ve adres
bilgilerinin, işlem, eylem ya da ihmal nedeniyle ihlal edildiği ileri sürülen hak ve özgürlüğün ve dayanılan Anayasa hükümlerinin, ihlal
gerekçelerinin, başvuru yollarının
tüketilmesine ilişkin aşamaların,
başvuru yollarının tüketildiği, başvuru yolu öngörülmemişse ihlalin
öğrenildiği tarih ile varsa uğranılan
zararın belirtilmesi gerekir. Başvuru dilekçesine, dayanılan deliller
ile ihlale neden olduğu ileri sürülen işlem veya kararların aslı ya
da örneğinin ve harcın ödendiğine
dair belgenin eklenmesi şarttır.
Anayasa Mahkemesi’ne bireysel
başvuru yolu, 23 Eylül 2012 tarihinde uygulanmaya başlanmıştır,
23 Eylül 2012 tarihinden önce kesinleşen nihai karar ve işlemlere
karşı bireysel başvuru yolu kapalıdır. Bu tarihten sonra kesinleşen karar ve işlemlere karşı ise iç
hukukta öngörülen zorunlu idari
ve yargısal tüm yolların tüketildiği
tarihten itibaren 30 gün içerisinde
başvurulabilecektir. Başvuru yolu
öngörülmemişse 30 günlük süre
ihlalin öğrenildiği tarihten itibaren
başlar. Başvuru süresinin kaçırılması mücbir sebep veya ağır has-

talıktan kaynaklanıyorsa mazeretin kalktığı tarihten itibaren 15 gün
içerisinde mazerete sebep olan
Av. Gökçe BİLGE
olayları belgelendirerek başvuru
yapılabilir. Mahkeme, öncelikle
başvurucunun mazeretinin geçerli gönderilir. Yeniden yargılama yagörülüp görülmediğini inceleyerek pılmasında hukuki yarar bulunmayan hâllerde başvurucu lehine
talebi kabul veya reddeder.
tazminata hükmedilebilir veya geMahkeme, Anayasanın uygulannel mahkemelerde dava açılması
ması ve yorumlanması veya temel
yolu gösterilebilir. Yeniden yargılahakların kapsamının ve sınırlarının
ma yapmakla yükümlü mahkeme,
belirlenmesi açısından önem taAnayasa Mahkemesinin ihlal karaşımayan ve başvurucunun önemli
rında açıkladığı ihlali ve sonuçlarını
bir zarara uğramadığı başvuruortadan kaldıracak şekilde mümlar ile açıkça dayanaktan yoksun
künse dosya üzerinden karar verir.
başvuruların kabul edilemezliğine
Davadan feragat hâlinde, düşme
karar verebilir. Kabul edilemezlik
kararı verilir. Bireysel başvuru hakkararları kesindir ve ilgililere tebliğ
kını açıkça kötüye kullandığı tespit
edilir.
edilen başvurucular aleyhine, yarBölümler, esas inceleme aşa- gılama giderlerinin dışında, ayrıca
masında, başvurucunun temel ikibin Türk Lirasından fazla olmahaklarının korunması için zorunlu mak üzere disiplin para cezasına
gördükleri tedbirlere resen veya hükmedilebilir.
başvurucunun talebi üzerine karar
Bireysel başvuru sonucunda
verebilir. Tedbire karar verilmesi
verilen
kararlar kesin hüküm teşhâlinde, esas hakkındaki karakil
ederler.
Aynı kişinin daha önce
rın en geç altı ay içinde verilmesi
yaptığı
başvuruya
konu olan aynı
gerekir. Aksi takdirde tedbir kararı
işlem
ya
da
eylem
nedeniyle yekendiliğinden kalkar. Bölümlerin,
niden
yapacağı
başvuru
önceki
bir mahkeme kararına karşı yakararın
kesin
hüküm
teşkil
etmesi
pılan bireysel başvurulara ilişkin
incelemeleri, bir temel hakkın ihlal nedeniyle reddedilecektir. Anayaedilip edilmediği ve bu ihlalin nasıl sa Mahkemesi İçtüzüğü 66.madortadan kaldırılacağının belirlen- desinde mahkemenin idari ret
mesi ile sınırlıdır. Bölümlerce ka- kararına karşı tebliğden itibaren
nun yolunda gözetilmesi gereken 7 gün içinde yine Anayasa Mahöngörülhususlarda inceleme yapılamaz. kemesine itiraz yolu
müştür,
itiraz
üzerine
komisyonun
Esas inceleme sonunda, başvurucunun hakkının ihlal edildiğine verdiği karar kesindir. Anayasa
ya da edilmediğine karar verilir. Mahkemesi kararları bağlayıcı ve
İhlal kararı verilmesi hâlinde ihla- kesindir, tüm makamları, yasama,
lin ve sonuçlarının ortadan kaldı- yürütme ve yargı organlarını, gerrılması için yapılması gerekenlere çek ve tüzel kişileri bağlar. Ancak
hükmedilir. Ancak yerindelik de- kararların kesinliği başvuru yollanetimi yapılamaz, idari eylem ve rının tükendiği anlamına gelmeişlem niteliğinde karar verilemez. mektedir. Kişiler mağduriyetlerinin
Tespit edilen ihlal bir mahkeme giderilmediğini ve hak ihlalinin varkararından kaynaklanmışsa, ihlali lığını düşünüyorlarsa Avrupa İnsan
ve sonuçlarını ortadan kaldırmak Hakları Mahkemesine başvurarak
için yeniden yargılama yapmak hak ihlalinin ortadan kaldırılmasını
üzere dosya ilgili mahkemeye talep edebilirler.
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NÖBET ÜCRETİ TALEBİMİZLE İLGİLİ DİLEKÇELER
MEB’E GÖNDERİLDİ
Sendikamız, Türkiye genelinde öğretmenlere nöbet görevi karşılığı
6 saat ek ders ücreti ödenmesi için dilekçe eylemi yaptı. Çalışmalarını tamamlayan bazı şubelerimiz, öğretmenler tarafından doldurulan
binlerce dilekçeyi Milli Eğitim Bakanlığı’na gönderdi.
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ADANA 1 NO’LU ŞUBE, ÇANAKKALE
ŞEHİTLERİMİZİ ANDI

