ÇANAKKALE RUHUNU YAŞATACAĞIZ
Türk Eğitim- Sen Genel Merkezi tarafından Çanakkale Zaferi’nin 100.Yılı nedeniyle
düzenlenen “Yüz Yıllık Destan Çanakkale” Şiir Yazma ve Resim Yarışması’nın
ödül töreni 14.03.2015 tarihinde Çanakkale’de yapıldı.

Devamı 16’da

Öğretmene
saygı İçin
İlk Derse
Girmedik
Devamı 7’de

50 BiN MEMUR BAŞKENT’i
SALLADI!
Memurların iş güvencelerini ellerinden alıp, tazminatlarını
ödedikten sonra kapının önüne koymanın hayalinde olanlara
karşı Türk Memuru geleceğine ve iş güvencesine sahip çıktı.

şlayan
Ankara Toros Sokak’tan ba
ğı
yürüyüşle mitingin yapılaca
50 Bin kişi,
Kolej meydanına akın eden
A,
“İŞ GÜVENCEME DOKUNM
EK ZAMMIMI UNUTMA”
diye haykırdı.

Devamı 10’da
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GENEL BAŞKAN İSMAİL KONCUK’A
“KAŞGARLI MAHMUT TÜRKLÜK
ONUR ÖDÜLÜ”
Azerbaycan’da faaliyet gösteren Azerbaycan Türkiye Evi tarafından,
Genel Başkan İsmail KONCUK’a, Türk tarihine, Türk Milletinin kültürel değerlerine
sahip çıkan ve hizmet edenlere verilmek üzere düzenlenen
“Kaşgarlı Mahmut Türklük Onur Ödülü” verildi.
var maalesef. Esasında bu cahiller
Kaşgarlı Mahmut’un yüzyıllar önce
yazdığı Divan-ı Lügati’t Türk’ün de
bu cahillere atfen yazılmış olduğunu
bilselerdi böyle cümleler kullanmazlardı.

Azerbaycan’da faaliyet gösteren
Azerbaycan Türkiye Evi tarafından
Genel Başkan İsmail KONCUK’a
anlamlı bir ödül verildi. Genel Başkan İsmail KONCUK, Türk tarihine,
Türk Milletinin kültürel değerlerine
sahip çıkan ve hizmet edenlere verilmek üzere düzenlenen “Kaşgarlı
Mahmut Türklük Onur Ödülü” sahibi oldu. Azerbaycan Türkiye Evi
tarafından 27 Mart 2015 Tarihinde
Bakü’de düzenlenen bir törenle Genel Başkan İsmail KONCUK’a ödülü
takdim edildi.
Ödül töreninin açılışında bir konuşma yapan Azerbaycan Türkiye
Evi (ATEV) ve Azerbaycan Türk Kadınlar Birliği Genel Başkanı Tenzile
Rüstemhanlı, Türk Dünyasına uzun
yıllar hizmet eden bilim adamlarına,
Türk aydınlarına bundan sonra her
yıl düzenlenen bir törenle “Kaşgarlı
Mahmut Türklük Onur Ödülleri” verileceğini belirtti. Konuşmasında Bu
yıl Türkiye’den; Türkiye Kamu-Sen
ve Türk Eğitim Sen Genel Başkanı İsmail KONCUK, tarihçi Prof Dr.
Tufan GÜNDÜZ, sanatçı ve yazar
Ahmet ŞAFAK, Kazakistan’dan yazar ve düşünür Muhtar ŞAHANOV,
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Rusya Federasyonu Yakutistan
Cumhuriyeti’nden araştırmacı yazar
Lyudmila YEQOROVA’ nın ödüle
layık görüldüğünü söyleyen Tenzile
RÜSTEMHANLI, ATEV tarafından
ödüle layık görülen beş kişinin hem
yaptıkları işlerle, hem de ortaya koydukları eserlerle sadece kendi ülkelerine değil tüm Türk Dünyasına
hizmet ettiklerini belirtti.
Ödüle layık görülen kişilere ödülleri ATEV yöneticileri ve törende hazır bulunan Azerbaycan Milli Meclisi
Milletvekilleri tarafından takdim edildi.
Genel Başkan İsmail KONCUK da
ödül töreninde bir konuşma yaptı.
Azadlık şehitlerimizi minnet ve
saygıyla anıyoruz. Azadlık meydanında şehit olanları, Karabağ’da
şehit düşenleri, Türklük davasını
korumak adına bütün Türk coğrafyasında şehit olanları rahmetle anıyorum diyerek sözlerine başlayan
Koncuk konuşmasında şunları kaydetti: “Onlar zillete katlanmadılar, ‘YA
HAYAT YA ÖLÜM’ dediler. Bu ikisinin arası olmaz; arası teslimiyettir,
şereften, namustan vazgeçmektir
dediler. Milletin varlığı için canlarını
kara toprağa verdiler” dedi.

Sayın Tenzile Rüstemhanlı ve Sabir Rüstemhanlı’ya ATEV’in yöneticilerine Kaşgarlı Mahmut ödüllerini
geleneksel hale getirdikleri için teşekkürlerini sunarak konuşmasına
devam eden Koncuk; “KAŞGARLI
Mahmut’un adını yaşatmak son
derece önemlidir. Günümüzde
Türkçe’nin edebiyat dili olamayacağını iddia eden cahiller var maalesef. Esasında bu cahiller Kaşgarlı
Mahmut’un yüzyıllar önce yazdığı
Divan-ı Lügati’t Türk’ün de bu cahillere atfen yazılmış olduğunu bilselerdi böyle cümleler kullanmazlardı.
Divan-ı Lügati’t Türk’ün neden yazıldığını bilmeyen insanlar var. Maalesef ki bu insanların bir kısmı da yönetici vasfını taşımaktadırlar. Türkçe
elbette edebi bir dildir. Bu edebi dille
çok güzel eserler vermiş şairlerimiz
vardır. İşte Muhtar ŞAHANOV, Sabir
RÜSTEMHANLI dünyaca ünlü şairlerimizdir.” dedi.
Ödülü almaktan büyük gurur
duyduğunu ifade eden Koncuk,
“Ben inanıyorum ki, bu ödüle bizden çok daha layık, bilim insanları ve
sanatçılar var. Ben kendi adıma almıyorum bu ödülü, Türk dünyasına
hizmet eden tüm insanlar adına bu
ödülü kabul etmek istiyorum. Elbette bir Türk evladı olarak, biz üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz
ve getirmeliyiz. Meşrebimiz bunu
bize emrediyor.” dedi.
Bizim için zaten Bakü’de Bişkek’
te olmanın Ankara’da olmaktan bir
farkı yoktur.

Bakü’ de olmaktan gurur duyduğunu ifade eden Koncuk, “Her
geçen yıl büyüyen, gelişen, atılım
Günümüzde Türkçe’nin edebiyat yapan Türk dünyasının parlayan
dili olamayacağını iddia eden cahiller bir yıldızı olan Bakü’de olmaktan

mutluluk duyuyorum. Bizim için
zaten Bakü’te ya da Bişkek’ te olmanın Ankara’da olmaktan hiç bir
farkı yoktur. Biz bu şuurda olan insanlarız. Türk dünyası her alanda
kendine gelmek zorundadır. Her
alanda müştereklerini oluşturmak
zorundadır. Emin olun ki, yaşanan
problemleri birlikte oluşturacağımız
ruhla aşabilmemiz çok daha kolay
olacaktır. Mesele, bu ruhu taşıyan
yöneticilerin Türk dünyasını yönetmesidir.
Biz kimseyi düşman ilan etmiyoruz. Ne Ermenileri düşman ilan
edelim, ne de çocuklarımıza onları
düşman olarak işaret edelim. Ama
geçmişte yaşadığımız sıkıntıları, ıstırapları evlatlarımıza anlatalım.
Azerbaycan’ın bağımsız ve güçlü
bir devlet olması bizim çok önemlidir. Bağımsızlıktan, müstakillikten
asla vazgeçilemez. Biz kimseyi düşman ilan etmiyoruz. Ne Ermenileri
düşman ilan edelim, ne de çocuklarımıza onları düşman olarak işaret
edelim. Ama yaşadıklarımızı geçmişte yaşadığımız sıkıntıları, ıstırapları evlatlarımıza anlatalım. Bu şuuru
onlara kazandıralım. Türk milletinin
genlerinde hiç kimseye düşman,
kindar olmak yoktur. Bizim tarihimizde soykırım yoktur. Türk milletinin tarihi bizim açımızdan yüz akıdır.
Ecdadımızın yaptığı her şeye kefiliz.
Elbette karalar çalınacak, iftiralarla
karşı karşıya kalacağız. Ama kimseye düşman olmayalım, sadece yapılanların farkında olalım.” dedi.
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OKUL MÜDÜRLERİ
KIYIMINDA
BİR ABİ KIYAĞI!!!!
Hatay’da 2013 yılında yapılan müdürlük
mülakat sınavında abinin kardeşine yaptığı
kıyağı mahkeme görmezden gelmedi ve
Hatay ilinde liseler için yapılan tüm okul müdürlüğü mülakat sınav sonuçlarının iptaline
karar verildi.
Türk Eğitim Sen Hatay 1 No’lu Şube
Mevzuat Sekreteri ve Hatay Bilim ve Sanat
Merkezi Müdürü Bahri Karabulut tarafından dava açılmıştır. Davada, 06/09/2013
tarihinde katıldığı lise kurum adayları mülakat sınavında mülakat komisyonunun
mülakat sınavı sürecinde sendikal ayrımcılık içeren haksız ve yanlı değerlendirmeler
yaparak yeterli puan verilmemesi ve Hatay İlinde liseler için yapılan tüm okul müdürlüğü mülakat sınav sonuçlarının iptali
ile bu mülakat sınav sonuçları esas alınarak Nihal Turgut Anlar Anadolu Öğretmen
Lisesi’ne Antakya İlçe Milli Eğitim Müdür
Vekili Kemal GÜLİSTAN’ın kardeşi Cemal
GÜLİSTAN’ın müdür olarak atanmasına ilişkin işlemin iptali talep edilmişti. Hatay İdare
Mahkemesi’nin sözlü sınav değerlendirme
formunun puanlanmış halinin kamera kayıtlarından incelenmesi ve dava dosyasındaki
bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda;
mevzuat uyarınca sözlü sınavda adayların
mevzuat bilgisi ve uzmanlık düzeyi, analitik düşünme ve analiz yapabilme kabiliyeti,
temsil kabiliyeti ve liyakat düzeyi, muhakeme gücü ve kavrayış düzeyi, iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti davranış ve
tepkilerinin yapacağı işe uygunluğu, yeniliklere ve teknolojik gelişmelere hakimiyeti, genel kültür düzeyi konularından değerlendirmeye tabi tutulması gerekirken, komisyon
üyelerinin sadece genel kültür ve mevzuat
düzeyini ölçen soru cevap hazırladığı, dolayısıyla komisyon başkan ve üyeleri tarafından, adaylara puan verilmesinde mevzuat
hükümlerine uygun hareket edilmediği,
mülakat komisyon üyesi Antakya İlçe Milli
Eğitim Müdür Vekili Kemal GÜLİSTAN’ın Nihal Turgut Anlar Anadolu Öğretmen Lisesi
müdürü Cemal GÜLİSTAN’ın abisi olduğu
bu nedenle komisyon üyelerinin mevzuata
uygun oluşturulmadığı anlaşıldığından dava
konusu işlemlerde hukuka uyarlık bulunmadığı nedeniyle tüm atama işlemlerinin
iptaline karar verilmiştir.
Görüleceği üzere, okul müdürlüğü mülakatlarındaki bir abi kıyağı da hukuken sübut bulmuştur. Türk Eğitim Sen olarak, hem
sendikal anlamda hem hukuki anlamda
haksızlıklara ve hukuksuzluklara karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edeceğinin
bilinmesini istiyoruz.

Türkiye’nin Sendikası

2014/702E sayılı kararı ile, Milli Eğitim Bakanlığı
Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında
Yönetmeliğin 23. maddesi ile getirilen ve ilçe millî
eğitim müdürü kadrosunun görevde yükselme
sınavına tabi kadrolardan çıkartılarak bu kadrolara atamalarda sadece 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde
öngörülen şartların aranmasına ilişkin düzenleme
657 sayılı Yasa’nın temel ilkeleri olarak belirlenen
kariyer ve liyakat ilkelerine uygun, objektif kurallar
çerçevesinde atama yapılması engellendiğinden
Sendikamızın Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin hukuka aykırı bulunmuş ve yürütmesi durdurulGörevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer De- muştur.
ğiştirme Suretiyle Atanması hakkındaki yönetmeDanıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun verdiği
likte aykırı bulduğu hükümlerin yürütmesinin dur- bu karardan hareketle Milli Eğitim Bakanlığı bir an
durulması ve devamında iptali talebiyle Danıştay önce bu kapsamda yapılan tüm İlçe Milli Eğitim
nezdinde açtığımız davada Danıştay İdari Dava Müdürlüğü atamalarını iptal etmelidir. Türk EğitimDaireleri tarafından karar verildi.
Sen olarak kararın uygulanmasının ısrarla takipçisi
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun olacağımızı ilan ediyoruz.

ÇERÇEVE
YÖNETMELİKLE
İLGİLİ KÖTÜ
HABER

Türkiye Kamu-Sen ve Türk
Eğitim-Sen Genel Başkanı
İsmail Koncuk, kişisel Twitter
hesabından Çerçeve Yönetmelikle ilgili açtığımız dava ve
sonucuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Genel Başkan Koncuk, Başbakan Ahmet Davutoğlu’na da
seslenerek, ucube Çerçeve
Yönetmeliğini kökten değiştirmeye davet etti.
Genel Başkan Koncuk
değerlendirmesinde;
“Çerçeve yönetmelikle
ilgili davamızda kötü haber.
Danıştay 16. Daire YD talebimizi reddetti. Karar henüz bize
ulaşmadı. İtiraz edeceğiz.
3 yıl kesintisiz sigorta mecburiyetinin, kabul edilebilecek bir
tarafı yoktur.16. Dairenin kararı
şaşırtıcıdır, vicdani ve gerçekçi
değildir.

Kesintisiz sigorta şartına dava
açmayarak Türk Eğitim Sen’i
ve mağdurları yalnız bırakan,
adına utanmadan hala sendika
diyenleri de kınıyorum.
3 yıl kesintisiz şartı gibi ucube
bir anlayışa, şayet tüm sendikalar dava açmış olsaydı, yargı
üzerinde de bir baskı oluşturulabilirdi.
Başbakan Ahmet
Davutoğlu’nu bu ucube Çerçeve Yönetmeliği kökten değiştirmeye davet ediyorum. Aksi
takdirde kutsal aile sözünü dahi
söylemesin”

İlk defa ve Yeniden Müdür Görevlendirmeleri ile ilgili MEBBİS modülünde
‘‘adaylıkta geçen süre puanlamada dikkate alınmayacaktır’’ ibaresinin başvurunun son günü ekrandan kaldırılması
nedeniyle Ek-2 puanına resmi itirazda
bulunanların bu itirazlarının kabul edilerek sıralamanın değiştirilmesi ile ilgili
sendikamızca 4982 Sayılı Bilgi Edinme
Hakkı Kanunu çerçevesinde idari başvuru yapılmıştır. İdare cevabi yazısında;
eğitim kurumu yöneticiliklerine görevlendirileceklerle adaylık dışında asıl öğretmen olarak belirtilen süreler kadar
öğretmenlik yapmış olma şartı aranırken
eğitim kurumu yönetici/yönetici adaylarının ek-2 Değerlendirme Formu üzerinden değerlendirilmelerinde, adaylık süresinin hariç tutulacağı
öngörülmediğinden ,adaylık öğretmenlikte geçen sürelerinin tamamına puan verilmesi gerektiğini, ve
bu nedenle ilk defa ve yeniden müdür görevlendirmelerine esas değerlendirmeler sırasında MEBBİS
modülünde yer alan ‘‘ adaylıkta geçen süre puanlamada dikkate alınmayacaktır.’’ ibaresinin kaldırıldığını belirtmiştir.
Bu görüş doğrultusunda adaylık öğretmenlikte geçen sürelere ait puanlamanın başvuru yapan
herkesin puanına eklenmesi gerekmektedir.
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MEMUR ARKADAŞ
AKLINI BAŞINA AL !!!
Köşe Yazısı
Kişi cüz’i iradesiyle kendi hayat
çizgisini
ve geleceğini kendi belirler.
Levh-i
mahfuzda
Cenab-ı
Hakk’ın insanın Dünya’ya geldiğin- Allah da o fiili yaratır.
den Ölene kadar geçecek sürede
Kendi yaptıklarından kendisi soyaşayacaklarını önceden bildiği için rumlu olduğu için kişi yaptığı ve yayazmasıdır.
pacağı herseye dikkat etmeli ona
Yani Cenab’ı hak insanın yaşadı- göre hesabını yapmalıdır.
ğı sürede neler yapacağını en ince
2015 yılı gerek kamu Çalışanları
teferruatına kadar bildiği için ruhla- gerekse ülkemiz açısından ince ve
rın yaratılışında bunları yazmasıdır kırmızı çizgilerin bulunduğu kritik bir
kader.
yıl olacaktır.
Ama bu yazılanlar önceden yazılKamu Çalışanları ve eğitim çalıdığı için başımıza gelmez.
şanları açısından
Bizim Dünya’ya geldikten sonra
15 Mayısta üye sayıları itibariyle
Cüz-i irademizle yapacağımızı ve yetkili sendika belirlenecek ve bu
yaşayacaklarımızı bildiği için Allah sendika 2016 ve 2017 yıllarında
bunları yazmıştır ve günü geldiğin- memurun alacağı zammı belirlede bu olaylar yaşanır.
mek üzere iktidarla pazarlığa otuBir anlamda Kader;Dünya’ya racaktır.
geldikten sonra cüzi irademizle yaSiyasi olarak ise:2015 yılı 7 Hazipacaklarımızı Cenab’ı Hakkın ön- ran seçimleri yapılarak ülkeyi 4 yıl
ceden bildiği için yazmasıdır.
yönetecek iktidar belirlenecektir.
İslam inancına göre Kader:

Bir misal verecek olursak;heryıl
Bu yılda yeni iktidar ile ya meYılbaşı yaklaşırken yeni yılın takvim- mur düşmanlığı yapan,hak hukuk
leri basılır ve yayınlanır.
gözetmeden sendikal tercihleBir yıl boyunca günü geldiğinde re göre çalışma hayatını dizayn
güneş o takvimde yazıldığı saatte eden,kendinden olmayana yaşadoğar ve batar.
ma hakkı tanımayan,memurun
güvencesine
göz
Aslında bu batış ve doğuş tak- kadro
dikmiş,hırsızlığı,namussuzluğu norvimde yazdığı için değildir.
Güneş’in doğuş ve batış saatleri mal gören,ülkeyi eyaletlere bölerek
daha önceden bilindiği için takvime memurunu,öğretmenini,askerini,p
olisini belediyelerin işe alacağı eyayazılmıştır.
let sistemindeki gibi bir idari sisteYani Allah bizim Ömrümüz bome taşımaya çalışan,milli değerlere
yunca ne yapacağımızı bildiği için
düşman,Türk’e ve Türklüğe savaş
kaderimize yazmıştır.
açmış, andımızı kaldırmış,milli bayCenab-ı hak insana cüzi irade ramlarımızın içini boşaltmış,Milli
vermiştir.İyiyi kötüyü göstermiş,iyilik Eğitim’in milli kelimesinden rahatsız
yapanların cennete,kötülük yapan- olan,ülke insanını 36 etnik kökene
ların cehenneme gideceğini belirt- bölen,Cumhuriyet’le kavgalı zihmiş ve insanın cüzi iradesiyle terci- niyetle devam edilecek;ya da Milli
hini yapmasına izin vermiştir.
değerleri ön planda olan,TÜRK gibi
Yani insan yaptıklarından sorum- inanan,Türkçe
Düşünen,ülkenin
ludur.
bölünmez bütünlüğünü namusu
Iyilik yaparsa da kendine kötülük şerefi gibi koruyan,Vatanı, milleti
yaparsa da kendinedir ve kendin- ve bayrağı için canından malından
Vazgeçebilenlerle birlikte olunadendir.
İnsan kaderin arkasına sığına- caktır.

maz.Allah cüz’i irade vermiştir.

Seyit Ali KAPLAN
Genel Mali Sekreter

Sendikal bazda ise;Yetkili sendika ile ya önceki toplu sözleşmede olduğu gibi masada memuru
pazarlayan, memuru 2014 te 123
tl ye mahkum eden,enflasyon
farkını bile saraylara peşkeş çeken,2015 yılında da 3+3 zamma
mahkum
eden,idarecileri
mahveden,Öğretmenleri hizmetli
ve memurları iktidar memuru olarak gören,memur düşmanı,iktidar
yalakalarını yetkili yaparak ezilmeye
horlanmaya devam edilecektir.
Ey eğitim çalışanı arkadaşım!
Vakit geç olmadan,son Pişmanlık zamanı geçmeden
Aklını başına al!
Yanlışlıklara engel olmak ve doğruları haykırmak için.
İyiye,güzele,doğruluğa ve mazluma sahip çıkmak için.
Yarınlara daha güvenli bakmak
ve ülke geleceğine ışık tutmak için.
İş güvencemize sahip çıkmak
için;
Sendikacılık adına kamu Çalışanlarının ve eğitim çalışanlarının
sesi olan,
Varlığını TÜRK memuruna adamış, gücünü iktidardan değil eğitim
çalışanlarından alan, devrin değil
her devrin Adam’ı olanların buluştuğu,
Memur sendikacılığının tarihini
yazan Türk Eğitim-Sen’e üye olarak ve üye bularak bu kötü gidişe
dur de!
Son Pişmanlığın fayda etmeyeceği
gün gelmeden aklını başına al!
Unutma!!
Haksızlık,hukuksuzluk,hırsızlık,
namussuzluk karşısında durmak
için sen yoksan kimse yok.
Sen varsan herkes var.

Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde müdür olarak görev yapmakta iken
başka bir okula ataması yapılan bir
eğitim çalışanı tesis edilen işlemin iptali
amacı ile idari yargıya başvurmuş ve
yapılan yargılama neticesinde İstanbul
9. İdare Mahkemesince iptal kararı verilmiştir.
Yargı kararı uyarınca yeniden eski
okulunda göreve başlaması gerekirken, ilgili kişinin ataması başka bir okula yapılmıştır. Bu işlemde yargıya taşınmış ve İstanbul 3. İdare Mahkemesinin
02.02.2015 tarih ve 20145/2230E sayılı dosyasında yürütmeyi durdurma
kararı verilmiştir.
İstanbul idare mahkemesi tarafından ülkemizde yargı kararlarını uygulamamakta ayak direyen, yargı kararını
uyguluyormuş gibi görünen ve yargı
kararlarını etkisiz bırakma amacı ile
şeklen işlem tesis eden idarelere açıkça hukuk dersi verilmiştir.
Anılan karar da “….Anayasa ve yasa
kuralları uyarınca idare, Mahkeme kararlarına uymak ve kararların icaplarına
göre işlem tesis etmek veya eylemede
bulunmak zorundadır. İdarenin yargı kararlarının hukuksal sonuçlarının
etkisiz bırakma amacına yönelik şeklen işlem tesis edemeyeceği Anayasa hükmü gereği olup, Anayasanın .
maddesinde yer alan “Hukuk Devleti”
ilkesinin doğal sonucu olarak idarenin
yargı kararlarını “aynen” ve “gecikmeksizin” uygulamaktan başka bir
seçeneği bulunmamaktadır. İdari yargı
yerlerince verilen kararların uygulanıp
uygulanmaması konusunda idarenin
herhangi bir “takdir yetkisi”ne sahip
olmadığı, bu kararların doğruluğunu
tartışma yetkisinin bulunmadığı, idarelerin bu alandaki yetkilerinin “bağlı
yetki” niteliğinde olduğu açıktır.
Hukuka aykırı bulunan idari işlemler
hakkında verilen iptal kararları; varlıklarını hukuka uygunluk karinesinden
yararlanmak suretiyle sürdüren idari
işlemleri tesis edildikleri tarihe kadar
geriye yürür şekilde ortadan kaldırır.
İptal kararlarının bu özelliği, dava konusu idari tasarruftan önceki hukuki
durumun sağlanması gerektiğinden
kaynaklanmaktadır. Bir başka ifadeyle, iptal kararları; iptal edilmiş olan idari
işlemi hukuk aleminden hiç doğmamış
hale getirmektedir.” Denilmektedir.
Yargı merciince aslında ülkemizde
yargı kararını keyfi olarak uygulamayan, yada yine takdir yetkisine bağlı
olarak şeklen uygulayan tüm idarelere
hukuk dersi verilmiştir. Yargı kararlarını
yok sayan idarelere karşı açılacak davaların gerekçesi oluşturulurken İstanbul 3. İdare Mahkemesinin bu kararı
da kullanılabilecektir.
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Türkiye’nin Sendikası

ÜLKEMİZ YOL GEÇEN HANINA DÖNDÜ
Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk 01 Nisan 2015 tarihinde
Ankara 3 No’ lu Şubenin istişare toplantısına katıldı. Toplantıda Genel Merkez Yönetim Kurulu, Şube Başkanı,
Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, İlçe ve İşyeri Temsilcileri hazır bulundu.
Teröristler tarafından Çağlayan
Adliyesi’nde şehit edilen savcı M.
Selim Kiraz’a rahmet dileyerek her
türlü terör faaliyetini Türkiye KamuSen olarak lanetlediklerini belirterek
konuşmasına başlayan Koncuk;
“Umarız bu terör eylemlerinden de
birileri nemalanmaya çalışmaz. 7
Haziran 2015 seçimleri öncesinde
Türkiye’nin önüne yeni tuzaklar mı
kuruluyor? Yeni hesaplar, senaryolar mı sergileniyor, bunu bilmiyoruz.
Fakat millet olarak bu olaylardan artık sonuç çıkarmamız lazım. Bugünlerde birileri yeniden bastı düğmeye!

Seçime 65 gün kala yapılan bu terör
eylemleri manidardır. Gezi olaylarında hayatını kaybetmiş olan Berkin
Elvan’ın ailesine Allah sabır versin.
Terör eylemlerini
Berkin Elvan’ın
ölümü üzerinden kurgulanmak istenen birtakım senaryolar olarak
düşünüyorum.” dedi.
Son zamanlarda yaşanan terör
nedeniyle olaylarının Türkiye’nin
güvenlik zafiyetini de ortaya koyduğuna vurgu yapan Koncuk; “ Bu
ülkenin Milli İstihbarat Teşkilatı ne iş
yapıyor? Savcısını dahi koruyama-

yan bir ülke, vatandaşını nasıl koruyacak? Bu sorgulamaları aslında
bizim yapmamız gerekir. Maalesef
Türkiye yol geçen hanına döndü!
Ben kimsenin bu ülkede can güvenliğinin olduğunu düşünmüyorum.
Maalesef ülkemiz, iyi yönetilmiyor. Bu ülkede ne insan haklarının
gelişmişliğinden bahsedebilmem
mümkün, ne de hukukunun, evrensel hukukla eş değer olduğunu
söyleyebilmek mümkün, ne de ayrımcılığın olmadığını
iddia etmek
mümkündür.” dedi.

ŞEHİT SAVCIMIZA ALLAH’TAN RAHMET DİLİYORUZ
Çağlayan Adliyesinde yaşanan ve Savcı Mehmet Selim
Kiraz’ın şehit olmasıyla sonuçlanan terör saldırısını
kınıyor ve lanetliyoruz. Sebebi ne olursa olsun, terör
faaliyetleri her zaman insanlık dışı faaliyetlerdir.
Bir davayı bahane ederek bu ülkenin Savcısına silah
doğrultmak ve onu rehin almak asla kabul edilemez bir
davranıştır. Yaşanan bu elim olay toplumun her alanında
olduğu gibi hak ve adaletin tecelli ettiği Adliyelerimizdeki
güvenlik zafiyetini de ortaya koymuştur.
Meydana gelen bu olaydan çıkarılacak derslerle bir daha
böyle üzücü olaylarla karşılaşmamamızı temenni ediyor,
savcımızın ailesine ve Türk milletine baş sağlığı diliyoruz.
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SENDİKALARIN NÖBET İLE İMTİHANI
Köşe Yazısı
Anayasamızın “Kişinin Hakları ve bu irade beyanı takdire şayan bir
Ödevleri” başlıklı bölümünde yer durumdur. Meslektaşlarımızı kutlualan 18 inci maddesinde ifade edil- yorum.
diği şekliyle, “Hiç kimse zorla çalıştıDileriz ki, Bakanlık ve Hükümet
rılamaz. Angarya yasaktır.”
bu kararlı talebimize kısa sürede
Türk Dil Kurumu’nun Büyük Türk- olumlu karşılık verir.
çe Sözlüğü’nde de ANGARYA, “1.
Bakanlık artık şu gerçeği görmeBir kimseye veya bir topluluğa zorla,
lidir: MEB’in dışında hiçbir kamu
ücret vermeden yaptırılan iş, yükkurumunda nöbet görevi karşılıksız
lenti. 2. Bir kişiye görevi dışında yapyapılmamaktadır. Yukarıda ifade
tırılan iş.” olarak tanımlanmaktadır.
ettiğimiz gibi, Anayasamızın hükİşte buradan hareketle, okulla- mü gereğince de angarya yasak
rımızda öğretmenlerimize YÜK- olduğuna göre nöbet görevimizin
LENEN ve GÖREVİ DIŞINDA ve- ücretlendirilmesi isteğimizin ne derilen ve karşılığında hiçbir ÜCRET rece doğal ve haklı bir talep olduğu
ÖDENMEYEN nöbet görevini an- görülecektir.
garya olarak değerlendiriyoruz.
Bu konuda tavrımızı tavizsiz sürBundan dolayı da Türk Eğitim- düreceğiz.
Sen olarak, nöbet görevinin ücretEğitim çalışanlarından beklentilendirilmesi talebini uzun zamandır
miz de, yoğun bir katılımla destek
gündemde tutmaya gayret ediyoverdikleri bu eylemimize istikrarla
ruz.
devam etmeleridir. Sendika göDaha önceleri defalarca konuy- rüntüsündeki bir örgütün dışındaki
la ilgili girişimlerde bulunmuş; KİK ciddi sendikaların ve yüzbinlerce
(2006 Kasım dönemi Kurum İdari çalışanın iştirak ettiği bir eylemin
Kurulu toplantısında “Ders dışı ha- muhakkak netice alması gereklidir.
zırlık ve nöbet görevi norm kadro Bunun da yolu, eylemde süreklilik
hesaplanmasında
değerlendiril- ve katılımın yoğun sağlanmasıdır.
meli, nöbet görevine ek ders ücreti İnanıyorum ki, bu sürecin sonunda
ödenmelidir” talebiyle konu masaya elde edeceğimiz kazanım, bundan
taşınmıştı) ve Toplu Sözleşme ta- sonraki sendikal faaliyetlerimiz için
leplerimiz (2006 yılı Toplu Görüşme büyük bir motivasyon unsuru olaToplantısında “Öğretmenlere nöbet caktır.
tuttukları günlerde 6 saat ek ders
EBS İSİMLİ ÖRGÜT ŞOV PEücreti ödenmesi” önerisiyle gündeŞİNDE!
me getirilmişti) içerisinde masaya
Bu noktada şu hususun da eğitaşımıştık. Ki, nöbet görevinin ücretlendirilmesi meselesi, daha sonraki tim çalışanları tarafından değerlenyıllarda da her KİK toplantısında ve dirilmesi gerektiğini düşünüyorum:
her Toplu Görüşme/Sözleşme ma- Bakın sendikalar ortaklaşa bir
sasında gündemimizin temel talep- eylemlilik sürecine girmiş, fakat
kendisine sendika
leri arasında yerini almıştır.
Öte yandan Mart 2014 döneminde de dilekçe kampanyası düzenleyerek eğitim çalışanlarının yaygın
iradesini ilgililerin gözlerinin içine
sokmuştuk.
Yani bu konuyu yıllardır gündeme
getirmeye ve her fırsatta soruna çözüm bulmaya aralıksız gayret göstermekteyiz.
Nihayetinde de talebimizi daha
etkili bir şekilde ve bir kez daha gündeme getirebilmek için, ücret verilinceye kadar NÖBET TUTMAMA
eylemi başlatmış bulunuyoruz. EBS
isimli örgütün dışındaki üç büyük
eğitim sendikasının da bu eyleme
iştirak etmesiyle, öğretmenlerimizin
angarya karşısında ortaya koyduğu
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diyen bir yapı adeta eylem kırıcılığı yapmakta, tabanının baskısıyla
dostlar alış verişte görsün misali
imza kampanyasıyla güya nöbeTalip GEYLAN
te ücret talebini ortaya koymaya
Genel Teşkilatlandırma Sekreteri
çalışmakta. Çalışanların nöbet tutmamak için iş bıraktığı bir ortamda yapıyor; o halde biz de fark yarata“İMZA TOPLAMA EYLEMİ” yap- cağız ve tüm üyelerimizin iştirakiyle
NÖBET TUTMA eylemi yapacağız”
mak ne mahir bir eylemdir(!)
iddiasıyla piyasayı sallama kararı alSendikalar ve o sendikaların üyemışlar. Bu karara göre; örgütün tüm
si yüzbinlerce öğretmen elini taşın
üyeleri, bugüne kadar olduğu gibi
altına koyacak, yeri gelecek kraldan
bundan sonra da haftada sadece
çok kralcı olan idarecilerle karşı karşıya gelecek, lüzumsuz münakaşa- bir gün nöbet tutacaklarmış. İkinci
larla huzurunu feda edecek; fakat nöbet görevi verilirse zinhar yerine
EBS isimli örgüt çıkacak topladığı getirmeyeceklermiş!
350 bin imzayla “uçtuk, kaçtık,
koptuk geliyoruz…” edasıyla KPDK
toplantısında şov yapmaya kalkacak. Bakın buradan söylüyorum,
yarın mesele çözüldüğünde yüzleri
kızarmadan çıkacaklar “Nöbet görevine ücret ödenmesi kazanımını
biz elde ettik” diyerek ortalıkta gezecekler. Sanki yıllardır yürütülen
mücadelenin, kampanyaların, eylemlerin, nöbet tutmama eyleminin
hiçbir anlamı yokmuşçasına! Daha
önceleri de, sözleşmelilerin kadroya
alınması başta olmak üzere, onlarca kazanımı böyle yüzsüzce sahiplenmediler mi?

Eğitim camiasına hayırlı olsun(!)

Fakat artık eğitim çalışanlarının
bu yalanlara, kandırmalara ve oyalamalara karnı tok. Herkes kimin
ne yaptığını, çalışanların iradesinin
nerelere nasıl pazarlandığını çok iyi
görüyor.
MUTLAK EYLEMSİZLİK!

6 Nisan 2015 Pazartesi günü bütün sendikalar, Yalova’da hayatını
kaybeden Halil Serkan Öz öğretmen için eylem yaptı. İlk derse girmeyerek meslektaşlarının hayatını
kaybetmesine neden olan sürecin
sorumlusunu ve elim olayı protesto
Ha bu arada bu sözde sendika
bir marifet daha sergiledi: EBS isimli ettiler.
Halil öğretmenin sendikasını,
örgüt, bir ilke imza atarak eylem kararı almış: NÖBET TUTMA EYLEMİ! dünya görüşünü, özel hayatını hiç
hesaba katmadan yüzbinlerce
Şaka değil, gerçeğin ta kendisi!
meslektaşı acıyı ortaklaştırdı.
Örgütün yöneticileri, “Madem diİnsani, vicdani ve mesleki bir duğer sendikalar NÖBET TUTMAMA ruş sergilendi yani..
eylemi
Lakin, bu son derece doğal birliktelikte de EBS isimli örgüt yine
yoktu tabi!
Bu nasıl izah edilebilir?
Ya vicdanları kurumuş,
Ya mesleki onur ve dayanışmadan nasiplerini alamamışlar,
Ya da her eylemi, varlıklarını adadıkları AKP Hükümeti ve Sultan’larına karşı bir DARBE girişimi olarak
algılama hastalığına tutulmuşlar!
Tamam, mutlak eylemsizliğin diyetini siyasi ikbal ile karşılayabilirsiniz de;
Sendikal ahlakı nereye yerleştirebiliyorsunuz?
Bu ne ya?
Bu duyarsızlığa nasıl katlanılıyor
aklım almıyor.
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Öğretmene saygı İçin
İlk Derse Girmedik
Üzülerek görüyoruz ki, öğretmenlerimize ve eğitim çalışanlarına saygısızlık adeta moda haline gelmiş
durumdadır. Neredeyse her gün
eğitim çalışanlarına yönelik saldırı,
hakaret, şiddet ve taciz haberleri
gündemi işgal ediyor. Son olarak
Yalova’da yaşanan elim olay bardağı taşırmıştır. Yalova’nın sayın Valisi
Selim Cebiroğlu’nun, hem de öğrenci ve meslektaşlarının huzurunda
hakaret etmesi ve tahkir edici davranışları, Halil Serkan Öz öğretmenimizin kalp krizine giden ve hayatını
kaybetmesine neden olan bir süreci başlatmıştır.
Yeter artık diyoruz. Eğitim çalışanlarına yönelik saldırı ve şiddeti esefle
telin ediyoruz. Hangi kademede olursa olsun görevinin kendisine verdiği
yetkileri aşarak “sultanlık” edalarıyla kamu çalışanlarına karşı seviyesiz ve
çirkin tutum sergileyenleri kınıyoruz.
Öğretmen ve eğitim çalışanlarına itibar istemek en tabi hakkımız ve görevimizdir. Bu konulara dikkat çekmek amacıyla 6 Nisan Pazartesi günü
ilk derse öğretmenlerimiz girmeyerek öğretmenler odalarında yaşanan
itibar kaybını dile getiren bildiriler okundu.
Dileriz bu ikaz eylemimiz sorumluluk makamlarını işgal edenler tarafından duyulur ve bir daha böylesi acı hadiselerin yaşanmaması için gerekli
tedbirler alınır.