Adana 1 No’lu Şube, 18 Mart 2014 tarihinde Çukurova Belediyesi konferans salonunda 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü
kapsamında “ŞEHADETE SAYGI ZAMANI” etkiliği gerçekleştirdi.
Bir konuşma yapan Şube Başkanı Selahattin DOLĞUN, “Türk
Eğitim-Sen için Çanakkale ruhu; oğlunu ‘Vatana kurban olsun’ diye
kınalayarak cepheye gönderen anaların asil ruhudur. Çanakkale
ruhu; eşini, kardeşini, nişanlısını, babasını ‘namusum ayaklar altında kalmasın’ diye düğüne gönderir gibi cepheye gönderen Anadolu
Kadınının ruhudur. Çanakkale ruhu; en kesif ordulara karşı iman dolu
göğsünü siper eden, başlarındaki komutan Gazi Mustafa Kemal’in
‘Ben size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum’ emrine hiç tereddüt etmeden itaat eden, üç dakikaya kadar öleceğini bildiği halde
en ufak bir tereddüt göstermeden şahadete koşan kahramanların
ruhudur” diye konuştu.

İSTANBUL 3 NOLU ŞUBE’YE BAĞLI ŞİLE
TEMSİLCİLİĞİ KAHVALTI DÜZENLEDİ
İstanbul 3 No’lu Şube’ye bağlı Şile Temsilciliği, 22 Mart 2014 tarihinde üyelerimiz ve aileleri ile kahvaltıda biraraya geldi.
İstanbul 3 No’lu Şube Başkanı Şube Başkanı Ali İhsan HASANPAŞAOĞLU ve Şile İlçe Temsilcisi Mehmet KAVANOZ, gündemdeki
önemli konularla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Etkinliğe katılanlar,
yetkili sendika olduğumuz Şile’de üye sayımızı daha da artırarak,
Türk Eğitim-Sen markasını bütün eğitim çalışanları ile buluşturmak
için çalışmaların daha da hızlandırılması konusunda görüş birliğine
vardı.

Piri Resi Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Çetin ÖZTÜRK’ün konuşmacı olarak katıldığı gecede izleyiciler duygusal anlar da yaşadı.
Çanakkale Şehitlerini Anma Etkinliğinde; İlyas ADIBELLİ, Onur ÖZSOLAK, Ergül KARA, Erdoğan KARA, Sergen GEZİCİ ve Mustafa
DİNÇ’ten oluşan müzik grubuyla adeta o günleri yaşayan üyelerimiz
Adana’da ilk defa gerçekleştirilen bu etkinlikten büyük memnuniyet
duyduklarını belirterek, şube yönetimine teşekkür etti.

İSTANBUL 3 NOLU ŞUBE, SANCAKTEPE’DE
ÜYELERİMİZLE BULUŞTU

BURDUR ŞUBESİ YÖNETİM KURULU, BUCAK
İLÇE TEMSİLCİLİĞİ’NİN DÜZENLEDİĞİ
TOPLANTIYA KATILDI

Burdur Şube Başkanı Orhan AKIN, Teşkilatlandırma Sekreteri Arif
AKKIN, Mali Sekreter Hüseyin GENCER, Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri Erhan DEMİRCİ ve Üniversite İdari Personel Temsilcisi Mehmet
YÜZBAŞIOĞLU, Bucak İlçe Temsilciliği’nin düzenlediği İşyeri Temsilcileri İstişare Toplantısına katıldı.
Toplantıda Orhan AKIN, Mayıs ayının yetki almak için önemli bir
dönem olduğunu ve bütün okulları ziyaret edip, üye çalışmaları yapılması gerektiğini söyledi. AKIN ayrıca üyelerimizi ilgilendiren her
konuda sorun çözmeye yönelik çalışmalara devam edileceğini de
belirtti.
Toplantıya katılan iş yeri temsilcileri de sendikamızdan duydukları
memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.

İstanbul 3 No’lu Şube, 15 Mart 2014 tarihinde Sancaktepe İlçe
Temsilciliği’nin düzenlediği kahvaltıda üyelerimizle buluştu.
Geniş katılımlı ve oldukça samimi bir havada geçen kahvaltıya, İstanbul 3 No’lu Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, İlçe Temsilcileri ve üyelerimiz katıldı. Sancaktepe İlçe Temsilcisi Ahmet EKİNCİ ve İstanbul
3 No’lu Şube Başkanı Ali İhsan HASANPAŞAOĞLU katılımcılara hitaben yaptıkları konuşmalarda, kamu çalışanlarının sorunları başta
olmak üzere gündemdeki konuları değerlendirdi.

MANİSA ŞUBESİ İLÇE TEMSİLCİLERİ
TOPLANTISI SELENDİ’DE YAPILDI
Manisa Şubesi İlçe Temsilcileri Toplantısı, 19 Nisan 2014 tarihinde
Selendi’de yapıldı. Toplantıya Manisa Şube Başkanı K. Recep VARLIAKMAN, şube yönetim kurulu üyeleri ve İlçe temsilcileri ile yönetim
kurulu üyeleri katıldı. Şube Başkanı K. Recep VARLIAKMAN, MEB
Yasası hakkında bilgiler verdi. Toplantıda, hazırlanacak olan yönetici
atama yönetmeliği ile ilgili ilçe temsilcilerinin görüşleri alındı. İlçe temsilcileri eğitim çalışanlarının yaşadığı sorunları anlattı.
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KARS ŞUBESİ “TARİHİMİZ KARANLIKTA
KALMASIN” DEDİ