Türkiye’nin Sendikası

Eylemde okunan bildiri:
ÖĞRETMEN SAHİPSİZ DEĞİLDİR
BUGÜN İLK DERSE GİRMİYORUZ
Kamu çalışanları yaşadıkları devasa ekonomik, sosyal ve mesleki
problemlerin yanı sıra uğradıkları şiddet ve baskılar nedeniyle de
önemli sıkıntılarla karşı karşıyadır.
Neredeyse gün geçmiyor ki,
kamu çalışanlarına yönelik şiddet
ve taciz vakaları haber bültenlerine
konu olmasın. Devlet hizmetlerinin
vatandaşa ulaştırılması için canla
başla görev yapan kamu çalışanları,
gerek çalışma koşulları ve gerekse
karşı karşıya kaldıkları şiddet olayları
nedeniyle sıklıkla mağduriyet yaşamaktadırlar. Sadece son birkaç yıl
içerisinde bile, yüzlerce şiddet olayına ve bu olaylar neticesinde oluşan
onlarca yaralanma ve can kaybına
rağmen, ülkemizi idare eden yönetim anlayışı, yeterli tedbirlerin alınması ve gerekli yasal düzenlemelerin yapılması anlamında elle tutulur
ciddi girişimlerde bulunmamıştır.
İlim ve irfan yuvası okullarımız dahi
son yıllarda artan bir seyir gösteren
şiddet vakalarıyla, ivedi tedbirlerin alınması gerektiğini gösteren
somut onlarca örnekle doludur.
Okul dışından gelen kişiler ve hatta öğrencileri tarafından saldırıya
uğrayan onlarca öğretmenimiz,
ciddi ve kalıcı yaralanmalara maruz kalmış; hatta geçtiğimiz yıllarda
İzmir’de Sevilay öğretmenimizi yine
bir öğrencisinin saldırısı neticesinde kaybetmiştik.
Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı yetiştirenlerin, böylesine yaygın
bir şekilde şiddete maruz kalmasının sebeplerinin başında hiç şüphe
yoktur ki, mesleğimizin itibarsızlaştırılması gelmektedir. Bizzat ülkemizi
yönetme sorumluluğu taşıyanlar tarafından her fırsatta tahkir edilen ve
bunun neticesinde itibarsızlaştırılan
öğretmenlik mesleğine karşı öğrenci, veli ve toplumun değişik kesimlerinin olumsuz ve değersiz bakış
açısı geliştirmeleri, şiddet vakaları
için zemin hazırlamaktadır.
Kamuyu idare edenlerdeki bu
arazlı yaklaşım, maalesef en tepeden aşağıya doğru idarenin hemen
her hiyerarşik kademesinde kendini
hissettirmektedir.

Termal Fen Lisesi’ni ziyaretinde
meslektaşımız Halil Serkan Öz’e
karşı sergilemiş olduğu çirkin tutumu, öğretmenimizin hayatına mal
olan üzücü süreci başlatmıştır. Vali
Cebiroğlu, sendikasının aldığı serbest kıyafet eylemi çerçevesinde
hareket eden öğretmenimizi, öğrencilerin ve meslektaşlarının huzurunda hakaretlerde bulunarak rencide
etmiş, geçen bir hafta içerisinde bu
seviyesizliği hazmedemeyen meslektaşımızın kalp kriziyle sonuçlanan
rahatsızlığına neden olmuştur.
Halil Serkan Öz öğretmenimiz
bugün aramızda yok. Sorumsuz bir
idarecinin, seviyesiz ve asla hafızalarımızdan silinmeyecek çirkin tutumu
nedeniyle sağlığını ve devamında
hayatını kaybetti.
Vali Cebiroğlu’nu şiddet ve esefle
kınıyoruz. Kendini Vali değil “Sultan” olarak gören bu arazlı anlayışı
ayaklarımızın altına alıyoruz. Unvanı
ne olursa olsun, hiç kimse yasaların üzerinde değildir. Uluslararası
sözleşmeler, yargı kararları ve son
olarak Anayasa Mahkemesi’nin kararıyla güvence altına alınmış sendikal eylemlere katılma hakkını gasp
etmek kimsenin haddi değildir.
İçişleri Bakanlığı’na çağrıda bulunuyoruz: Kendini yasaların ve yargının üzerinde gören bu vali derhal
görevden alınmalı ve hakkında idari
soruşturma açılmalıdır. Vicdanlarda
zaten mahkum edilmiş olan Vali Selim Cebiroğlu, idari ve yargısal olarak
da hak ettiği cezayı almalıdır. Alsın
ki, bundan sonra, kendisine mevzuatın verdiği yetki dahilinde yönetme
görevini ifa etmekle yükümlü olanlar
bundan ibret alsınlar.
Eğitim çalışanları olarak 6 Nisan
2015 Pazartesi (Bugün) günü, bir
daha böylesi acı ve olumsuz olayların yaşanmaması için uyarı eylemi
yapıyor ve ilk derslerimize girmiyor;
ortak acımıza sahip çıktığımızı, eğitim çalışanlarına yönelik şiddeti telin
ettiğimizi, hangi kademede olursa
olsun meslektaşlarımıza yönelik idari
baskı ve keyfi uygulamaları protesto
ettiğimizi kararlılıkla ifade ediyoruz.

Halil Serkan Öz öğretmenimize
İşte bunun son örneğine de yüce Allah’tan rahmet, ailesine ve
Yalova’da şahit olduk. Yalova’nın eğitim camiamıza sabır ve başsağSayın Valisi Selim Cebiroğlu’nun, lığı diliyoruz.
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7 HAZİRAN 2015 SADECE BİR SEÇİM
DEĞİLDİR; PEK ÇOK ŞEYİN DE TERCİHİDİR

Köşe Yazısı

mantık da doğru bir mantık değildir. Demokrasilerde her tür toplum
kesiminin hakları, çıkarları devletin
koruması altındadır. Sadece yandaşların haklarını koruyan, diğerlerini ötekileştiren, onların haklarını
yok sayan bir anlayış demokrasilerde yoktur. Bu süreçte güya insanları yeniden değerlendirmeye tabi
tuttular. Yeniden değerlendirilen
yönetici değerlendirilmede, daha
iyi ve layık olanı, okulları, kurumları
daha iyi yönetecek olanı seçmek
ve onları görevlendirmek amaç
olması gerekirken böyle yapılmamıştır. Yandaş olanlar liyakatlerine
bile bakılmadan ödüllendirilmiş, liyakatli insanların sırf yandaş olmadıkları için hak ve hukukları gasp
edilmiştir.. İnsanların özelliklerine
bakılmamış, bunlardan mı, değil
mi, buna bakılmıştır. Hiç bir zaman
hak adalet ölçüsü gözetilmemiştir.
Güya İslam adına hareket ederek
bu ülkeyi yönetenler, İslam’da haksızlık adaletsizlik olmadığı halde,
İslam bir adalet dini olduğu halde
, adalet çerçevesinde davranmaKamu çalışanları bu 12 yıllık ik- mışlar, adeta haksızlığın adresi oltidar döneminde ekonomik olarak muşlardır.
soykırıma tabi tutulmuştur. SefaYönetici atama rezaletinde gölet ücretlerine mahkûm edilmiştir. rev süresi uzatılmayan yönetici
Yandaş sendikalar oluşturularak ve arkadaşlarımız sırf bu zihniyete
bunlar el altından verilen destek- biat etmedikleri için, makamlarılerle büyütülmüş, çadır tiyatrosu nı mevkilerini kaybetmişlerdir. Bu
şeklinde toplu sözleşme masa- durum arkadaşlarımız açısından
ları düzenlenmiştir. Bu masalarda utanılacak bir durum değildir. Akkamu çalışanları pazarlanmıştır. sine yönetici olan arkadaşlarımız
Enflasyon farkı içermeyen sefalet için övünçtür. Çünkü onlar dik
artışları siyasi destekle toplu söz- durup kimseye boyun eğmemişleşme masasına oturtulan sözde lerdir. Türk Eğitim Sen onlar adına
yetkili sendikalar tarafından ”tarihi her türlü hukuki mücadeleyi dün
başarı” diye lanse edilmiştir.
olduğu gibi bundan sonra da veCumhuriyet tarihimizin en bü- recektir.
yük yandaş kayırma ve yandaş
Bu iktidar kamu çalışanlarının iş
olmayanı ötekileştirme hareketi bu güvencelerinden de ciddi bir şeiktidar döneminde yaşanmıştır. Yö- kilde rahatsızdır. Konuştuğu her
netici atama denilen süreçte kanun ortamda, her fırsatta iş güvenceçıkarılarak, yöneticilikler bitirilmiştir. mizden rahatsız olduğunu ortaya
Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde, demokrasiyi zihinlerine kazımış ve benimsemiş siyasi iktidarlar
sadece kanun gücüyle ülkeyi yönetmezler. Kanun çıkarma gücüne
sahipsiniz diye, kanun çıkararak
insanların kazanılmış haklarını ellerinden almazsınız. “ Ben kanun
çıkarma gücüne sahibim, ben sandıktan çıktım, o zaman bu ülkede
her şeyi yaparım” zihniyetindeki
bir siyasi iktidarla karşı karşıyayız.
Böyle bir kafa yapısı, demokratik
bir kafa yapısı olmadığı gibi, bu
Bir seçim dönemine daha girdi
ülkemiz. Demokrasi, sandık yoluyla iktidara hesap sorulabilmesi yönüyle önem kazanan bir yönetim
şeklidir. Yani sizi yönetenlerin ülke
ve sizin açınızdan yaşattığı olumsuzlukların yeniden değerlendirileceği ve bunların faturasının seçtiklerinize ödetileceği bir gündür.
Ülkemizin önündeki 7 Haziran seçimleri de bu bakımdan önem taşımasının yanında insanımızın mevcut siyasi iktidar tarafından ortaya
konulan çeşitli uygulamalarının değerlendirildiği ve eğer yeniden iktidar zemini bulursa yapmayı planladığı işlerin de ya veto edileceği ya
da bu tip icraatlara vize verileceği
bir tarih olacaktır.7 Haziran seçimleri bu bakımdan salt bir milletvekilliği seçiminin ötesinde anlamlar
taşımaktadır. Ülkemiz ve kamu çalışanları açısından yaşanan ve eğer
bu iktidar devam ederse yaşanabilecekler bakımından iktidarın karnesi incelendiğinde, iyimser olmak
ve iyi şeyler yapıldığını ifade etmek
mümkün değildir.
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koyan bir Başbakan ve Cumhurbaşkanı bulunmaktadır. Devletin
memuru kavramından ve kamu
çalışanlarının dik ve onurlu durmalarından rahatsız olduklarını
her fırsatta açığa vurmaktadırlar.
Kendi emirlerinde çalışanların tamamının kendilerinin kulu, kölesi
olmalarını isteyen bir siyasi iktidarla
karşı karşıyayız. Biz Türkiye Kamu
Sen olarak hükümetlerin memuru
olmayı şiddetle reddediyoruz. İş
güvencesi, kamu çalışanları için,
bir insan için vatan neyse, odur.
Nasıl ki vatanını kaybeden insanların sahip oldukları diğer şeyler güvende değilse, iş güvencesini kaybeden memurun da hiçbir hakkı
güvende olamaz.
Yine herkesin yakından takip
ettiği gibi bu siyasi iktidar tarafından çözüm süreci diye bir süreç
yürütülmektedir. Bize göre ülkenin bölünmesine giden yola taşlar
döşenmektedir. Bölücülük bu süreç sayesinde zaman ve mesafe
kazanmaktadır. Bu süreç sayesinde devlet sokak hâkimiyetini,
şehirlerdeki hâkimiyeti tamamen
bölücü terör örgütüne bırakmıştır. ”Analar Ağlamasın” denilmektedir. Bu şekilde alanı tamamen
bölücülere terk ederseniz tabi ki
analar ağlamaz. Bu güne kadar
analar Şırnak’ta da, Cizre’de de,
Hakkari’de de, Tunceli’de de devlet hakim olsun diye ağlıyordu. Biz
şehitler veriyorduk. Hâlbuki bugün
ülkemizin en güzide üniversiteleri
dahil bir çok üniversitemiz bölücülerin işgali altındadır. Pek çok
büyük şehrimizde bölücüler kol
gezmektedir. Çözüm süreciyle ülkemizin geldiği nokta bu kadar
açık ve nettir. Ülkemiz bu süreç sayesinde bölünmenin eşiğine getirilmiştir. Bölücüler isyan ve kalkışma
provaları yapmaktadırlar. Bu süreç
devam ettirilirse bölücülerin hain

M. Yaşar ŞAHİNDOĞAN
Genel Mevzuat ve Toplu
Sözleşme Sekreteri

emellerine adım adım yaklaşacakları örtülemez ve gizlenemez bir
gerçek halindedir.
Yazımızın başında da belirttik.
Yapılacak 7 Haziran seçimleri sadece bir seçim olarak görülmemelidir. Bu seçimler ,kamu çalışanları
ve ülkemiz açısından normal seçimin ötesinde anlamlar taşımaktadır.
7 Haziran seçimlerinde milletvekillerini seçerken aynı zamanda ;
Kamu çalışanları olarak, kamu
çalışanlarını sevmeyen, kamu çalışanlarını devletin memuru olarak
değil de iktidarın kulu kölesi olarak
görmek isteyen ,iş güvencemizi elimizden almak isteyenlerle yola devam mı edeceğiz yoksa artık yeter
mi diyeceğiz.
Siyasi iktidarın besleyip büyüttüğü yandaş sendikayla adeta bir
orta oyununa dönüştürdüğü toplu
sözleşme görüntüleri ve masada
pazarlanma işleri devam etsin mi,
etmesin mi? Buna oy vereceğiz.
Yandaş kayırma, yandaş olmayanı ötekileştirme, liyakatsiz
yandaşların makam mevki sahibi
yapılarak, liyakat sahibi insanların
haklarının gasp edildiği yapı sürsün mü, bitsin mi bunun kararını
vereceğiz.
Demokrasimizin temeli olan hukukun üstünlüğü devam mı etsin,
yoksa üstünlerin, yandaşların hukuku mu uygulansın , tercihimizi
göstereceğiz
Siyasi iktidar tarafından yürütülen çözüm süreci adlı proje ile ülkemiz adım adım bölünmeye gitsin
mi, yoksa bu ihanet süreci yırtılıp
atılarak bölünmez bir bütün halinde kalsın mı diyeceğiz.
Tüm bunların kararının verileceği seçimler hem ülkemiz hem de
kamu çalışanları için büyük önem
taşımaktadır. Yapacağımız tercihler, hem kamu çalışanı olarak bizim
hem de ülkemizin geleceğini şekillendirecektir.
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GENEL BAŞKAN İSMAİL KONCUK:
TÜM MEMURLAR HAKLARINI KORUMALIDIR

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk Halk TV ekranlarında yayınlanan
GÜNDEM ÖZEL” programına konuk oldu. Genel Başkanımız, programda 4 Nisan eylemimiz, çalışma hayatının
sorunları ve Türkiye gündeminde öne çıkan sorunları değerlendirdi.
4 Nisan’da Ankara Kolej meydanında yaptığımız, “EK ZAMMIMI
UNUTMA, İŞ GÜVENCEME DOKUNMA” eylemimizin yansımalarını
değerlendiren Koncuk, “50 bin kişiyle yatığımız eylem iktidara büyük
bir uyarı olmuştur” dedi. Koncuk, “7
Haziran Genel seçimlerine gittiğimiz
bu süreçte tüm kesimler gibi memurların da sesini yükseltmesi gerekiyor. Ekonomik ve sosyal anlamda
ciddi kayıplarımız var. Kamu çalışanları arasına nifak sokuluyor, insanları
senden benden diye ayrıştırıyorlar
ve kamuda ne yazık ki huzur kalmadı.
Ben 34 yıllık memurum ama ilk
defa bu duruma şahit oluyorum.
Kamu çalışanlarının donanımlı insanlar olması gerekirken ne yazık ki
bu özellikler artık bir anlam ifade etmemektedir. El pençe divan durursunuz, düğme iliklersiniz ve hakkınız
olmayan makamları elde edersiniz.
Birde yandaş sendika türettiler, onlarda siyasi iktidarın borazanlığını
yapıyorlar. Al gülüm ver gülüm anlayışıyla ile Kamu çalışanları esir alınmış durumdadır.

tık güvenmiyoruz. MHP ve CHP’nin
de söylemlerini artık Türkiye’nin ihtiyacı olan söylem biçimine dönüştürmesi, sağlam teminatlar vermesi
gerekmektedir. 7 Haziran sosyal
devlet olma olgusunun gerçek anlamda hayata geçmesinin garantisinin alındığı bir seçim olmalıdır. Bunu
sağlayacak irade Türk halkıdır.

2 buçuk milyon KPSS’ye girip iş
umudu arayan lise mezunu gencimiz var. Toplam sayı 5 milyon civarı.
Bunlar işçinin, memurun, çiftçinin,
esnafın çocuğu. Anne ve Babalar
acaba ortaya çıkan bu tablodan ve
evlatlarının geleceğinden yana hiç
kaygı duymuyorlar mı?

Bakan Faruk Çelik “Biz istesek
memura 500 TL’de zam yapardık
ama bu diğer alanlara da zam getirirdi” diyor. Siyasiler yıllardır memura zam deyince hemen gerekçeler
üretmeye başlar. Tamam memura
verme, o zaman sormalı insanlar, 5
milyarı nasıl saraya yatırdın? Memura verilen ekonomiyi tepetaklak ediyorsa saraya bu para nasıl yatırılıyor,
uçaklar nasıl alınıyor? Millete kemer
sık deyip siz lüks içinde hayatınıza
devam edeceksiniz. 5 milyon genç
KPSS’de iş sahibi olma umudu
Anayasa Mahkemesi bir karar içinde olacak ama sizin yakınlarınız
verdi. İşçilerimiz 40 yıl çalıştıysa o istisnai kadrolarla sınavsız direk kakadar yıl üzerinden emekli ikramiyesi muya atanacak, böyle şey olmaz.
Siyaseti gerçekler üzerinden değil
alırlarken, memurlarda bu süre 30 yıl
ile sınırlı idi. Anaya Mahkemesi bunu de, manevi değerlerimizi istismar
iptal etti. Peki Anayasa Mahkemesi edenlerin sözleriyle siyasi tercihlerikararından önce 30 yıldan fazla ça- mizi yaptığımız sürece, bu sıkıntıları
lışanların durumu ne olacak? Şimdi yaşarız. Bizi istismar edenlere prim
diyorum ki, eskiden emekli olan ve verdikçe evlatlarımız işsiz kalır, in30 yıldan fazla çalışanlarda bu karar- sanlarımız ezilir.” dedi.
dan faydalansın. Bütün siyasi parİş güvencesine yönelik tehditleri
tiler seçim beyannamelerine bunu de değerlendiren Genel Başkan İskoymalılardır. Dini bayramlarda bir mail Koncuk, “Sayın Cumhurbaşkamaaş ikramiye yıllardır istediğimiz bir nı sürekli olarak, “Biz işçi memur aytalepti bu talebimiz partilerin seçim rımını kaldıracağız gerekirse kıdem
beyannamelerine konulmalıdır. Biz ihbar tazminatını vereceğiz, kapının
bunların takipçisiyiz.” dedi.
önüne koyacağız” diyor. Alenen meBaşbakan “Bin TL’nin altında
maaşı olan emeklilere 100 TL zam
vereceğiz” dedi. Şimdi sormak lazım kendilerine, siz 7 Haziran sonrasına garanti mi aldınız? Şayet bu
konuda samimi iseniz hemen bu
aydan itibaren tüm emeklilere zam
yapın. Bu ülkeye emek veren 30 yıllık öğretmen 1700 TL maaş alıyor,
bütün kamu çalışanları da inanın bu
durumda. Siyasi partiler milleti aldatmamalı ama millette tabii aldanmamalıdır.

Sendikaların amacı çalışanlara
huzur vermektir. Türkiye Kamu-Sen
olarak insanı mutlu etmeyi, şahsiyetini yukarı çekmeye gayret ediyoruz.
Birileri ise bana teslim ol, bana ruhunu sat bende sana makam vereyim
diyor. Kamuda şu anda korku iklimi
var, hukuka güven ne yazık ki kalmadı. 50 bin kişinin katıldığı mitingimiz sadece iktidara yönelik değildi.
Mütareke basını bunu görmek iste2002 yılından beri işsizlik rakammese de biz çok büyük bir eyleme
larının
doruk noktaya ulaştığını beimza attık.
lirten Genel Başkan İsmail Koncuk,
4 Nisan’da biber gazına maruz “Bizi istismar edenlere prim verdikçe
kalmadık. Isparta şubemiz tüm evlatlarımız işsiz kalır, insanlarımız
meydana gül suyu sıktı. Bu eylem- ezilir.” dedi. Koncuk, “Vatandaş bir
lerin bu tarafı var tabii ama 50 bin irade ortaya koymalıdır artık. 2001
insanımızın katıldığı bir eylemde son yılında Türkiye’de işsizlik oranı yüzde
derece hassas ve sorumlu davran- 8,3 bugün yüzde 10’un üzerinde.
dık. Gül suyu da tabii biber gazına Genç işsizlik yüzde 20’nin üzerinde,
karşı bir protestodur.
350 bin ataması yapılmayan öğretBu çerçevede, 7 Haziran seçimleri men var, bir de formasyon alıp ataTürkiye’nin gerçek anlamda bir sos- ması yapılmayan öğretmen var, işte
yal devlet olmasının siyasi partiler o zaman bu sayı 600 binlere çıkıyor.
tarafından garantisinin ortaya konul- İ.İ.B.F. mezunu sayısı 400 bin. 750
duğu bir seçim olmalı. 12 yıldır bizi bin Meslek Yüksek okulu mezunu
yöneten siyasi iktidarın sözlerine ar- var.

murun iş güvencesine takmış bir
iktidar var. Memurun gözünün içine
baka baka “Ben devlet memurluğunu kaldıracağım” diyor. Bunun örneklerini görüyoruz; Yatağan Termik
Santrali özelleştiriliyor oradaki çalışanların hepsi 4/C’li yapacaklar. Şu
an 23 bin 4/C’li var. Yatağan Termik
Santralinin özelleşmesiyle bu sayı
daha da artacaktır. Bunun yanı sıra
belediyeler de çalışan 4/B’liler de
kadro istemektedirler. 4/C’liler feryat
diyorlar ama onlarında, kendi haklarını savunanlarla beraber olması lazım. Sendikal tercihlerimizi de ortaya koyarken sağlam bir tavır ortaya
koymamız lazım. Susmayın demok-

ratik her yol ile hakkınızı arayın.
Bizim 4 Nisan’da yaptığımız büyük
mitingin ana konularından bir tanesi
de iş güvenceme dokunma. Bununla ilgili mücadele eden Türkiye
Kamu-Sen var. Bunu bizden başka
dile getiren başka bir konfederasyon
ben göremedim. 50 bin kişiyle birlikte tepkimizi gösteriyoruz. Bir konfederasyon var ki; memura yapılanlara
sesini çıkarmıyor ama buna rağmen
üye sayısı bir yılda, 50 bin artıyor.
123 TL ‘lik zamma ses çıkarmıyorlar
üstelik enflasyon farkının da altında bir zam almıştır memur. Memur
kesimi Türkiye’nin en aydın kesimidir. Öğretmeni, akademisyeni, din
görevlisi yani bu ülkenin dinamikleri
dediğimiz insanlar kendilerine kurulan tuzakları görmeyip, bu tuzağı
hazırlayanların değirmenlerine su taşıyanlara destek verirse, yarın iş güvencemiz de, başka haklarımız da
elimizden alınır, memurlar idari sözleşmeli de yapılır, taşeron firmanın
elemanı da yapılır. Devleti somutlaştıran en önemli unsur, devlet memurudur. Eğer siz devlet memurunu da
ortadan kaldırırsanız, kamu işçisini
de ortadan kaldırırsanız geriye ne
kalacak? Taşeronlaşmış bir devlet
kalır, hastaneler, okullar, özelleşmiş
bir devlet kalır. Artık vatandaşımızın
da, kamu çalışanlarının da gözünü
açması lazım, Türkiye nereye gidiyor
sorgulamasını ciddi şekilde yapması
şarttır?” dedi.
Çerçeve yönetmeliğin memurun
aile bütünlüğünün sağlanmasının
önündeki en büyük engel olduğunu söyleyen, Koncuk, “3 Çocuk,
5 çocuk yapın diyenlerin önce aile
bütünlüğünü sağlaması lazım, 3 yıl
kesintisiz sigorta şartı kabul edilemez” dedi.
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50 BiN MEMUR
BAŞKENT’i
SALLADI!
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Memurların iş güvencelerini ellerinden alıp,
tazminatlarını ödedikten sonra
kapının önüne koymanın hayalinde olanlara
karşı Türk Memuru geleceğine ve
iş güvencesine sahip çıktı.

farkı unutulan, göz göre göre iki dile getiren muhteşem bir konuşyılı çalınan on binlerce memur ma yaptı.
hep bir ağızdan EK ZAM talebini
Koncuk,” Edirne’den Ardahan’a,
haykırdı.
Sinop’tan Antakya’ya, Iğdır’dan
Yürüyüş güzergahı boyunca va- Çanakkale’ye kadar, yurdun dört
tandaşların alkışlarla destek verdi- bir yanından; Hak için, adalet için,
ği kamu görevlileri “İş güvenceme İnsanca yaşamak için, Elinden
dokunma, ek zammımı unutma, alınmak istenen iş güvencesine
Memurun katili yandaş sendika, sahip çıkmak, çocuklarının geleKamu-Sen burada yandaşlar ne- ceğini karartmak isteyenlere “dur”
rede? 123 yetmez EK ZAM iste- demek için Ankara’ya akın eden
riz!” sloganlarıyla Ankara’yı inletti. deli kanlı kamu görevlileri,
Muhteşem eylemimizde Hükü“Dayamış Türkün bağrına, düşmetim biber gazına karşı, Türk man hançerini,
memurunun Isparta’dan getirdiği
Yok mudur kurtaracak bahtı
gül suları sıkıldı.
kara maderini?” diye feryat eden
Mitingimiz, başta Gazi Mustafa milyonlara,
Kemal Atatürk, silah arkadaşları
“Vatanın bağrına düşman dayave tüm aziz şehitlerimiz için saygı
sın
hançerini,
duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.
Bulunur kurtaracak bahtı kara
KONCUK: SİZLER BİR GÜsağlıkçılar, KPSS’de kendilerine
NEŞ GİBİ PARLAYAN GAR- maderini” diyerek yollara düşen
bir kapı arayan genç işsizler ve
kahramanlar,
DAŞLARIMSINIZ
hakları budanan, unutulan, baskıOvalar geçtiniz, dağlar aştınız,
Türkiye Kamu-Sen’in çağrısıya uğrayan tüm kesimler hep bir
sendikacılığın cenk meydanına,
na
kulak
vererek
Ankara’ya
tarihi
ağızdan yetkililere “YETER ARgünlerinden birini yaşatan kamu mitingimize ulaştınız. Siz; hakkı
TIK” dedi.
görevlilerine seslenen Türkiye tutup kaldırmak için “Kim var?”
Toplu sözleşme masasında iki Kamu-Sen Genel Başkanı İsma- dendiğinde, sağınıza solunuza
oturumda iradesi pazarlanan, 123 il Koncuk, bütün çalışanların ve bakmadan, “Ben varım” diye bir
TL’ye mahkum edilen, enflasyon toplum kesimlerinin sorunlarını adım öne çıkan mangal yürekliler,

şlayan
Ankara Toros Sokak’tan ba
ğı
yürüyüşle mitingin yapılaca
50 Bin kişi,
Kolej meydanına akın eden
A,
“İŞ GÜVENCEME DOKUNM
EK ZAMMIMI UNUTMA”
diye haykırdı.
Ankara sendikal anlamda tarihi
günlerinden birini yaşadı. Uzun
yıllardan sonra ilk defa kamu görevlileri hakları için ayağa kalkarak on binler olup Başkent’e aktı.
Yurdun dört bir yanından yola
çıkan kamu görevlileri, emekliler, 4/C’liler, sözleşmeli personel,
KİT Personeli, Ataması yapılmayan Öğretmen, İ.İ.B.F. Mezunları,
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Uyanık olacağız, aldatmayacağız,
ALDANMAYACAĞIZ!
Kıymetli arkadaşlarım, aldanmak ve aldatmak demişken;
Aklıma, vatandaş kuru soğana
muhtaçken, 1150 odalı sarayda,
saltanat uçaklarında, bıldırcın yumurtası yiyip, tanesi bin liralık bardaklardan, kilosu 4 bin lira olan
beyaz çay içerek mütevazı yaşam
sürenler geliyor.
Aklıma, “Fırat’ın kenarında kaybolan koyunlardan sorumluyuz”
deyip, milletin kaybolan milyarlarını yatak odalarında saklayanlar
geliyor.
Aklıma, “Bu paraları evlerimize
paralel polis koydu” deyip, mahkeme sonrasında, güya polisin
koyduğu paraları faiziyle birlikte
götürenler geliyor.
Siz; gönüllü soytarılığa soyunan
sözde sendikacılara pabuç bırakmayan demir bilekliler, Siz; mevki,
makam, menfaat uğruna her türlü
ihanete, yolsuzluğa, hayâsızlığa
geçit veren kapı kullarının, el etek
öpücülerin önünde bir dağ gibi kıyama duran babayiğitler,
Siz; tepeden tırnağa katran karasına bürünmüş zihniyetleriyle,
bu ülkenin temeline dinamit koyan, kardeşliğimize darbe vuranların arasında, cerahat yuvasına
dönmüş sistem içinde tertemiz
kalmayı başarmış, alnı ak, pir-ü
pak, bir güneş gibi parlayan gardaşlarımsınız.

Her şeyi kesip-biçen, kasıpyöneticilerimiz aklını başına alsın,
kendilerini kral sanmasınlar. Unu- kavuran bu anlayış; sosyal devtulmasın ki, onlar biz var isek var- leti, tüccar devlete dönüştürdü.
Sağlık paralı hale getirildi. Kamu
lar.
hizmetleri kâr-zarar hesabıyla pi“Yılandan korkmam yalandan
yasaya açıldı.
Özelleştirmeler
korktuğum kadar” diyen ve buyoluyla, kamu varlıklarımız yabangünkü yalancı ve riyakarları anlacıların tekeline bırakıldı. Esnek istan sanatçımız Kayahan’a da yüce
tihdam yaygınlaştı.
Allah’tan rahmet diliyorum.”dedi.
Enflasyon oyunları ile ücretler
KONCUK: UYANIK OLACAdüşürüldü. Memurluk güvenceĞIZ, ALDATMAYACAĞIZ, ALsini kaldırmak için her yol deneDANMAYACAĞIZ!
nir oldu. Memur, işçi, emekli, dul
Bir süredir ülkemiz, tabiri caizse ve yetim perişan…Devletin ilkesi,
kasaplar tarafından ameliyat edili- ciddiyeti yerle bir edilmiş. Sınırlarıyor. Bazı yalaka kurbanlıklar da ha mız delik deşik…
bire kasabının bıçağını yalıyor. Mil“Ben bu Anayasayı tanımıyoletimize, pazarlanan manevi de- rum” diyen yöneticiler var. Yağerler üzerinden narkoz enjekte sama, “Anayasayı paramparça
ediliyor, bütün tepkileri, sinir uçları edeceğiz” diyen, yakınlarına torpil
köreltiliyor.
yapıp işe yerleştirmenin Allah’ın

Siz; hakkınız için, geleceğiniz
için, bu vatan için taşın altına elinizi koydunuz, onurunu ve şerefini
kaybedenlerden olmadınız. Sesimize ses, gücümüze güç kattınız.
Demokrasi, özgürlük, açılım gibi
Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Allah maskeler altında Türk milletinin
hepinizden razı olsun.
birlik ve beraberliğinin altı oyulu2002 yılından beri bütün seçim- yor. Yeni anayasa, yeni Türkiye
lere olağanüstü şartlarda girdik. gibi söylemlerle getirilmek istenen
Şimdi de ülkemizde hedefi belli bir yeni soygun düzeni, dengeleri deprovokasyon başlamış, cinayetler, ğiştirmek için kullanılıyor. Yerelleşterör saldırıları artmıştır. Ben bu- me, etnik milliyetçilik ve yozlaşma
radan, 31 Mart akşamı Çağlayan yoluyla ortak milli değerlerimiz
adliyesinde şehit edilen savcımıza tahrip edilmek isteniyor.
bir kez daha başsağlığı dilerken,
Sözde
demokratikleşeceğiz
Türkiye Cumhuriyeti’nin en önem- diye çıkarılan kanunlarla, demokli seçimine gidildiği bu dönemde ratik, parlamenter sistem çökertiherkesi provokasyonlara karşı liyor. Terör örgütü siyasallaştırılıuyanık olmaya, oynanan oyunların yor. Bölücü başı bebek katil siyasi
arka planını görmeye davet ediyo- bir figür haline getiriliyor. Ülkemirum.
zin bir bölgesi adım adım özerk
Dün Yalova’da Valinin hakareti bir federasyona doğru götürülüsebebiyle maalesef büyük üzün- yor. Kısacası Türk milletine, Türk
tü yaşayan Halil öğretmenimize töresine ve Türk devletine ihanet
yüce Allah’tan rahmet diliyorum, ediliyor.

Aklıma, memur maaşı bir yılda
375 lira erimişken, “Ek zamma gerek yoktur.” diyen sözde sendikacılar geliyor.
Aldanmak ve aldatmak deyince
aklıma;
30 gün sürecek toplu sözleşmeyi 2 oturumda bitirip, Hükümetin verdiğinin altında bir zamma
imza atıp, “Yüzde 5,2’lik zam; yüzde 8,2’lik enflasyondan büyüktür,
123 lira bir yıl boyunca memurlara yeter de artar, 2015 yılında
aldığımız yüzde 3 + 3 zam tarihi
başarıdır, bunlar tarihleri boyunca
böyle bir zammı görmedi” diyenler geliyor.

Aldatmayacağız evet ama aldanmamakla da mükellefiz.Kişi,
konuştuğu kadar, sustuklarından
da sorumludur. Bu nedenle susmayacağız. Nerede bir yanlış, bir
emri olduğunu iddia edenlere haksızlık görürsek gücümüz yetemanet.
tiğince haykıracağız. Ne diyordu
Yargı, iktidarın vesayeti altına Akif?
girmiş durumda…Yürütme deni“Zulmü alkışlayamam, zalimi
lince, para edecek her şeyi yürüt- asla sevemem;
mek olarak anlayanlar türemiş. Bu
Gelenin keyfi için geçmişe kalarada bir paraleldir, almış başını
kıp
sövemem
gidiyor. Bu ülkede kötü giden ne
varsa, “Paralel yaptı” deyip işin
…
içinden sıyrılmaya çalışıyorlar. Çok
Kanayan bir yara gördüm mü
sıkışırlarsa “Aldatıldık” diyor, ağlıyanar ta ciğerim,
yorlar. Nasıl aldatıldılar, biz bunu
Onu dindirmek için kamçı yebilmeyiz ama avaneleriyle birlikte,
rim, çifte yerim!
aldatmayı çok iyi beceriyorlar.
Adam aldırma da geç git! , diyeYüce Allah, Lukman Sûresinin,
33, Fatır Sûresinin 5 ve Hadid mem aldırırım.
Sûresinin 14. Ayetlerinde “AldaÇiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutıcı sizi Allah ile aldatmasın” bu- tar kaldırırım!”
yurmaktadır. Bu bakımdan “Ben
…
Müslümanım” diyenin, aldanmak
gibi bir lüksü yoktur. Allah emridir:
Bu nedenle bizim susma lüksü-
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Pasta büyüdü ama çalışanın payı
küçüldü. Gelir dağılımındaki adaletsizlik, sosyal patlamaları körüklüyor; adi suçlar, hırsızlık, gasp,
kaçakçılık tarihte görülmemiş seviyelere çıktı. Asayiş bozuldu, huzur kalmadı.
Yaptıkları atamalardaki adaletsizlikler ortada, Terfiler liyakatsiz,
memur mutsuz, emekli umutsuz.
Torpille işe almalar, tanıdığa kıyak
geçmeler, yandaşa göz kırpmalar
sıradan hale geldi. Milletten toplanan vergilerden oluşan bütçe,
Sayıştay denetiminden kaçırılıyor,
denetlenmiyor.

müz yok! Susmayacağız! Burada
her hizmet kolundan memurları,
KİT personelini, sözleşmeli personeli, 4/C’li kardeşlerimi görüyorum. Kardeşim; yıllarca eğitim
gördün, sınavlara girdin, milyonlarca kişinin arasından seçilerek
kamuda çalışmaya hak kazandın
ama hep hedefte sen oldun! SUSACAK MSIN?
Kimi zaman “memur zihniyeti”
diyerek küçümsediler, kimi zaman
“yan gelip yatmakla” itham ettiler.
Ama ülkemizin bugünlere gelmesindeki çabanı, emeğini, katkını
görmediler! SUSACAK MSIN?
Hastanede, okulda, üniversitede, camide, belediyede, tarımda,
ormanda, kütüphanede, postanede, yolda, köprüde, barajda,
vergi dairesinde, velhasıl her yerde sen vardın. Ama fark etmediler! SUSACAK MISIN?
Hain kurşunlara hedef olan da,
okul yolunda soğuktan donan da,
madenlerde göçük altında kalan
da sendin. Ama sesini duymadılar! SUSACAK MISIN?
Vasıfsız işçiden bile daha düşük maaş verdiler. Ama kamu
işleyişindeki her türlü aksaklığın
sorumlusu olarak seni toplumun
önüne attılar! SUSACAK MISIN?
Yetki verip toplu sözleşme masasına gönderdiklerin, işyerlerinde sendikacı olduklarını iddia
ettiler. Ama iktidarın karşısında
diz çöktüler, sana ihanet ettiler!
SUSACAK MISIN?
Tayinlerle yıldırmayı, vaatlerle
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kandırmayı, haksız terfilerle sesini “Zenginleştik” denilerek aldatılıyor.
kısmayı denediler! SUSACAK MISiyasi istikrar zaten yok; onu
SIN?
hepimiz biliyoruz. Ülkeyi kim yöBir yıl için 123 lirayı, yüzde netiyor belli değil. Cumhurbaşkanı
3+3’leri reva gördüler, ihanetin mı, Başbakan mı yoksa İmralı’daki
adını tarihi başarı koydular. Ama cani mi?
haberleşmeye %40, yol parasıKanunları kim çıkarıyor, bakanna %18, meyve, sebzeye %13,
lıkları kim yönetiyor? Bir karar
ekmeğe %11 zammı görmezden
verin, bu milletin muhatabı kim?
geldiler! SUSACAK MISIN?
Ekonomik istikrar dedikleri ise
Matematiğin kurallarını dahi hiçe koskoca bir yalandan ibaret…En
saydılar, “%5,2’lik maaş zammı, küçük siyasi anlaşmazlıkta Do%8,2’lik enflasyondan büyüktür” ların nasıl yükseldiğini, maaşların
dediler! SUSACAK MISIN?
nasıl erdiğini, iğneden ipliğe nasıl
Hazırladıkları her kanunla kaza- zam geldiğini gördük.
nılmış haklarını geriletmeye çalıştıKriz döneminde 2001’de yüzde
lar. Ama feryadına kulak tıkadılar! 8,3 olan işsizlik sözde istikrar döSUSACAK MISIN?
neminde yüzde 9,9 oldu. 5 milSeni korkutarak, üzerinde her yon gencimiz iş bulabilme umutürlü baskıyı oluşturarak iradene dunu KPSS’ye bağlamış. Buna
gem vurmaya çalıştılar! SUSA- rağmen her 5 gençten 1’i işsiz.
CAK MISIN?
350 bin öğretmenimiz, 400 bin
Şimdi ise en önemli kazanımını, iktisadi idari bilimler mezunu, 250
iş güvenceni elinden almak isti- bin sağlıkçı atama bekliyor.Bu milyorlar. Seninle ilgili olumlu mah- letin, devletimizin geleceği gençkeme kararlarını uygulamaktan lerimiz, işsiz, çaresiz, gelecekten
kaçmak istiyorlar. İşçi, memur ay- umudunu kesmiş, hayata küsmüş
rımını kaldırıp, “Kıdem tazminatını, durumda…
ihbar tazminatını ödersiniz, kapıya
Çalışma hayatında kadının adı
koyarsınız. Bu yeni anayasa ile yok. Daha da kötüsü kadının can
memur, işçi ayrımını da ortadan güvenliği yok.Kreş yardımı yok,
kaldırmak lazım” diyorlar! HÂLA eğitim yardımı yok, ulaşım yardımı
SUSACAK MISIN?
yok, giyim yardımı yok. 12 yıldır

Geldiğinden beri ne özgürlüklerde, ne ekonomide ne de siyasette
bir arpa boyu yol alamadığını, üstelik her şeyi eline yüzüne bulaştırdığını gizlemeyi başaran iktidar
bizde. Dünyanın sorunu karnı aç
olanları doyuramamak değil, gözü
aç olanları doyuramamak. Örtülü
ödenek, açık ödenek, bütçe, saray, uçak, makam aracı derken,
77 milyon vatandaşa ayrılan pay
kadar kaynağı, tek başına kullananlar da bizde. Bizim bir de iktidar kadrolu sendikacılarımız var.
İktidar gücüyle yetkili hale getirilmiş, memurların haklarını pazarlamakla görevlendirilmiş, makamla
ödüllendirilmiş, sarı sendikacıların
memurlarımızı ve emeklilerimizi ne
hale düşürdüğünü biliyorsunuz.
Üç aylık enflasyon %3 oldu.
Yani memura emekliye verilen
zam şimdiden uçup gitti.
Üç ayda gıda fiyatları ortalama
%8,5 arttı.
Peynir, zeytin, fasulye, pirinç el
yakıyor, patates lüks tüketim haline geldi.