KOCAELİ 2 NO’LU ŞUBE ÜYELERİMİZLE
KAHVALTIDA BULUŞTU

Kars Şubesi 16-18 Nisan 2014 tarihlerinde Kars Merkezde
bulunan tüm liselerin 11. sınıflarına yönelik “Tarihimiz Karanlıkta Kalmasın” konulu bir çalışma yaptı.
Proje kapsamında liselerin 11. sınıfında okumakta olan
10’ar öğrenci ile Kars ve çevresinde bulunan Ermeni katliamının kanıtı olan şehitlikler ziyaret edildi ve Anı şehrinin
gezdirilmesi ile tarihimizde karanlık sayfalar arasında kalan
Ermeni mezalimini gençlerimize anlatma imkânı bulundu.
Gezi programında Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Yaşar KOP yıllar süren araştırmalarının sonuçlarını öğrencilerimize aktardı. Son derece dolu dolu ve
şiirsel bir anlatımla sunumunu yapan KOP, öğrencilerin de
hayranlığını kazandı.
Ulu Cami ( Yağlı Cami), Subatan Şehitliği, Derecik Şehitliği
ve Anı Harabeleri ziyaret edildi, Ermeni mezalimi ayrıntıları
ile anlatıldı. Gençlerin oldukça yararlı ve gerekli buldukları
gezi programı amacına ulaşmış oldu.
Kars Şube Başkanı Fahrettin ŞİMŞEKLER yaptığı konuşmada “Katkılarından dolayı Yrd. Doç. Dr. Yaşar KOP’a, öğrencilerin projemize katılmasını sağlayan başta İl Milli Eğitim
Müdürü Yıldırım ALKIŞ’a ve tüm okul idarecilerine öğrencilerimize bu imkânı tanıdıkları için teşekkürü bir borç biliriz”
dedi.

MALATYA ŞUBESİ’NDE İŞYERİ
TEMSİLCİLERİNE SEMİNER VERİLDİ
Malatya Şubesine bağlı okul temsilcilerine sendikal çalışmalarla
ilgili bilgilendirme semineri verildi. İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İbrahim GÖRÜCÜ tarafından gerçekleştirilen seminerde, okul temsilcileri, sendikacılığın yasal dayanakları konusunda
bilgilendirildi. Şube Başkanı Ekrem ŞENOL da katılımın yoğun olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi; sendikal çalışmaların teorik alt yapısına vurgu yaparak özveri, fedakârlık ve sabır ile
beraber bilinçli sendikacılar olmanın başarıya bizleri daha yakınlaştıracağını belirtti.

Kocaeli 2 No’lu Şube, Darıca Kalepark Dilruba Restaurant’ta kahvaltı düzenledi. Kahvaltıda okul yöneticileri, okul/işyeri temsilcileri ile
şube avukatı Resul ELMAS katıldı.
Şube Başkanı Mustafa KILIÇ, burada yaptığı konuşmada toplu
sözleşme sürecine değinerek, Cumhuriyet tarihinin en iyi ikinci toplu
sözleşmesini imzaladıklarını iddia eden yetkili sendikaya, toplu sözleşmeye neden yangından mal kaçırır gibi imza attıklarını sorduklarını
ancak cevap alamadıklarını söyledi.
KILIÇ, Türk Eğitim Sen Genel Merkezi’nin toplu sözleşme sürecini
etkilemek amacıyla Ankara’da büyük bir eylem gerçekleştireceği duyumu almaları üzerine yetkili sendikanın apar topar sözleşmeyi imzalandığını ve memur camiasının 2015 yılının sonuna kadar bu zamlara
mahkûm edildiğini dile getirdi.
Toplantının sonunda, Türk Eğitim Sen 2 No’lu şubenin bir önceki
yönetiminde görev alan Sedat SEYRAN’a daha önceki yönetimlerde
kadın komisyonlarında görev alan Kıymet GÜLTEKİN tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