Tarım ülkesinde meyve, sebze
yiyemez hale geldik. Samanı bile
ithal edince, et fiyatları aldı başını
gitti. Bir yıl içinde ailenin zorunlu harcamaları tam 365 lira arttı.
Bu kadrolu sarı sendika, gerçekleri görmedi. Masaya yumruğunu
vuramadı. 2014’te 123 lirayı anlata anlata bitiremedi. Şimdi de
yüzde 3+3’e sessiz kalıyor. Memur, emekli, dul, yetim inim inim
inlerken; bunlar kafalarını kuma
gömmüş, bir delikte saklanıyorlar.
KONCUK: TÜRKİYE KAMU- büyümenin bütün yükü, daha çok Memurların haklarını masa başı
SEN BURADA, PEKİ YA Dİ- çalışıp daha az kazanan memu- oyunlarıyla budayan memnun
run, işçinin, çiftçinin omuzlarına konfederasyon ve yetkililer, nereĞERLERİ?
ye kaçtılar?
Bir yalandır, bir algı operasyo- bindirildi.
Memuru unutup, haksızlığa,
Toplam gelir vergisinin yüzde
nudur almış başını gidiyor. Ekonomik istikrar, siyasi istikrar safsatası 62’sini ödüyoruz ama toplam ge- adaletsizliğe, yolsuzluğa, hırsızlıile vatandaşlarımız korkutuluyor; lirin yüzde 10’unu bile alamıyoruz. ğa destek verenler, şimdi nasıl da
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kedi görmüş fareye döndüler. Hizmetlileri yok sayanlar, 4/C’lilere;
vekil ebe, hemşire, imam ve aile
sağlığı elemanlarına üvey evlat
muamelesi yapanlar, öğretmeni,
sağlık çalışanını, maliyeciyi, adliye
çalışanını unutup, mağduriyetlerini, hak kayıplarını görmeyenler,
Emniyet ve askeri işyerlerindeki personelden bi-haber olanlar,
Postacıya, ormancıya, belediye
çalışanına, diyanet çalışanına kör
bakanlar, Emeklileri, ek gösterge
sorunlarını, ek ödeme sorunlarını,
ek dersleri, fazla mesaileri, döner
sermayeleri bir kenara bırakıp, 2
gün içinde memuru masada satıp
kaçanlar, hangi deliğe sindiler?
13 Mart’ta Türk Sağlık-Sen
meydanlarda sağlık çalışanlarının
hakları için aslanlar gibi iş bırakma eylemi yaparken, bunlar alanlardan kaçıp, sıcak koltuklarında
keyif çatıyorlardı. Biz 2012’de polisten gaz yerken bunlar memuru
masada satmanın hesabını yapıyorlardı. Şimdi soruyoruz, adını
sendika koyan siyasi parti payandaları, memurun, emeklinin hali
ortada, Türkiye Kamu-Sen burada, siz neredesiniz?

nuz; sözünü dahi etmediniz.
Ama yandaşlığı, yalancılığı, yağmacılığı unutmadınız.
Adam kayırmayı, ayrımcılığı, bölücülüğü maharet sandınız. Memurlar arasına nifak soktunuz.

Bizim yıllar süren mücadelemizSözde yetkili memnun-senliler size sesleniyorum: Memurun de elde ettiğimiz kazanımları dahi
hangi sorununu çözdünüz, hangi korumaktan aciz kaldınız.
sorunu için alanlara indiniz, hangi
Şimdi siz gerçekten kendinize
derdi için rahatınızı bozdunuz?
sendika mı diyorsunuz? Siz sendikacılığın yüz karası oldunuz.
Enflasyon farkı alamadınız.
Hizmet kollarını hasıraltı ettiniz.
Yardımcı hizmetlileri dışladınız.
Görevde yükselmeyi unuttunuz.
Başta 4/C’liler olmak üzere kadroya geçirilmeyen tüm sözleşmelileri yok saydınız.
Sağlık çalışanları ve döner sermayeli kurumlarda çalışanları görmezden geldiniz.
Tüm ek ödemelerin emekliliğe
sayılmasını istemediniz.

Kamunun her köşe taşında yönetici atamalarındaki rezaleti ibretle takip ettik. On binlerce okul
yöneticisinin emeğini çalanları, bu
infaza alkış tutanları gördünüz.
Sürerek, tehdit ederek, görevden
alarak memuru sindirmeye çalışanları gördünüz. İsimlerini adalet
koyanların, adaleti, hakkaniyeti,
liyakati nasıl katlettiklerine şahit
oldunuz. “Sendikacıyız, hak arıyoruz” diyenlerin, nasıl kul hakkı
yediklerini gördünüz.

Vergi dilimlerindeki adaletsizliği
Memurun önüne çıkamayan,
dillendiremediniz.
kamuya bir virüs gibi yerleşmiş
KİT çalışanlarını dikkate alma- asalak sendikacılar, bu durumun baş mimarıdır. Meydanladınız.
Öğretmenleri, uzmanları elinizin ra inmeye yüreği yetmeyenler;
memurun yanına gidecek yüzü
tersiyle ittiniz.
olmayanlar,Sadece kamu sendiDisiplin affını dahi hayata geçir- kacılığını değil, dayanışmayı, hak
temediniz.
aramayı, sivil toplum olgusunu da
2005’ten sonra göreve başla- ayaklar altına almışlardır.
yanlara bir derece verdiremediniz.
Bunlar; sendikacılıkta kara bir

susanların, yetki dönemlerinde
sendikacılığı hatırlamaya hakları
da, yüzleri de yoktur. Bütün bu
haksızlıklara, hileli anlaşmalara,
danışıklı dövüşlere “Artık yeter”
deme vakti geldi. Memurlarımız
ve emeklilerimiz ezilirken, gençlerimiz işsizlikten, gelecekten umudunu keserken, milli gelir pastasından en büyük payı götürenlerin
gelirleri sürekli artarken, memuru,
emekliyi, dul ve yetimi yok sayan, bizleri yokluğa, yoksulluğa
mahkûm edenlere karşı susmayacağız.
Geçen toplu sözleşmede 730
günümüz çalındı, 2016 ve 2017
yıllarının da elimizden alınmasına
razı olmayacağız! Biz “Memurun,
emeklin zararı telafi edilsin, bunun
için de memura, emekliye yüzde
12 ek zam verilsin” diyoruz. “Hiç
olmazsa 2016 ve 2017’yi kurtaralım. 2015 yılında yüzde 3+3
memurun, emeklinin sefaletidir.”
diyoruz.
“Verilen sözler yerine getirilsin, Kamu Personeli Danışma
Kurulu’nda kabul edilen maddeleri uygulansın. Kamuda ayrımcılık
yapılmasına itirazımız var. Liyakatsiz yönetici atanmasın. Ahbap
çavuş ilişkilerine, kirli oyunlara son
verilsin. Memurları ötekileştirerek,
kamu görevlilerinin arasına nifak
tohumları saçılmasın.” diyoruz.

den beri memurluk güvencesini
ortadan kaldırarak, memuru darağacına göndermeye, ölmeden
kefen giydirmeye çalışıyorlar.
“Yeni anayasa ile gelişmiş ülkelerdeki gibi işçi memur ayrımını kaldıracağız, çalışan kavramını
getireceğiz. Tazminatını ödeyeceğiz, kapının önüne koyacağız”
diyorlar. Dünyanın bütün gelişmiş
ülkelerinde işçi, memur ayrımı var;
memurun iş güvencesi var. Bunu
onlar da pekâlâ biliyorlar.
Ama bunlar, yalanlarla, iftiralarla
ülkeyi parti devletine dönüştürmeye, devletin memurunu hükümetin
emir eri haline getirmeye çalışıyorlar. Memurların iş güvencelerinin
ellerinden alınması demek, o devletin hâkim olduğu topraklardaki
temsil kabiliyetini özel sektöre,
taşerona, yerel idareye devretmesi anlamına gelir. İnsanı yaşat
ki, devlet yaşasın. Savcıyı yaşat,
askeri yaşat, polisi yaşat, memuru yaşat, insanı yaşat ki devlet var
olsun.

Bu gerçekler ortadayken, önce
sözleşmeli ve 4/C’li esnek istihdam uygulamasıyla memurluk
güvencesini yok etmeye çalıştılar.
Ardından taşeronlaşma yoluyla
memurların işlerini taşeronlara
devrettiler. “Sözleşmeli personeli
kadroya geçirdik” dediler. İçimizde Tarım Bakanlığı’nda Tar-Gel
İşte, memuru, emekliyi, dul ve kökenli çalışan arkadaşlarımız da
yetimi ekonomik, ülkeyi siyasi fe- var.
Üniversiteli işçiye kadro aldıra- leke, kamuya sıvanmış bir çamur, lakete sürükleyen bu zihniyet, meBu arkadaşlarımız Anayasa’ya,
çalışana zulmün aracıdır.
madınız.
murun iş güvencesini de elinden kanunlara, mevzuata aykırı bir
Taşeronlaşmaya göz yumduBunca haksızlık karşısında almak istiyor. Bunlar, geldiği gün- şekilde, Bakanlık Teşkilat Kanu-
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nunda olmayan köylerde, atama,
yer değiştirme, görevde yükselme
hakkı olmadan çalışıyor. Birçok
personelin maaşı döner sermayeden ödenmeye devam ediyor.
PTT’de iş güvencesi tamamen
yok edildi, idari sözleşme diye
bir ucube sistem uyduruldu, işe
alma, işten çıkarma, maaştan
kesme gibi cezalar yönetim kurulu
kararına bağlandı. Bu konularla
ilgili olarak her türlü girişimde bulunduk, bundan sonra da mücadelemize devam edeceğiz.

söz sahibi olduğu anonim şirket
gibi yönetmeyi hayal edenler bilmelidir ki, bu devletin sermayesi
Malazgirt’te, İstanbul surları önünde, Çanakkale’de, Sakarya’da,
Dumlupınar’da, Kıbrıs’ta Beşparmak Dağları’nda, memleketin
dört bir yanında bu vatan uğruna
can veren kahramanlar tarafından ödenmiştir. Bu ülkeyi şirkete
dönüştürmeye yetecek değerde
bir sermaye birikimi de bu dünya
üzerinde yoktur; olmayacaktır.
Çanakkale şehitleri, Kurtuluş
Savaşı şehitleri, terör şehitleri
kanları bedeliyle kurdukları devletin, canları pahasına korudukları
vatanın ihanet masasına meze yapılmasını, devletin bir şirket mantığıyla, kâr, zarar hesabına konu
edilmesini hazmetmez!

Biz, tayin hakkı olmayan, aile
bütünlüğümüzün
korunmadığı, her türlü istismara ve baskıya
açık, yarınımızın belli olmadığı, geleceğimizin karartıldığı güvensiz
ve güvencesiz çalışmayı kabul etmiyoruz. Ailelerimizi paramparça
Bu vatanın şehitleri; dönmemeeden çerçeve yönetmelikteki ancesine
ileri atılıp, kanayan yaralalayışı kabul etmiyoruz. Yeni anayarını
ay
ışığıyla
sararak, süngülerini
sa kandırmacası ile memurlara tukan
gölünde
parlatarak, yastık
zak kurulmasını kabul etmiyoruz.
diyerek taşlara baş koyarak vatan
Anayasanın 128. maddesindeki
yaptıkları topraklardan, bir gece
memur tanımının değil değiştirilansızın türbelerini de alarak kaçılmesini, sözünün dahi edilmesini
masını sineye çekmez! Eli kanlı tekabul etmiyoruz. Kamu hizmetröristlerin omuzlarda taşınmasına
lerini paralı hale getiren, özelleşrıza göstermez!
tirmelere dayalı tüccar mantığını
Sedyeyle taşınmadan, teneşire
kabul etmiyoruz. Gençlerimize
konmadan,
tabutlara girmeden,
iş bulmak, aş bulmak, bizler için
ölmeden
mezara
konan yiğitler,
güvenli bir gelecek inşa etmek
katillerinin
baş
tacı
yapılmasını
kayerine, birilerinin keyfi için saraylar
bullenmez!
inşa edilmesini kabul etmiyoruz.
Bugün, bebek katillerinin taBiz saraylarla değil, insana yalimatlarıyla
Anayasa hazırlayan,
raşır bir hayat standardına kavurejim
değişikliğine
soyunan, meşarak itibar kazanmak itiyoruz.
Biliyoruz ki bunlar, Türkiye Cum- muru yok etmeye, Türk adını bu
huriyeti Anayasasını parçalayıp vatandan silmeye çalışanlar ve bu
atamayacaklar, ama memurlar anlayışa hizmet edenler, sessiz
kendilerine biçilen bu kefeni pa- kalanlar yarın Ruz-i Mahşer’de bu
vatan için toprağa düşenlerin yüzramparça edecektir.
lerine nasıl bakacaklar?
BUGÜN NEFS-İ MÜDAFAA
KONCUK: KARA ELLERİNİHAKKIMIZI KULLANACAĞIZİ MEMURUN, EMEKLİNİN,
MIZI İLAN EDİYORUZ!
DUL VE YETİMİN ÜZERİNDEN
Memurun iş güvencesine göz ÇEKİN!
dikenleri, işsizlikle tehdit etmeTürk memurunun manifestoyi, sürgünlerle sindirmeyi hayal
edenleri son kez uyarıyoruz. Bu sunu buradan açıklıyorum: Bizi
girişimler memurun varlığına kar- ölmeden mezara sokamayacakşı yapılan saldırıdır. Cana kast ol- sınız. Canınız istediğinde memuru
duğunda, nefs-i müdafaa, meşru kapının önüne koyamayacaksınız.
hale gelir. Biz bugün burada nefs-i
Biliniz ki memur; kendisi için
müdafaa hakkımızı kullanacağımı- biçtiğiniz bu kefeni, siyasi mevta
zı ilan ettik.
olduğunuz gün sizlere giydirecek,
Saldırılar devam ederse, müda- evlatlarının yarınlarının karartılmafaa hakkımızı nasıl kullanacağımızı sına asla müsaade etmeyecek.
tüm dünya hayretler içinde seyreİşte 10 binler burada, hep bir
decektir. Biz bu devletin şirkete ağızdan haykırıyor, vatanına, devdönüştürülmesine asla müsaade letine, iş güvencesine, geleceğine
etmeyeceğiz.
sahip çıkıyor.
Bu devleti, sermaye koyanın
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memurun, emeklinin, dul ve yetiBİZ PES ETMEYECEĞİZ, SİZ
min üzerinden çekin.
DE PES ETMEYİN!
Yerin dibine girsin sizin açılımıBİZ SUSMAYACAĞIZ, SİZ DE
nız. Kahrolsun, federalizm hayalSUSMAYIN!
leriniz. Batsın sizin iş güvencemizi
KONCUK: ALLAH’A TEVEKyok edecek reformlarınız. Aklınızı
başınıza alın, güvencemizle oy- KÜL EDEN, ZİLLETE BOYUN
namayın, huzurumuzu bozmayın, BÜKMEYEN SİZ KAN VE CAN
ekmeğimizi daha fazla küçültme- KARDEŞLERİMİ BAĞRIMA BAyin!
SIYOR, ÖNÜNÜZDE SAYGIYLA
Her biriniz bizim mesai arkada- EĞİLİYORUM
şımız, kader ortağımız, can yoldaKıymetli gönüldaşlarım, biz yeşımızsınız. Biz bir amaç uğruna
bu yollara düştük, bu çilelere hep nilmeyeceğiz, yenilmeye hakkımız
birlikte göğüs gerdik.
yok. Memleketimizin, milletimizin,
evlatlarımızın geleceği adına yeSizler bizim gardaşımsınız:
“Yalan, dolan ile garip köylümü nilmeye hakkımız yok. Savunduğumuz milli ve manevi değerlerin
Aldatıp soyana gardaş mı dehala bir anlamı olduğunu bu milyim?
lete ve dünyaya göstermek adına
Allah´ın emrine isyan edip de
yenilmeye hakkımız yok. YenilmeŞeytan´a uyana gardaş mı de- yeceğiz, mücadele edeceğiz, sarı
yim?
sendikalara meydanı bırakmayaBacısız, gardaşsız kalsam da cağız, söz mü?
garip,
Namus lekesi değil alnımda
Sahtekâra gardaş olamam vagördüğünüz,
rıp,
Camide ön safa karargâh kurup
Kul hakkı yiyene gardaş mı deyim?
Dinime taş atan dini güdüğe,

Vurulmuşum, vurulmuş düşmüşüm güpe gündüz.

Şakağımdaki kansa, o benim
gülüşümdür,

Irkıma küfreden iğrenç düdüğe,

Namert yaşamaktansa, erkekçe
ölüşümdür.
Davasız, gayesiz şu pis hödüğe,
Tevekkül Allah’adır zillete katlaŞu sözden cayana gardaş mı
deyim?
nılmaz!
Olmalı gardaşlık lâle, gül gibi,
Resulü Zişanla Cebrail gibi

Ya hayat ya ölüm! Bunun ötesi
olmaz.

Bizi bize düşman edip el gibi,

Ben ya hayat ya ölüm diyen,
Bu hâle koyana gardaş mı de- Allah’a tevekkül eden, zillete boyim?”
yun bükmeyen sizleri kan kardeşBiz bir tek Hakk’a secde edene, lerimi , can kardeşlerimi bağrıma
haksızlığa karşı kıyama durana basıyor, önünüzde saygıyla eğiligardaş deriz.
yorum.” diyerek sözlerini noktaladı.
Biz bir tek size gardaş deriz.
Biz, ne memura tuzak kuranGenel
Başkanımız
İsmail
ların, geleceğini çalmaya çalışan- Koncuk’un konuşmalarının ardınların yağmurlarında ıslanırız; ne
dan hep birlikte “ANDIMIZ” okuTürk’e düşman olanın, teröristle
pazarlık yapanın yolunda yürürüz. narak eylemimiz tamamlandı.
Eylemimize MHP Genel BaşBiz Hak yolunda yürür, Hak için
kan Yardımcıları, Prof. Dr. Zuhal
konuşur, Hak için haykırırız.
HAKKIMIZ OLAN EK ZAM İÇİN, Topcu, Prof. Dr. Mevlüt Karakaya,
İNSANCA YAŞAMAK İÇİN, İŞ Atilla Kaya, Sadir Durmaz, kurucu
GÜVENCEMİZE VE GELECEĞİ- Genel Başkanımız Ali Işıklar, eski
MİZE SAHİP ÇIKMAK İÇİN;
Genel Başkanımız Bircan AkyılBİZ DURMAYACAĞIZ, SİZ DE dız, İlksan Yönetim Kurulu BaşkaDURMAYIN!
nı Tuncer Yılmaz, çok sayıda daBİZ BAŞ EĞMEYECEĞİZ, SİZ vetli ve on binlerce kamu çalışanı
ve aileleri de katıldı.
DE BAŞ EĞMEYİN!
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“İNSANIMIZIN ŞAHSİYETİNİN YÜKSELMESİ İÇİN
MÜCADELE VERİYORUZ”

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk 31 Mart 2015 tarihinde Bengü Türk televizyonunda
yayınlanan, çalışma hayatı ve Türkiye gündeminin değerlendirildiği SÖZ HAKKI programında gündeme ilişkin
çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
2015 yılında yapılacak olan Toplu
Sözleşme görüşmelerinin son derece önemli olduğuna dikkat çeken
Genel Başkan İsmail Koncuk, “Satılmaya, pazarlanmaya razı gelmeyenler Türkiye Kamu-Sen çatısı altında
birleşmelidir” dedi. Koncuk, “Kamu
çalışanlarını pazarlayanlar meydanda. 2014 yılında memurlar ve emeklilerin satıldığı alenen ortadadır. 123
TL zamla geçen bir 2014 yılını geride
bıraktık. Memur maaşı ortalama 5,2
oranında artmıştı, mevcut enflasyon
oranı 31 Aralık 2014 tarihinde ki baz
alındığında memurların sadece enflasyon alacağı bile yüzde 2,97’dir.
Türkiye Kamu-Sen Ar-Ge merkezinin yaptığı araştırmalara göre kamu
çalışanlarının alım gücünde 2013
yılının Aralık ayını baz aldığımızda
2014 yılının Aralık ayına kadar 403
TL’lik bir azalma meydana gelmiştir.
Tüm bunları hesap ederek kamu
çalışanlarına yüzde 12 zam yapın
dedik. Hükümet kulağının üzerine
yattı, yandaş sendika bir kez dahi
ek zam istemedi. Toplu sözleşmeyi
imzalayarak bizi 123 TL’ye mahkum
edenler, ek zam talep etmeyenler
belli. Ben satılmaya razı gelmiyorum,
pazarlanmama isyan ediyorum ama
bu süreçte maalesef bazı kamu çalışanlarının sendikal tercihlerini ortaya
koyarken kendisini alenen satanlara
hala destek vermesi izah edilemez.
2014’ü kaybettik, 2015 de kayıplarımız telafi edildi mi, hayır?

lama 1400 – 1500 TL olarak düşündüğümüzde 150 TL civarı bir artışa
denk geliyor. Bunu vermeyen kim?
İşte bu siyasal iktidardır. Bu zammı
talep etmesi gereken kim? O 123
TL’ye imza atan konfederasyon.
Türkiye Kamu-Sen 123 TL’ye imza
atmadı, biz hep itiraz ettik ve 3 milyar TL masada bırakıldı. Bu ülkenin
en aydın kesimi olan tüm memurlar
bu pazarlamayı sindirebiliyorlarsa
biz bırakalım sendikacılığı, mücadele etmeye de gerek yok o zaman.
Biz diyoruz ki, bu ülkede memurlar, emekliler var. Birileri ise diyor ki,
önümüzde düğme ilikleyeceksin.
Biz buna isyan ederiz, hiç kimseye
yağ çekmeyiz , biz bu ülkenin asıl
sahipleriyiz. Türkiye Kamu-Sen olaHakim ve Savcıya 1155 TL zam rak hep hakkı tutup kaldırmak için
yapıldı, kamu çalışanlarına ve emek- çaba sarf ettik, kimsenin önünde
lilere yüzde 12 zam yapılmıyor. Yüz- eğilmedik.
de 12 zam ortalama devlet memuru
Biz insanımızın şahsiyetinin yükmaaşında 262 TL artışı demektir. selmesi için mücadele veriyoruz. Bu
Emeklilerimiz de ise maaşlarını orta- mücadeleyi hep birlikte yapalım, ba-

kalım o zaman neleri değiştiriyoruz.
Millete rağmen devlet yönetilmez,
işsizliğe rağmen, çaresizliğe rağmen
devlet yönetilmez. İnsanlar bir birine
düşüyor, ne yazık ki ülke bu duruma geldi. Anne ve babalar şapkayı
önüne koyup düşünsün. Bu ülkede
kaynak var mı? var diyorlar, Cumhurbaşkanı ne dedi, “IMF’ye borç
verdik” diyor. IMF’ye borç verene
kadar bu parayı bu ülkenin gençlerine harcayalım. Bunların hesabını
sormamız lazım. Ortadaki pasta
milletin pastasıdır ve her bir ferdin bu
pastada hakkı vardır. En adil şekilde
dağıtmak sosyal devlet olmanın
gereğidir. Anayasa, “Sen Hükümet
olarak insanı yaşatacaksın” diyor.
Ne yazık ki ülkemizde gençlerimizi, insanlarımızı kaybediyoruz. Türkiye Kamu-Sen olarak diyoruz ki,
demokratik haklarımızı hep birlikte
kullanalım, bu ülkeyi yönteme becerisini gösteremeyenlere, yandaşlara
prim vermeyin diyoruz. Becereme-

yenler var ise, yerine becerebilenler
gelir. 2014 ve 2015’i kaybettik, 2016
ve 2017 için 1 Ağustos’ta masaya
oturacağız, gelin hep birlikte mücadele edelim.
2013’de masaya oturduğumuzda
sendikaların eli o kadar güçlüydü
ki, çünkü önümüzde 3 seçim vardı,
Yerel seçimler, Cumhurbaşkanlığı
seçimleri ve 7 Haziran’daki Genel
seçimler. İstediğimiz alırdık, 123 TL
değil 523 TL bile alabilirdik. Ancak
bu Ağustos ayında masaya oturduğumuzda tüm seçimler bitmiş olacak. Bu seçimler çok farklı sonuçlar
doğurmalıdır şayet doğurmazsa
birileri bize hala çektirmeye devam
edecektir. Siyasi iktidar seçime giderken milleti tehdit ediyor, “Devlet
memurluğu kavramını kaldıracağım”
diyor. 2 milyon 600 bin memuru
aileleriyle birlikte 10 milyon insanı
tehdit ediyor. Senden korkmuyorum
diyor. Seni bitireceğim diye açıkça
tehdit ediyor.”dedi.
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ÇANAKKALE RUHUNU YAŞATACAĞIZ
Türk Eğitim- Sen Genel Merkezi tarafından Çanakkale Zaferi’nin 100.Yılı nedeniyle düzenlenen “Yüz Yıllık Destan
Çanakkale” Şiir Yazma ve Resim Yarışması’nın ödül töreni 14.03.2015 tarihinde Çanakkale’de yapıldı.

Ödül törenine Türkiye Kamu-Sen
ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı
İsmail Koncuk, ve Merkez Yönetim
Kurulu üyeleri ,Türk Haber-Sen Genel Başkanı Sedat Yılmaz ve Türk
Eğitim-Sen Şube Başkanları katıldı.
Heyet ödül töreni öncesi Gelibolu
Tarihi alanı ve şehitlikleri ziyaret etti.
Aynı gün saat 19:00’da başlayan
ödül töreninde Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından toplantının açılış konuşmasını
Türkiye Kamu-Sen ve Türk EğitimSen Genel Başkanı İsmail Koncuk
yaptı.
Yüz Yıllık Destan Çanakkale Şiir
Yazma ve Resim yarışması ödül törenine katılanlara teşekkür ederek
konuşmasına başlayan Genel Başkan İsmail Koncuk; “Yarışmaya şiir
dalında 378, resim yarışmasında
ise 34 eser katıldı. Bu yarışma Türk
Eğitim-Sen tarafından
yapılmış
olmasına rağmen, Türkiye KamuSen’i de kapsayan bir yarışmadır.
Ciddi bir katılım olmuştur. Yarışmaya katılan eserler çok başarılı olduğundan dolayı, seçici kurulumuz
eser seçmek

16

konusunda çok zorlanmışlardır.
Bugün heyetimizle birlikte Çanakkale şehitliğini gezdik. Bize ne
mutlu ki, Türkiye Kamu-Sen ve
Türk Eğitim –Sen zaten milli duyguları gelişmiş insanlardan oluşmaktadır. Fakat bugün burada bu duyguların artarak çoğaldığını gördüm.
Bu vatanın, nasıl vatan yapıldığını
Çanakkale şehitliklerini gördüğümüzde daha iyi anlıyoruz. Allah onlardan razı olsun.” dedi.
Bu ülke kolay vatan yapılmadı.
Ama vatan edebiyatını çok kolay
yapanlar var. Maalesef bu işler edebiyat yapmakla olmuyor. Birileri, vatanını savunmak için 250 bin şehit
veriyor, 8 metrede birbirlerine yakın
yerlerden ateş ederken korkmadan
vatanını, namusunu şerefini, haysiyetini savunuyor; ama bu ülkede
vatanı savunuyor gibi görünen birileri de başka şeyler yapıyor.
Bu ülkenin kolay vatan yapılmadığını, ama kolay vatan edebiyatı
yapanların olduğunu söyleyen Koncuk; “Birileri vatanını savunmak için
250 bin

şehit veriyor, 8 metrede birbirlerine
yakın yerlerden ateş ederken korkmadan vatanı, namusunu şerefini,
haysiyetini savunuyor, ama bu ülkede birileri de vatanını savunuyor
gibi görünen başka şeyler yapıyor.
Meydanlara çıkıp, Çanakkale ruhu
diye nutuk atıyorlar. Çanakkale anlayabilmeniz için, öncelikle kendi
hayatınıza bakacaksınız.
Çanakkale’nin siyaset malzemesi yapılmasını çok çirkin buluyorum.
Yüce dinimiz bizim nasıl ortak değerimizse, Çanakkale de bu milletin
ortak paydası ve değeridir. Tabi bu
değerlerden nasibini almamışların
Çanakkale ruhuyla yakından-uzaktan ilgisi olamaz.
Çanakkale’nin siyaset malzemesi yapılmasını çok çirkin bulduğunu
ifade eden Koncuk; “Yüce dinimiz
bizim nasıl ortak değerimizse, Çanakkale de bu milletin ortak paydası ve değeridir. Tabi bu değerlerden
nasibini almamışların, Çanakkale
ruhundan yakından-uzaktan ilgisi
olamaz. Milli kimliğe, milli ruha alerji

duyanların Çanakkale’yi ağızlarına
almayı dahi hak ettiklerini düşünmüyorum.” dedi.
Genel Başkanın konuşmasından
sonra Seçici Kurul üyeleriyle yarışmalarda derece girenlere ödülleri
Merkez Yönetim Kurulu üyeleri tarafından takdim edildi.
Şiir Yazma Yarışması Seçici Kurulu: Doç. Dr. Fatih SAKALLI- Gazi
Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi,
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Öğretim Üyesi, Firdes IŞIK- Merkez Kadın Komisyonları Başkanı, Emekli
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni,
Prof. Dr. İbrahim DİLEK- Gazi Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk
Dili ve Edebiyatı Bölümü, Öğretim
Üyesi, Pehlivan UZUN- Kırıkkale
Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü,
Öğretim Görevlisi, Yahya AKENGİN- Şair ve Yazar, Türk Dünyası
Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı Başkanı, Dr. Yılmaz YEŞİL- Gazi Üniversitesi, Türk Dili Bölüm Başkanlığı,
Öğretim Görevlisi
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1.Gelen Eser:
ESER SAHİBİ: Murat AKTÜRK
SENDİKASI: Türk Eğitim Sen Manisa Şubesi
2.Gelen Eser:
ESER SAHİBİ: Metehan MEZARARKALI
SENDİKASI: Türk Eğitim Sen Erzurum 1No’lu Şube
3.Gelen Eser:
ESER SAHİBİ: A. Mesut BAYRAM
SENDİKASI: Türk Eğitim Sen Amasya Şubesi
Şartnamede olmamakla beraber Seçici Kurul tarafından
aşağıdaki eser sahiplerine Jüri Özel Ödülü verilmesi Merkez
Yönetim Kuruluna teklif edilmiştir.
1. Eser:
ESER ADI: Ben Ahmetoğlu Ali
ESER SAHİBİ: Fatma UÇARLAR
SENDİKASI: Türk Büro Sen Isparta Şubesi
2.Eser:
ESER ADI: Toprakta Kalan Mendil
ESER SAHİBİ: Didem Sermin GÖNENLİ
SENDİKASI: Türk Sağlık Sen Ankara 2 No’lu Şube
3. Eser:
ESER ADI: Kara Bir Duman Çöktü Kilitbahir Üstüne
ESER SAHİBİ: Celalettin KURT
SENDİKASI:Türk Emekli Sen
Seçici Kurulumuz aşağıdaki iki eseri de övgüye değer
bulmuştur.
1. Eser:
ESER ADI: Cennetin Çocukları
ESER SAHİBİ: Gülseren SARI
SENDİKASI: Türk Eğitim Sen Gaziantep Şubesi
2.Eser:
ESER ADI: Çanakkale’yi Dinliyorum
ESER SAHİBİ: Mahmut ÖZTÜRK
SENDİKASI: Türk Eğitim Sen Şanlıurfa Şubesi
Resim Yarışması Seçici Kurulu: Doç. Birsen ÇEKEN- Gazi
Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Öğretim Üyesi, Doç.
Dr. Gültekin AKENGİN- Gazi Üniversitesi, Sanat ve Tasarım
Fakültesi, Öğretim Üyesi, Yrd. Doç. Dr. Mithat YILMAZ- Gazi
Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Öğretim Üyesi
RESİM YARIŞMASINDA DERECEYE GİREN ESERLER;
1.Gelen Eser:
ESERİN ADI: Çanakkale’de 1915
YARIŞMACIN ADI: Ahmet TÜRE
ŞUBESİ: Türk Eğitim Sen Konya 3 No’lu Şube
2.Gelen Eser:
YARIŞMACIN ADI: Fatih BAŞBUĞ
ŞUBESİ: Türk Eğitim Sen Antalya 1 No’lu Şube
3.Gelen Eser:
ESERİN ADI: Diriliş
YARIŞMACIN ADI: Nurullah ERDOĞAN
ŞUBESİ: Türk Eğitim Sen Ankara 5 No’lu Şube
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SİNOP, KASTAMONU, KARABÜK, BARTIN
İL İSTİŞARE TOPLANTILARI YAPILDI

Türk Eğitim-Sen Genel Merkez Yöneticileri, Genel Sekreter Musa Akkaş ve Genel Teşkilatlandırma Sekreteri
Talip Geylan 25-28 Mart 2015 tarihleri arasında sırasıyla Sinop, Kastamonu, Bartın ve Karabük Şubelerinin
düzenlediği il istişare toplantılarına katıldılar.

Bartın Şubenin il istişare Toplantısında bir konuşma yapan Genel
Sekreter Musa Akkaş da şunları
kaydetti:” Çanakkale Zaferi’nin 100.
yıldönümünde kahraman şehitlerimizi minnetle andığını belirterek başladığı konuşmasında, “Çanakkale,
Türkiye Cumhuriyeti’nin hamurunun
yoğurulduğu teknedir. Türlü sıkıntılar
içerisinde var olma mücadelesi veren Türk Milleti Çanakkale’de öylesine bir destan yazmıştır ki, asırlarca
esir ve mazlum milletlere ibret oluşturmuştur. 1915’te Çanakkale’de
yakılan ateş, Mili Kurtuluş Savaşının temelini örmüş ve Anadolu’daki
son Türk Devletinin harcını karmıştır. O büyük destanın mimarlarını,
başta Mustafa Kemal olmak üzere
Çanakkale’nin bütün komutanlarını
ve 253 bin şehidimizi minnet ve dualarla anıyorum. Ruhları şad olsun.
İşte Türkiye Kamu-Sen Çanakkale
ruhunun sivil toplum örgütlenmesindeki yansımasıdır. Çok eskiye
gitmeye gerek yok. Şu son 10 yılımıza bir bakın: Milli bayramlarımız
tartışılır hale gelmiş, içleri boşaltılmış.
Milli kimlik şuurunu genç idraklere
nakşeden Andımız kaldırılmış. Devletimizin kurucusu büyük Atatürk’e
hakaret etmek sıradanlaşmış. Türk
kimliği neredeyse tu kaka ilan edilmiş. Milliyetçilik ayaklar altına alınır
olmuş. Anayasa açıkça ihlal edilerek
etnik dillerde eğitim yapılır hale gelmiş. Bölücülük meşrulaştırılmış, bunun için akil heyetler oluşturulmuş…
vs. İşte tüm bu rezilliklere gür ve
cesur bir sesle HAYIR diyen Türkiye
Kamu-Sen’dir. Bundan dolayı sen-
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dikal mücadelemizin aynı zamanda
Karabük Şubenin il istişare Topmilletimiz adına sergilenen bir milli lantısında bir konuşma yapan Geduruş olduğu gözden kaçırmamalı- nel Teşkilatlandırma Sekreteri Talip
yız.” dedi.
Geylan şunları kaydetti: “Malum
Çalışma hayatının zorlu bir süreç- olduğu üzere, uzun zamandır nöten geçtiğini belirten Akkaş, “Kamu bet görevinin ücretlendirilmesi taçalışanları üzerinde siyasetin ciddi lebini gündemde tutmaya gayret
bir baskı ve yıldırma politikası söz ediyoruz. Daha önceleri defalarca
konudur. AKP Hükümeti, adeta, konuyla ilgili girişimlerde bulunmuş,
ya bize biat edeceksiniz ya da ne- KİK ve Toplu Sözleşme taleplerimiz
fes almayacaksınız diyor. Bir de al- içerisinde masaya taşımış, dilekçe
mış yedeğine bir sözde sendikayı, kampanyaları düzenlemiştik. Niharesmen çete yöntemleriyle devlet yetinde de talebimizi daha etkili bir
idare ediyorlar. Kamu kurumlarında şekilde gündeme getirebilmek için,
adeta terör estiriliyor. Terfi ve görev- ücret verilinceye kadar nöbet tutmalendirmelerde, kadro, liyakat, beceri ma eylemi başlatmış bulunuyoruz.
hak getire. Bunlara teslim olduysan Dileriz ki, idareden, kısa sürede taleyeterli kriteri taşıyorsun demektir. bimize karşılık buluruz. Bakın hiçbir
Böylesine kötü bir yönetimi ülkemiz kamu kurumunda nöbet görevi kardaha önce hiç yaşamamıştır. İna- şılıksız yapılmamaktadır. Anayasanın darbe dönemlerinde dahi bu mızın hükmü gereğince de angarya
zamanda yaşananlara şahit olun- yasak olduğuna göre nöbet göremamıştır. Düşünebiliyor musunuz; vimizin ücretlendirilmesi isteğimizin
bir kararla MEB’de 76 bin idareci- ne derece doğal ve haklı bir talep
nin unvanını elinden aldılar. Yılların olduğu görülecektir. Bu konuda tavbirikimi, başarısı, liyakat ve becerisi rımızı tavizsiz sürdüreceğiz. Eğitim
tek bir düzenlemeyle yok sayıldı. çalışanlarından beklentimiz de bu
Bunlar, Kenan Evren’e bile rahmet eylemimize yoğun bir katılımla ve
okuttular! Ama şunu kimse aklından istikrarla destek vermeleridir. Sençıkarmasın: Biz çok Hükümetler, dika görüntüsündeki bir örgütün
çok Başbakan ve Bakanlar gördük. dışında üç sendikanın ve yüzbinlerÇoğunun ismi bile bugün hatırlanmı- ce çalışanın iştirak ettiği bir eylemin
yor. Bugünler dönecek, hesap günü muhakkak netice alması gereklidir.
gelecek. Bugün kamu çalışanlarına Bunun da yolu eylemde süreklilik
zehir içirenlerin burunlarından fitil fitil ve katılımın yoğun sağlanmasıdır.
getireceğiz. Kimse kendisini o ma- İnanıyorum ki, bu sürecin sonunda
kamlarda ebedi zannetmesin. Gün elde edeceğimiz kazanım, bungelecek huzurumuza çıkacaksınız. dan sonraki sendikal faaliyetlerimiz
İşte o zaman yaptıklarınızın hesabını için büyük bir motivasyon unsuru
bize vereceksiniz.” Şeklinde konuş- olacaktır. Bu noktada şu hususun
tu.
da eğitim çalışanları tarafından de-

ğerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum: Bakın sendikalar ortaklaşa
bir eylemlilik sürecine girmiş, fakat
kendisine sendika diyen bir yapı
adeta eylem kırıcılığı yapmakta, tabanının baskısıyla dostlar alış verişte
görsün misali imza kampanyasıyla
nöbete ücret talebini ortay koymaya çalışmakta. Çalışanların nöbet
tutmamak için iş bıraktığı bir ortamda “imza toplama eylemi” yapmak
ne mahir bir eylemdir(!) Sendikalar
ve o sendikaların üyesi yüzbinlerce
öğretmen elini taşın altına koyacak,
yeri gelecek kraldan çok kralcı olan
idarecilerle karşı karşıya gelecek,
lüzumsuz münakaşalarla huzurunu
feda edecek; fakat ebs isimli örgüt
çıkacak orta oyunu oynayacak güya
topladığı 350 bin imzayla KPDK toplantısında şov yapmaya kalkacak.
Bakın buradan söylüyorum, yarın
mesele çözüldüğünde yüzleri kızarmadan çıkacaklar “Nöbet görevine
ücret ödenmesi kazanımını biz elde
ettik” diyerek ortalıkta gezecekler.
Sanki yıllardır yürütülen mücadelenin, kampanyaların, eylemlerin,
nöbet tutmama eyleminin hiçbir
anlamı yokmuşçasına! Sözleşmelilerin kadroya alınması başta olmak
üzere onlarca kazanımı böyle yüzsüzce sahiplenmediler mi? Fakat
artık eğitim çalışanlarının bu yalanlara, kandırmalara ve oyalamalara
karnı tok. Herkes kimin ne yaptığını,
çalışanların iradesinin nerelere nasıl
pazarlandığını çok iyi görüyor.” dedi.
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Türkiye’nin Sendikası

GENEL MERKEZ YÖNETİCİLERİ
NİĞDE VE KIRŞEHİR’DEYDİ

Türk Eğitim-Sen Genel Merkez Yöneticileri, Genel Sekreter Musa Akkaş, Genel Eğitim ve Sosyal İşler
Sekreteri Cengiz Kocakaplan 19-20 Mart 2015 tarihlerinde Niğde ve Kırşehir il istişare toplantılarına katıldılar.

Kırşehir Şubenin il istişare toplantısında bir konuşma yapan Genel
Sekreter Musa Akkaş şunları kaydetti: “Türkiye’nin çok zorlu bir süreçten geçtiğini belirten Akkaş, “12
yıldır bu süreci hep birlikte yaşıyoruz.
Milli Eğitim Bakanlığında zulüm var.
İlk olarak MEB Yasasıyla bu zülüm
baş gösterdi. Yasayla birlikte, 76 bin
yöneticinin görevlerine son verildi.
Biz bu zulmü ne tarih kitaplarında
okuduk, ne de gördük. Bu uygulamaları, 28 Şubat ve 12 Eylül döneminde bile görmedik. Tabi ki biz o
tarihleri de kınayarak yâd ediyoruz,
ama bu dönem kadar ağır olmamıştı. Önceden Askeri vesayetten
bahsediliyordu, fakat şimdi de siyasi
vesayetle karşı karşıyayız. Yasa değişikliği öncesinde yetkililerle görüşme yaptık. Yasayla ilgili yanlışlıklar
yapıldığını söyledik. Eğitim çalışanlarını kamplara bölersiniz ve insanların
arasına nifak sokarsınız dedik, fakat
buna rağmen yasayı değiştirdiler.
Biz bütün yöneticilerimizin yanında

olduk. Yönetmelik çıkmadan önce
de, sonra da bu olayların üstüne çok
gittik. Onların yapmak istedikleri çalışkan, bu ülkenin geleceği için uğraşmış yöneticilerimizi görevden alıp
yerine hiç iş bilmeyen, kariyer sahibi
olmayan insanları iş başına getirilmektedir. Bu arkadaşlarımız görevden aldılar peki siz hiç düşünmüyor
musunuz bu insanların aileleri var,
evlatları ne diyecekler? Yöneticilerimiz ne yaptılar hırsızlık, ahlaksızlık mı
yapmışlar?”
Her türlü entrikaya, olumsuzluğa rağmen, Türkiye Kamu-Sen ve
Türk Eğitim-Sen yoluna çok hızlı ve
emin adımlarla yürüyor. Sendikacılık
adam gibi insanların yapacağı bir
iştir. Yandaş sendikaya üye olunduğu takdirde, yöneticilik tekliflerinin
havada uçuştuğu bir süreçte Türk
Eğitim-Sen üye sayısını artırıyorsa,
bu gerçekten çok büyük bir başarıdır.” dedi.
Niğde şubenin il istişare toplan-

tısında bir konuşma yapan Genel
Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri Cengiz Kocakaplan da şunları kaydetti:”
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. Hükümetin
kamu çalışanlarına vermek üzere
ayırmış olduğu paranın bile nerdeyse 1/3’nü masada bırakan bir süreç
yaşanmıştır. Böyle bir toplu sözleşmeyi tarihi başarı olarak gören
kafayla Türk memuru nereye kadar
gidecektir?Tarih tekerrür etmemelidir. Geçmiş yıllarımızı çalanlara bir
fırsat daha verip 2016 ve 2017 yıllarımızı çaldırmayalım. Kamu çalışanlarına toplu sözleşme masalarında yaşananları yeniden hatırlatalım” dedi.
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MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
İL ZİYARETLERİNDE

Türk Eğitim-Sen Genel Merkez Yöneticileri, Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreteri
M. Yaşar Şahindoğan ve Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri Sami Özdemir 22-29 Mart tarihleri arasında
sırasıyla Osmaniye, Hatay, Hatay’ 1 No’ lu Şube, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş 1 ve 2 No’ lu
şubelerinin il istişare toplantılarına katıldılar.
Gaziantep Şubenin il istişare toplantısında konuşma yapan Genel
Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri şunları söyledi: “Son yıllarda yaşanan sıkıntılar çok da göz ardı edilebilecek
sıkıntılar değildir. Hukukun, adaletin,
insan haklarının göz ardı edildiği,
insanların bir kısmının ötekileştirildiği bir coğrafyada hayat sürüyoruz.
Ülkemizde yaşanan sıkıntıları hep
birlikte istişare ederek çözüm yolları
bulmamız gerekir. Çünkü bu ülkenin varlığı bizlerin varlığıdır. Bir ferdi
olmaktan gurur duyduğumuz yüce
Türk milleti, mücadelenin her türlüsünde mertlikten ve doğruluktan
yanadır.”

olarak yapmış olduğumuz çalışmalarda dik durduk, mağdurların umudu olduk. Biz bu mücadelemizden
asla taviz vermeyeceğiz.” dedi.
Kamu çalışanlarının iş güvencesinin tehdit altında olduğunu vurgulayan Özdemir, “Anayasa’nın 128’inci
maddesinin ‘Devletin asli ve sürekli
işleri çalışanlar eliyle yürütülür’ şeklinde değiştirilmesini istiyorlar. Bununla işçi ve memuru birleştirerek
çalışanlar adı altında bir çalışma
sistemi getirmek istiyorlar. Part time,
taşeron çalışma modeli getirmek
istiyorlar. Bu sayede bizi devletin
memuru değil, hükümetin memuru
yapmak istiyorlar. Anayasa’nın 128.
Maddesi değiştirilirse, Tekel işçilerinin yaşadıklarını kamuda çalışan
arkadaşlarımız yaşayacak. Çünkü
Anayasanın 128. Maddesi, kamu
çalışanlarının iş güvencesidir. Bakınız; ülkemizde taşeronlaşma aldı
başını gidiyor. Türkiye Kamu-Sen
ve Türk Eğitim-Sen tepki koymakla
kalmıyor, meseleyi her platformda
anlatmaya devam ediyor. 4 Nisan
2015 tarihinde Ankara’da büyük
bir miting yapıyoruz. ‘ Ek zammımı
unutma iş güvenceme dokunma!’
herkesi iş güvencemizin gitmemesi
için Ankara’da haykırmaya bekliyoruz.” dedi.

doğan da şunları kaydetti: “On iki
yıllık AKP iktidarının ve bu iktidarın
yaşattığı zorlukları birlikte yaşıyoruz.
Bu sıkıntıların kamu çalışanlarını ve
eğitim çalışanlarını isyan etme noktasına getirdiğini görüyoruz. Ülkenin
bölünmesiyle ilgili çok ciddi bir tehditle karşı karşıyayız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu zamana kadar
çok farklı iktidarlar ve partiler tanıdı.
Ancak toplumun kendisinden olmayanlara hiçbir hakkı reva görmeyen
bir anlayışla ilk defa yönetilmektedir.”
Yönetici atamalarına değinen M.
Yaşar Şahindoğan “Kimler ki kendilerine biat etti, onların elini eteğini
öptü ise, bunlar koltuklarında oturmaya devam ettiler. Ya da kendilerine biat eden insanlar makam mevki
sahibi oldular. İnsanların özelliklerine
bakılmadı, adamlığına bakılmadı.
Peki neye bakıldı? Bunlardan mı
değil mi, ellerini eteğini öpmüş mü?
Bunlara bakıldı. Hiç bir zaman hak
adalet ölçüsü gözetilmedi. Güya İslam adına hareket eden “Müslümanım” diyen insanlar bu ülkeyi yönetiyorlar İslam’da haksızlık adaletsizlik
var mıdır? İslam bir adalet dini değil
midir? Yöneticilerin adalet çerçevesinde davranması gerekiyor. Bunların İslam anlayışı nasıl bir anlayıştır?
Anlamak mümkün değildir.

Türk Eğitim-Sen olarak her türlü
mücadeleyi verdiklerini vurgulayan
Özdemir, “ ‘Türkiye sevdamız ekmek
için kavgamız’ derken onurlu bir
mücadele sürdürmekteyiz. Hiç bir
üyemiz makam mevki uğruna bir
yerlere gelmemiştir. Bizler bir şeyler
yapmak zorunda olduğumuzun bilincinde olan insanlarız. 12 yıllık AKP
iktidarı döneminde kamu çalışanlarına ve özellikle de Türkiye KamuSen üyelerine çok baskı yapıldı.
Bizler çok hükümetler, çok iktidarlar gördük. Ama sanmasınlar ki bu
koltuklar insanlara baki kalacak. Her
türlü hukuksuzluğun hukuk, adam
kayırmanın adalet, suçların üstünü
Kahramanmaraş 1 No’ lu ŞubeGörev süreci uzatılmayan yönetiörtmenin büyük başarılı sayıldığı bir
dönemi hayretle izliyoruz. Biz bütün nin il istişare toplantısında bir konuş- cilerimizin müsterih olmasını ve her
bu yapılan haksızlıklara karşı daha ma yapan Genel Mevzuat ve Toplu zaman onların yanlarında olduklarını
fazla çalışmalıyız. Türk Eğitim-Sen Sözleşme Sekteri M. Yaşar Şahin- vurgulayan Şahindoğan, “Görev sü-
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resi uzatılmayan yönetici arkadaşlarımızın hiçbir suçu yoktur. Bunlara
biat etmedikleri için, makamlarını
mevkilerini kaybetmişlerdir. Bu durum utanılacak bir durum değildir.
Aksine yönetici olan arkadaşlarımız
için övünçtür. Çünkü onlar dik durup kimseye boyun eğmemişlerdir.”
dedi.
Önümüzdeki günlerdeki; seçim
sürecini de değerlendiren Şahindoğan, “ Bu seçim sürecinde yeniden meydanlara çıkacaklar; haktan,
adaletten bahsedecekler ve bazı
insanlarımızı tekrardan kandırmaya
çalışacaklar. Türk Eğitim-Sen olarak
hiçbir haksızlık karşısında bugüne
kadar susmadık, kimseye eğilmedik, güce, makama mevkiye biat
etmedik. Ülkemizin ve mesleğimizin çıkarları doğrultusunda ortaya
koyduğumuz ilkelere her zaman sadık kaldık. Bizi diğer sendikalardan
ayıran özellik de budur. Bu duruşumuzu önümüzdeki süreçte şartlar
ne olursa olsun devam ettireceğiz.
Bugüne kadar haksızlığa uğrayan
arkadaşlarımızın hakkını geri almak
için, onların hakkını savunmak için
her türlü hukuk mücadelesini eylem ve etkinliği bugüne kadar ortaya koyduk, bundan sonra da bu
şekilde olacaktır. Hiç kimse bizden
bu anlamda geri adım beklemesin.
Türk Eğitim-Sen mücadele edenlerin sendikasıdır. Türk Eğitim-Sen için
mücadele; ekmek gibi, su gibi bir
ihtiyaçtır.” dedi.
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Türkiye’nin Sendikası

5 YIL ÖNCE KPSS HIRSIZLIĞINA
GÖZ YUMANLAR YENİ UYANDILAR

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, 23.03.2015 Pazartesi günü Aksaray’ı
ziyaret ederek; Aksaray Üniversitesinde üyelerimizle bir araya geldi, akabinde de Şube Başkanlığı tarafından
hizmet binasında düzenlenen iş yeri temsilcileriyle istişare toplantısına iştirak etti.
Türkiye Kamu-Sen ve Türk
Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail
Koncuk, 23.03.2015 Pazartesi günü
Aksaray’ı ziyaret ederek; Aksaray
Üniversitesinde üyelerimizle bir araya geldi, akabinde de Şube Başkanlığı tarafından hizmet binasında
düzenlenen iş yeri temsilcileriyle istişare toplantısına iştirak etti. Genel
Başkana Genel Mali Sekreter Seyit
Ali Kaplan ve Genel Teşkilatlandırma
Sekreteri Talip Geylan eşlik etti. Toplantıya Aksaray’da bulunan Türkiye
Kamu-Sen’e bağlı sendika ve şube
başkanları da katıldı.
Aksaray Üniversitesi’nde gerçekleştirilen istişare toplantısından sonra şube merkezin de iş yeri temsilcileriyle bir araya gelen Genel Başkan
Koncuk, Türkiye Kamu-Sen’in hem
kamu çalışanları hem de ülkenin

geleceği için vazgeçilmez öneme
2010 yılında bu ülkede KPSS hırsahip olduğunu vurguladığı konuş- sızlığı olmuştu. Kimin sesi çıktı? Samasında şunları söyledi:
dece Türk Eğitim-Sen’in sesi çıktı.
“Maalesef günlük hayatta ve çalış- Hırsızlık var dedik, belgelerle ortaya
ma hayatında makam mevki uğruna koyduk ve sınavı iptal ettirdik. O gün
sadece o günü yaşayan insanlarla bizi yalan söylemekle, kamuoyunu
karşılaşıyoruz. Bizler hamdolsun aldatmakla suçlayanlar oldu. Ama
koltuk sevdası yüzünden hiçbir za- bugün biz hala bulunduğumuz yerman karakterimizden ödün verme- deyiz. Gün geçtikçe ne kadar haklı
dik. Türkiye Kamu-Sen’in savundu- olduğumuz ortaya çıkıyor. Bugün
ğu değerlerin önemi, sadece o günü iktidar KPSS operasyonu başlattı,
yaşayan, koltuk sevdalısı insanların hırsızlık ve kopya iddialarına karanlayacağı bir durum değildir. Bizim şı harekete geçti fakat biliyoruz ki;
mensuplarımız erdemli insanları- bunların amacı doğruları yapmak
dır. Doğru duruştan taviz vermezler değil, intikam hırsıyla hareket ediyorbiz biliyoruz; doğruyu söylemenin, lar. Eğer bir yerde intikam alma hırsı
doğruları yapmanın bir bedeli var- varsa, o yerde yanlış yapma ihtimali
dır. Gerekirse bu bedeli öderiz. Biz de var demektir. Biz o zaman dedik
geçmişde bu bedeli ödedik ama ki, bunun arkasında değil başkaları
namussuzluğun, haksızlığın yanında kendi çocuğumuz bile çıksa cezasını çeksin. Kimse bu ülkede alın teri
asla olmadık dedik.

hırsızlığı yapamaz dedik. Bugün de
aynı şeyleri söylüyoruz. Bu hırsızlıkları yapanları çıkartın ama bunu da
yaparken hukuksuzluk yapmayın
diyoruz. Hakkıyla puan almışları da
rahatsız etmeyin, onların üzerinde
de hukuksuzluk yapmayın diyoruz.
Bizim beş sene önce söylediğimiz
bugün itiraf ediliyor. Şimdi çıkmışlar utanmadan KPSS de hırsızlık
olmuştur diyorlar. Onların hepsinin
önce bizden özür dilemesi lazım.
Siz doğruyu yapmışsınız biz yanlış
yapmışız demeleri lazım. İşte şimdi
dediklerimize geldiler. Biz ilkeli davranmaya, insanlarımıza doğruları
söylemeye, aldatmamaya devam
edeceğiz ve en önemlisi de insanları
da korkutmayacağız.” dedi.