KOCAELİ 2 NO’LU ŞUBE, DÖNEMİN GEBZE
KAYMAKAMI SALİH KARABULUT HAKKINDA
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUYOR
Kocaeli 2 Nolu Şube basın açıklaması yaparak, 2013 yılında Gebze Milli Eğitim Müdürlüğü Personeline verilen başarı ödülleriyle ilgili
Eski Gebze Kaymakamı Salih Karabulut hakkında suç duyurusunda
bulunacağını açıkladı.
Kocaeli 2 No’lu Şube yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Gebze
Eski Kaymakamı Salih KARABUT hakkında;
- Anayasamızın yüklediği eşit davranma borcu ve Hukuk devletinde kanun karşısında eşitlik ilkesi gereği ,eşitlik ilkesini dikkate almadığı,
- Gebze Milli Eğitim personeli arasında sendikal fark gözeterek
Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim Bir Sen) lehine görevini kötüye
kullandığı,
- Yaptığı bu işlemin kamu yararı ile bağdaşmadığı, çalışanlar arasında adaletli ve eşit davranma ilkesini ihlal ederek huzursuzluğa neden olduğu,
- Bir sendika lehine davranmak suretiyle sendikalar kanunu kapsamında suç işlediği,
- Üyelerimizin mağduriyetine ve çalışanlar arasında huzurun bozulmasına neden olduğundan dolayı görevini kötüye kullanmak suçlamalarında bulunarak, Kocaeli Valiliği makamınca soruşturma açılarak cezalandırılmasını için başvuruda bulunuyoruz.”
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RAHMETLİ ŞUBE BAŞKANIMIZ HACI MURAT
YILMAZ ÖLÜMÜNÜN 7’İNCİ YILINDA ANILDI
Mersin Şubesi, Rahmetli Şube Başkanımız Hacı Murat YILMAZ’ın
ölümünün 7. yılında Köşk Lokantasında geniş katılımlı bir yemek düzenlendi. Şube Başkanı Tevabil AKINCI gelen misafirlere katılımlarından dolayı teşekkür etti. Daha sonra Toroslar İlçe Yönetim Kurulu
üyesi Ramazan BALLI Kuran-ı Kerim ve mevlit okudu.
Mersin Şube Başkanı Tevabil AKINCI, “Rahmetli Şube Başkanımız
Hacı Murat YILMAZ’ı rahmetle yad ederek, onun ilkeleri ve azmi ile
devir aldığımız Türk Eğitim-Sen bayrağını daima yükseklerde tutacağız. Onunla ivme kazanan Türk Eğitim-Sen Mersin Şubesini dimdik
ayakta durmakta ve mücadeleye kaldığı yerden devam etmektedir”
dedi.

ORDU ŞUBESİ İSTİŞARE TOPLANTISINDA
BULUŞTU

Ordu Şubesi, 5 Nisan 2014 tarihinde Ordu Öğretmenevi’nde istişare toplantısı yaptı. Toplantıda Ordu Şubesi Altınordu, Gülyalı, Ulubey,
Gürgentepe, Kabadüz ve Perşembe temsilciliklerimizle bir araya
geldi. Toplantıda MEB Yasası ve öğretmen rotasyonu konusundaki
düzenlemeler ile eğitim sisteminin karmaşaya sürüklendiği belirtildi;
eğitimcilerin yaşadığı sorunların giderilmesi için Türk Eğitim-Sen’in
mutlaka yetkili olması gerektiği vurgulandı.

NEVŞEHİR’DE KİTAP OKUYANLAR 11 YILDIR
KAZANIYOR
Türk Eğitim-Sen, on bir yıldır Nevşehir’de en fazla kitap okuyan
öğrencileri ödüllendirerek Nevşehir’e kitap okuma alışkanlığı kazandıran sendika olma unvanını koruyor.
Nevşehir İl Halk Kütüphanesi’nden yıl içinde en fazla kitap alıp
okuyan öğrencileri tespit ederek her yıl altın, kitap ve bayrak hediye
eden Nevşehir Şubesi, 2013 yılı birincilerini de düzenlediği törenle
ödüllendirdi.

TÜRKİYE KAMU-SEN ŞANLIURFA
İL TEMSİLCİLİĞİ, VALİ’Yİ ZİYARET ETTİ

Türkiye Kamu-Sen Şanlıurfa İl Temsilciliği, Şanlıurfa’ya yeni atanan Vali Sayın İZZETTİN KÜÇÜK’Ü makamında ziyaret ederek, kendisine yeni görevinde başarılar diledi.

ÇARE TÜRK EĞİTİM-SEN

www.turkegitimsen.org.tr
www.turkegitimsen.org.tr
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YENİ DOĞANLAR
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Özlemim
EGELİ’nin “Laçin” adında kız çocuğu
olmuştur
Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Seher
EROL’un “Elif” adında kızı olmuştur.
Burdur Şube üyelerinden OrhanMelahat AYYILDIZ çiftinin “Ahmet Ömer”
adında çocuğu olmuştur.
Bursa1 No’lu Şube üyelerinden Özlem
ŞENTÜRK’ün oğlu olmuştur.
Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden DilekCumhur EKSİK çiftinin “Göktürk” adında
çocukları olmuştur.
Giresun Şubesi üyelerinden Hakkı-Nazlı
IŞIKDEMİR çiftinin çocuğu olmuştur.
Giresun Şubesi üyelerinden Berrin Deniz
KÖSEOĞLU’nun kızı olmuştur.
Giresun Şubesi üyelerinden Naci AKTAŞ’ın
kızı olmuştur.
Karaman Şube üyelerinden Hasan- Elif
GÜNDÜZ çiftinin “İlkim” adında kız çocukları
olmuştur.
Karaman Şube üyelerinden Ümmiye
YÖNET’in “Yağız Yılmaz” adında çocuğu
olmuştur.
Karaman Şube üyelerinden Selma-Metin
ÖZTÜRK çiftinin “Elif” adında çocukları
olmuştur.
Karaman Şube üyelerinden Emre-Hatice
Kübra KALE çiftinin “Elif Bilge” adında
çocukları olmuştur.

EVLENENLER
Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden Adem
CEYLAN ile Gülay KÖSE CEYLAN
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.
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Karaman Şube üyelerinden Güldemet
YAĞCIOĞLU’nun “Mert Ali” adında çocuğu
olmuştur.
Karaman Şube üyelerinden BurcuMuhammet KESKİN çiftinin çocukları
olmuştur.
Karaman Şube üyelerinden Önder KÖSEEmine TAŞ KÖSE çiftinin “Ebrar ve Serra”
adında ikiz çocukları olmuştur.
Karaman Şube üyelerinden Yasin- Zeynep
ŞAVLI çiftinin “Anıl” adında çocukları
olmuştur.
Karaman Şube üyelerinden YücelYasemin ÖZYURT çiftinin “Yusuf Eren”
adında çocukları olmuştur.
Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden ÖmürBirsen GÜLER çiftinin çocukları olmuştur.
Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden Murat
AYDIN’ın çocuğu olmuştur.
Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden Vedat
YILDIRIM’ın çocuğu olmuştur.
Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden İsmet
DİRİCAN’ın çocuğu olmuştur.
Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden Ayşenur
SEYHAN’ın ikiz çocukları olmuştur.
Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden Hatice
SOYLU’nun çocuğu olmuştur.
Kayseri 2 No’lu Şube üyelerinden Murat
SARI’nın oğlu olmuştur.
Konya 1 No’lu Şube üyelerinden
Muhammed Enes HAMZA’nın kızı olmuştur.
Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Mustafa
ALP’in kızı olmuştur.

Konya 1 No’lu Şube üyelerinden İsmail
Tuğrul KARALAR’ın oğlu olmuştur.
Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Hasibe
SAYGILI’nın oğlu olmuştur.
Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Nihat
- Fadime ALTUNBAŞ çiftinin çocuğu
olmuştur.
Konya 1 No’lu Şube üyelerinden MehmetTuba MAMAK çiftinin kızı olmuştur.
Kırşehir Şube üyelerinden Tülay-Ahmet
URTEKİN çiftinin çocuğu olmuştur.
Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Özlem
KANIK’ın “Ali Arda ve Mehmet Talha “
isimlerinde ikiz çocukları olmuştur.
Sakarya Şube üyelerinden Seda-Kenan
BOZOK çiftinin “Onur” adında çocukları
olmuştur.
Malatya Şube üyelerinden AtakanNesime TÜRKYILMAZ çiftinin “Mehmet Ali”
adında erkek çocukları olmuştur.

SÜNNET
Karaman Şube üyelerinden MustafaMine TRAŞ çiftinin ikiz çocukları “Yağız
Alp-Yiğit Han” sünnet olmuşlardır.
Karaman Şube Teşkilatlandırma Sekreteri Abdurrahman SERİN’in oğlu sünnet
olmuştur.
Karaman Şube üyelerinden Serkan
DEMİRTAŞ’ın oğlu “Utku” sünnet olmuştur.

Giresun Şubesi üyelerinden Şakir AKKAYA
evlenmiştir.

Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Şenol
KESKİN’ in kızı evlenmiştir.

Kayseri 2 No’lu Şube üyelerinden
Muammer KOÇER’in oğlu evlenmiştir.

Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Mümüne
Merve ÇIĞ ile Cevat DAVASLI evlenmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerinden İlknur
KARADAYI’nın annesi vefat etmiştir.

Afyonkarahisar Şube üyelerinden Bekir
KESKİN’in babası vefat etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Mehmet
NERGİZ’in annesi vefat etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Figen
KIZAL’ın annesi vefat etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Esra
DOKUZOĞLU’nun babası vefat etmiştir.

Afyonkarahisar Şube üyelerinden Hasan
UYSAK’ın babası vefat etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Lale
YİĞİT’İN eşi vefat etmiştir.

Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden Güray
KÖKEN’in babası vefat etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Gülay
KIRTILOĞLU’NUN babası vefat etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Selbi
ÇALIK’IN çocuğu vefat etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Abbas
KANGAL’ın annesi vefat etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Murat
AKTÜRE’nin babası vefat etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Burcu
SEZGİN’in babası vefat etmiştir.

Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Arif
TÜRKMEN’in kız kardeşi vefat etmiştir.

Ankara 6 No’lu Şube üyelerinden Kemal
SAYHAN’ın babası vefat etmiştir
Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden Mehmet
ve Hasan OKTAY’ın annesi vefat etmiştir.

Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden Nazife
İNANÇ›ın annesi vefat etmiştir.
Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden
Abdulkadir ÖZTÜRK babası vefat etmiştir.
Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden Mahmut
ÖZHAN›ın annesi vefat etmiştir.
Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden Mahmut
Remzi ÇAĞLAYAN’ın annesi vefat etti.

TÜRK EĞİTİM-SEN
Türkiye’nin Sendikası

Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden Mahmut
ARSLAN’ın babası vefat etmiştir.

Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden
Ömer ATSAK’ın annesi vefat etmiştir.

Kırıkkale Şube üyelerinden Arzu ASLAN’ın
babası vefat etmiştir.

Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden Recep
KOTAN’ın babası vefat etmiştir.

Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden Mehmet
UÇANER’in kardeşi vefat etmiştir.

Kırıkkale Şube üyelerinden Gülsün
ŞİMŞİR’İn babası vefat etmiştir.

Burdur Şube üyelerinden Hüseyin
ŞİMŞEK’in babası vefat etmiştir.

Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden Mehmet
MUTLU’nun babası vefat etmiştir.

Kırıkkale Şube üyelerinden Mustafa
ULUYOL’un annesi vefat etmiştir.

Giresun Şubesi üyelerinden Saliye
ABBASOĞLU’nun annesi vefat etmiştir.

Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden Havagül
ÖZEL’in babası vefat etmiştir.

Kırıkkale Şube üyelerinden İsmail ÇELİK’in
babası vefat etmiştir.

Giresun Şubesi üyelerinden Hacı KIR’ın
babası vefat etmiştir.

Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden Hanifi
HAN’ın babası vefat etmiştir.

Kırıkkale Şube üyelerinden Kemal
AKTÜRK ‘ün annesi vefat etmiştir.

Giresun Şubesi üyelerinden Ahmet
DEMİR’in annesi vefat etmiştir.

Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden Faruk
MUTLU’nun annesi vefat etmiştir.

Kırıkkale Şube üyelerinden Ramazan
DEMİRCİ’nin annesi vefat etmiştir.

Giresun Şubesi üyelerinden Ömer
OKUR’un babası vefat etmiştir.

Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden Ayşegül
AYAZ’ın ablası vefat etmiştir.

Kırıkkale Şube üyelerinden Hüsametdin
YILMAZER’in annesi vefat etmiştir.

İzmir 1 No’lu Şube üyelerinden Selahattin
ÖZGÜLTEKİN’in annesi vefat etmiştir.

Kayseri 2 No’lu Şube üyelerinden Şerife
Öztürk ‘ün kardeşi vefat etmiştir.

Kırıkkale Şube üyelerinden Azmi MACİT’’in
annesi vefat etmiştir.

Karaman Şube üyelerinden Belgin EREL
annesi vefat etmiştir.

Kayseri 2 No’lu Şube üyelerinden Salih
ATAOĞLU’nun annesi vefat etmiştir.

Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Mustafa
SAVRAN’ın eşi vefat etmiştir.

Karaman Şube üyelerinden Ali Müjdat
İNAN›ın babası vefat etmiştir.

Kırşehir Şube üyelerinden Serkan-Esra
ILICAN’ın babası vefat etmiştir.

Konya 1 No’lu Şube üyelerinden
Bünyamin KOÇAK’ın kardeşi vefat etmiştir.

Karaman Şube üyelerinden Fatma ARI’nın
babası vefat etmiştir.

Kırşehir Şube üyelerinden Birol
KÖŞEK’in annesi vefat etmiştir.

Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Şuara
ÖZFAKİH’ın kardeşi vefat etmiştir.

Karaman Şube üyelerinden Yusuf
AKKUL’un babası vefat etmiştir.

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

Sakarya Şube üyelerinden Fatih
ZEYBEK’in annesi vefat etmiştir.

Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden Ahmet
BALBAŞIO’nun babası vefat etmiştir.

Kırıkkale Şube üyelerinden Mustafa
GÖKTEKİN’in annesi vefat etmiştir.

Sakarya Şube üyelerinden Ercan
YILDIRIM’ın babası vefat etmiştir.

VEFAT EDEN ÜYELERİMİZ
Ayhan ÖZAYAZ
MERSİN 2 NO’LU ŞUBE
Mersin 2 Nolu Şube üyelerinden , 1969 doğumlu Ayhan
ÖZAYAZ 1996 yılında Ardahan Şehit Şenay İlan İlköğretim
Okulunda çalışmaya başladı. 2001 yılında Gaziantep Ziya
Gökalp İlköğretim Okuluna, 2010 yılında Tarsus Emine Boro
İlköğretim Okulunda çalışmasına devam ederken yakalandığı amansız hastalığına yenik düşerek 16 Nisan 2014 Çarşamba günü vefat etmiştir.
Evli ve iki çocuk babası olan merhuma Allah’tan rahmet
kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

Ayrıca
Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden Ali ÖZKUL,
Çanakkale Şube üyelerinden Eyüp ÖZDEMİR,
Giresun Şubesi üyelerinden Ali MEMİŞ,
Sakarya Şube üyelerinden Ali ARŞAL,
Sakarya Şube üyelerinden Tuncay KAYALI
vefat etmiştir.

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