YARGI `GECE EĞİTİMİ VE TELAFİ DERSLERİ
MAAŞ KARŞILIĞINA SAYILAMAZ` DEDİ

Elazığ Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde Motorlu Araçlar Teknolojisi öğretmeni
olarak görev yapan sendikamız üyesi Ayşem Yıldız’ın Elazığ 2.İdare Mahkemesi’nde
açtığı ; gece eğitimi dersleri karşılığı eksik
ödenen haftalık 6 saat ders ücretinin ve mesai saatleri dışında yaz eğitimi döneminde
girmiş olduğu telafi eğitimi dersleri ile ilgili

olarak haftalık 6 saat olmak üzere toplam
12 saat ders ücretinin tarafına ödenmesi
istemiyle yaptığı idari başvurunun reddine
ilişkin ve söz konusu idari işlemin;hafta içi
mesai saatinden sonra yasal tatil döneminde çalıştığının sabit olduğu ve bu dönemde
ek ücretlerinin yasa gereği artırımlı olduğunun haksız, hukuka aykırı olduğunu ileri

sürerek açtığı idari işlemin iptaline yönelik
davada,Elazığ 2.İdare Mahkemesi dava
konusu işlemin iptal edilmesi yönünde
,29/04/2014 tarihinde karar vermiş ve bu
karar Malatya Bölge İdare Mahkemesi’nce
onanarak kesinleşmiştir.
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GENEL BAŞKAN: BUGÜNLERDE MİLLİYETÇİLİĞİ
OYNAMAK MODA HALİNE GELDİ

Genel Başkan İsmail Koncuk, 17.03.2015 Salı günü Ankara 6 No’lu Şube Başkanlığı’nın düzenlediği işyeri
temsilcileri istişare toplantısına katıldı. Genel Başkana Genel Mali Sekreter Seyit Ali Kaplan ile Genel Eğitim ve
Sosyal İşler Sekreteri Cengiz Kocakaplan eşlik ettiler.
Şube Başkanı Aytaç Coşan’ın
açılış konuşmasından sonra katılımcılara hitap eden Genel Başkan
Koncuk, seçim sürecine girildiği son
günlerde bir kısım yöneticilerin çelişkili söylemlerle vatandaşın karşısına
çıktığını belirterek, bu durumun devlet yönetiminin ciddiyetiyle bağdaşmadığını söyledi. Milli refleks adına
ortaya konulan hemen her tutumu
tahkir edenlerin bugünlerde milliyetçilik pozları verdiğine dikkat çeken
Koncuk şunları söyledi: “Görüyoruz
ki, bugünlerde milliyetçiliği oynamak
yeniden moda haline geldi. Bu ikircikli durumu ibretle seyrediyor ve
ülkemiz adına üzülüyoruz. Yıllardır
sözde Kürt sorunu üzerinden milli
kimliğimize yönelik tahribatlara neden olanlar, milletimizin birlik ve beraberliğine halel getirenler şimdi çıkmışlar ‘Kürt Sorunu yoktur’ diyorlar.
Ne uğruna? Oy uğruna ilkeli duruşla
örtüşmeyen bir tutum sergiliyorlar.
Bunlara sormak gerekmez mi; madem ‘Kürt sorunu yok’ idi, o halde
neden sözde yıllardır Kürt Açılımıyla
milletimizi oyalıyorsunuz?

Milletimizin her bir ferdi, ayrım
gözetmeksizin ülkemizin kıymetli
bir vatandaşımızdır. Etnik kökeni ne
olursa olsun; Kürd’ü, Çerkez’i, Arap’ı
hepsi bizim! Bu ülkede kimin ne kadar sorunu varsa, diğer bütün etnik
kökenden gelenlerin de o kadar
sorunu vardır. Yıllardır insanlarımızın
yaşadığı problemler siyasiler ve bölücü çevrelerce istismar edilmekte,
insanlarımız arasındaki muhabbete
zarar verilmektedir. Memleketimizin
genel sorunları ve bölgesel beklentiler siyasiler tarafından güncel
politik çıkarlar doğrultusunda kullanılmaktadır. Dün a dediklerine
bugün ise utanmadan sıkılmadan
b diyebilmektedirler. İşte görüyoruz; seçimler yaklaştıkça ağızlar da
değişmeye başladı. Dün Diyarbakır
meydanlarında Kürt sorunu diye
bas bas bağıranlar bugün ise yok
diyebilmektedirler. Ama zekamızla
alay edemezler! Bu yapılan aldatmacaları, seçim oyunlarını bu milletimiz görüyor. Milletimiz, tarih boyunca, etnik kökenlerine göre insanları
değerlendirmemiştir. Bu coğrafyayı

vatan yaparken, hep beraber mücadele eden Kürt’ü, Arap’ı, Çerkez’i
ile bütün insanlarımızı yüce Allah’ın
emaneti olarak gördük. Ayırmadık,
birbirimizi bağrımıza bastık. Allah’a
şükürler olsun bugüne kadar bu
birliğimizle geldik. Bu aziz millet geleceğe de bölünmeden, parçalanmadan devam etmesini bilecektir.
Kendini bilmez insanların bölünme
şarkılarına, bölünme feryatlarına filan aldanmayın.”
Sendikacılığın ciddi bir iş olduğunu vurgulayan Koncuk, “Türk
Eğitim-Sen gerçek anlamda bir
sendikadır. Bizim davamız, hak edenin hak ettiğini almasını sağlamaktır.
Teşkilatın bu değerlere sahip çıkması son derece önemlidir. Biz birileri
gibi ulufe dağıtmıyoruz, kul hakkı
yiyerek makam pazarlamıyoruz! İşimiz sendikacılığı anlatmak, hak mücadelesini yerine getirmek, eğitim
çalışanlarının kazanımlarını korumak
ve herkesin hak ettiğini almasına
katkı sağlamaktır. Bunun dışındaki
yol ve yöntemler bizim mücadele

ahlakımızın dışındadır.
Biz böyle bir yaklaşımla hareket
etmiyoruz, sendikacılık bu kadar
basit değildir. Türkiye’nin geleceğini
omuzlayan insanlar olduğumuzun
şuurunda olmalıyız ve bu anlayışla
hareket etmeliyiz.” dedi.
Türkiye’nin çok kötü günlerden
geçtiğini belirten Koncuk, “Türkiye
iyi yönetilmiyor. Ahlak sözünü ağzından düşürmeyenlerin ahlaksızlığın
zirvesinde olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Yüce Allah’ın adını zikreden
eden insanların, O’nun emirlerinin
tam aksi hareketlerle boğazlarına
kadar ahlaksızlığa battıklarını görüyoruz. Türkiye, sadece ve sadece kendi saltanatlarını sürdürmek
kaygısını taşıyan bir güruhla karşı
karşıyadır. Senin çocuğunun, torunun geleceği bunların umurlarında
dahi değildir. Bu ülkenin birliğinin
beraberliğinin bozulması, milli devlet
yapımızın un ufak edilmesi, üniter
devlet yapımızın parçalanması endişeleri adeta bunların umurlarında
bile değil!.”

KAYSERİ İDARE MAHKEMESİ
OBJEKTİF DEĞERLENDİRME
KONUSUNDA ISRARLI…
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı
Eğitim Kurumları Yöneticilerinin
Görevlendirilmesine ilişkin Yönetmelik kapsamında Okul Müdürlerinin değerlendirmesi sonucu görevden alınmasına ilişkin
açılan davada Kayseri 1. İdare
Mahkemesi’nin iptal kararını gereği gibi uygulamayarak ikinci
kez yapılan değerlendirme sonucunda da görev süresinin uzatılmaması yönünde tesis edilen
işlemin iptali istenmiş; iptal istemi
ile birlikte idari işlemin hukuka aykırı olduğu, mahkeme kararlarının
gecikmeksizin uygulanması gerektiği, bu hususta idarenin takdir
yetkisinin olmadığı ileri sürülerek,
idarenin mahkeme kararını uy-
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gulamayarak müdürlük görevine
tekrar başlatılmadığı iddia edilerek
Kayseri 1. İdare Mahkemesi’nde
açılan davada; iptal edilen bir idari işlemin, iptal kararı ile hiç tesis
edilmemiş sayılacağı, tesis edildiği tarihten itibaren hükümsüz hale
geleceği gerekçesiyle dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.
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ADIYAMAN ŞUBE, ÇANAKKALE ZAFERİ’NİN
100. YIL DÖNÜMÜ NEDENİYLE 100 HATİM
OKUTTU

Türk Eğitim Sen Gölbaşı İlçe Temsilciliği Çanakkale Zaferinin 100. Yılında
Şehitler için 1000 Hatim duası okuttu.
Günaydın Camii’nde yapılan programda Emekli İmam Turan KOÇ Aşrı
şerif okudu, Abdurrahman Gültekin Hoca Efendi ise hatim duası okuyarak
yapılan hatimleri şehitlere armağan ederek programı sonlandırdı.
Program çıkışı ise Türk Eğitim Sen İlçe Başkanı Maksut Büyük yaptığı
açıklamada; Çanakkale Türk’ün; Haçlı sürülerine karşı iman, cesaret ve eşsiz bir fedakârlık örneğiyle kazandığı büyük bir zaferdir. Bu zafer Türk milletinin varını yoğunu ortaya koyduğu milli ruh ve heyecanın ayağa kalkışıdır.
Çanakkale’den başlayarak tüm İslam coğrafyasını işgal edip müstemleke
yapma girişiminin imanlı göğüslerde paramparça edilmesidir dedi.

AFYONKARAHİSAR ŞUBE KADIN KOMİSYONU
İSTİŞARE TOPLANTISI YAPTI

Türkiye’nin Sendikası

AMASYA ŞUBE BAŞKANLIĞI
İSTİŞARE TOPLANTISI YAPTI

Türk Eğitim-Sen Taşova İlçe Başkanlığı üyeleri ile yemekte bir araya
geldi.24 Mart 2015 Çarşamba günü Taşova’da düzenlenen toplantıya
çok sayıda üyemiz katıldı. Amasya Türk Eğitim –Sen Şube başkanı Kamil Terzi ve yönetim kurulu üyelerini katıldığı toplantıda bir konuşma
yapan Türk Eğitim-Sen İlçe Başkanı Mustafa Garip birlik ve beraberlik
vurgusu yaparak, üyelerimize yapılan her türlü hukuksuzluğa karşı mücadele vereceklerini ifade etti.
Amasya Şube Başkanı Kamil Terzi ; “ Üye sayısının sendikacılıkta
önemli bir etkendir. Özlük haklarımızı daha iyi kullanabilmemiz için mutlaka yetkili sendika olmalıyız, biz Taşova’da Amasya’da ve Türkiye genelinde yetkili olacağımıza inanıyoruz. Bu konuda üyelerimizle birlikte tüm
eğitim çalışanlarına ulaşarak, sendikamıza davet etmeliyiz. Haksızlık düzeninin sonu gelmiştir. Hakkımızı gasp edenlere meydanı bırakmayacak
yetkili olacağız,7 Haziran’da ise 13 yıldır iliklerimize kadar hissettiğimiz
AKP zulmünün hesabını sandıkta soracağız. ” dedi.

AYDIN ŞUBE BAŞKANLIĞI
NEVRUZ BAYRAMINI KUTLADI

Şubemiz Kadın Kolları komisyonunca kadınlar günü nedeni ile toplantı
düzenlendi. Toplantıya Şube Yönetim Kurulu üyelerimiz, Kadın Komisyonumuz ve kadın üyelerimiz katılmışlardır. Üyelerimizle karşılıklı istişareden
sonra, üyelerimizin dilek ve temennileri alınarak toplantıya son verildi.

BOLU ŞUBE BAŞKANLIĞI, ÖĞRETMENEVİ’NDE
İSTİŞARE TOPLANTISI YAPTI

21 Mart 2015 Cumartesi günü Bolu Solmaz-Ahmet Baysal
Öğretmenevi’nde İşyeri Temsilcilerimizle kahvaltıda bir araya gelinerek gündemdeki konular hakkında fikir teatisinde bulunulmuştur.
Bu çerçevede; nöbet tutmama eylemimiz, iş güvencemiz, maaş zamları
hakkında bilgilendirmede ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Türk Eğitim-Sen Aydın Şubesi Kadın Komisyonu Başkanı Şenay Caner
Nevruz Bayramı ilgili açıklama yaptı. Tarihten bugüne nevruz bayramının
önemine dikkat çekti.
Caner şunları kaydetti, “Atatürk, Nevruz bayramının, Türklüğün en eski
bayramlarından biri olduğunu biliyordu. Bu nedenle de İstiklal Savaşı’nın
karanlık günlerinde yüce Atatürk, milletimizi birlik beraberlik içinde tutmak,
halkın moralini yükseltmek için sık sık at yarışları, güreş, müsamere gibi etkinlikler düzenletiyor ve o sıkıntılı günlerde halkın heyecanını arttıracak her
türlü etkinliği yaparak, hem Nevruz’un bize ait olduğunu vurguluyor, hem
de Nevruz şenlikleriyle halkın moralini yüksek tutmaya çalışıyordu.
Cumhuriyetin ilanından sonra da Atatürk’ün önderliğinde 1923 yıllından
başlamak üzere Ergenekon Bayramı adıyla kutlanmış, ancak Atatürk’ün
vefatından sonra Türk kültürünü ve Tarihini unutturma amacıyla, kutlamalar kaldırılmıştır.
Dünyanın en eski bayramı Nevruz, Türk dünyasında Göktürkler’ in
Ergenekon’dan çıkışı ve 12 hayvanlı Türk takviminde yeni yılın başlangıcı
olarak binlerce yıldan bugüne kutlanıyor.
Sevgiyle, huzurla, bereket ile yeni gün NEVRUZ BAYRAMI kutlu olsun”
dedi.
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BURDUR ŞUBESİ GÖLHİSAR İLÇESİNDEKİ
ÜYELERİ ZİYARET ETTİ

Türk Eğitim-Sen Burdur Şubesi, Gölhisar İlçesinde bulunan Mimar Sinan
Ortaokulu, Merkez Ortaokulu, İmam-Hatip Ortaokulu ve Mesleki Eğitim
Merkezi’ni ziyaret etti. Ziyaretlerde Şube Başkanı Orhan AKIN şu sözlere
değindi; Konfederasyonumuz Türkiye Kamu- Sen’ e bağlı sendikalar çalışma hayatı ile ilgili her olumsuz gelişmeye, ekonomik ve sosyal haklarımıza
karşı yapılan her saldırıya en hızlı şekilde tepki koyuyor, gelin haklarımızı
birlikte savunalım, birlikte haykıralım. Kamu çalışanlarının halini görmeyen
kör gözler görsün! Sağır kulaklar duysun! “ dedi.
Türk Eğitim-Sen’in etkili bir sendika olduğunu ancak etkili sendikanın sayısal anlamda da güçlü olması gerektiğini vurgulayan Akın; “ Siz ne kadar
etkili sendikacılık yaparsanız yapın, ne kadar cevval sendikacılık yaparsanız
yapın, çalışma hayatındaki sorunları en iyi şekilde tespit edin, en isabetli,
doğru çözüm önerileri üretin eğer yetkili sendika değilseniz, KİK toplantılarına, toplu sözleşme masasına kimse sizi davet etmiyor. Eğitim çalışanlarının
gerçek temsilcisi Türk Eğitim Sen’dir. Çünkü Türk Eğitim Sen’den başka
eğitim çalışanlarının dertleri ile dertlenen bir sendika yoktur. Türk EğitimSen’in yetkili sendika olmamasının zararını eğitim çalışanları top yekûn çekiyor dedi.

ÇORUM ŞUBE BAŞKANLIĞI KADIN KOMİSYONU
TİYATRO ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİ

www.turkegitimsen.org.tr

ŞİDDETİN ADI KADIN

Türk Eğitim-Sen Denizli Şube’si Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri Tülay Gazalcı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle düzenlediği basın
toplantısında geçmişten günümüze çığ gibi büyüyerek gelen ‘Kadın ve
Şiddet’ konusuna değindi.
Dünya Kadınlar Günü toplumsal ve bireysel anlamda kadınlarımızın
yaşamış olduğu büyük sorunların dile getiren Gazalcı şunları söyledi.
“Ülkemizde ve diğer Ülkelerde de pek çok konuda gün ve haftalar kutlanmakta ve toplumsal yaşamda eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı mağdur olunan konulara dikkat çekilmektedir.
Hayatımızda şiddet;’ fiziksel, psikolojik ve ekonomik’ yönden yaşanmaktadır. Bu üç başlıktan yola çıkarak Türk toplumundaki aile, toplum
ve devlet kavramlarına dikkat çekmek istiyorum. Şiddet, toplumun temelini oluşturan ailede başlamaktadır. Anne ve babası tarafından daha
çocuk yaşlarda şiddete maruz kalan kişiler, ilerleyen yaşamlarında da
şiddete meyilli bireyler haline gelmektedirler. Daha çocukluk evresinde
şiddetin temelleri atılmakta ve toplumsal sıkıntılara zemin hazırlanmaktadır. Ayrıca; ailelerde çocuklar arasında kız ve erkek evlat ayrımı da bir
diğer büyük yanlış olarak karşımıza çıkmaktadır.” dedi.
Sevgi ve diyalogla çözülebilecek sorunlar sözlü ve fiziksel şiddet kullanılarak çözülme yoluna gidildiğinden, bugün çözemediğimiz ve her
gün bir yenisine şahit olduğumuz şiddet mağduru insanların hayatlarına
tanık olunduğunu vurgulayan Gazalcı; “Bir toplumun sağlıklı ve başarılı
ilerleyebilmesi için; ailede başlayan eğitimin, eğitim yuvalarındaki doğru
uygulamalarla desteklenmesi ve devlet tarafından çıkarılan kanunların
yaşanılabilecek yanlış olaylar karşısında, yeterli caydırıcılığa sahip olması
ile mümkündür dedi.

ELAZIĞ ŞUBE BAŞKANLIĞI
ELAZIĞ VALİSİNİ ZİYARET ETTİ
Türk Eğitim-Sen Çorum Kadın Komisyonu Başkanı Nurdan ERGÜN
eğitim çalışanlarının ekonomik ve özlük haklarının iyileştirilmesi noktasında
vermiş olduğu mücadelenin yanında düzenlemiş olduğu sosyal etkinliklerle
de ilklerin öncüsü olmaya devam etmektedir. Türk Eğitim-Sen üyesi kadınlar “Tarla Kuşuydu Juliet” adlı tiyatro oyununda bir araya gelerek sanatsal
etkinliklerin önemine dikkat çektiler.
Eğitimciler Çorum Tiyatro Salonunda buluşarak “Tarla Kuşuydu Juliet
adlı oyununu izlediler. EPHRAİM KİSHON un yazdığı ve ENGİN ALKAN’ın
yönettiği “Tarla Kuşuydu Juliet” adlı oyun ayakta alkışlandı. Tüm salonu
dolduran eğitimciler oyunu büyük bir beğeni ile izlerken, sanatsal etkinliklerin ne kadar önemli olduğunun altını çizerek Çorum dan tüm Türkiye’ye
örnek olacak bir dayanışmanın da örneğini sergilemiş oldular.
Oyun sonrası bir açıklama yapan Türk Eğitim-Sen Kadın Kolları Başkanı Nurdan ERGÜN “Eğitimciler olarak sanatın ve tiyatronun öneminin
farkındayız. Şehir Tiyatrolarının özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim hayatına kattığı değer çok önemli. Böyle bir organizasyona katılarak
aramızda bulunan üyelerimize sendikamız adına teşekkür ediyoruz. Türk
Eğitim-Sen Kadınlar komisyonu olarak sanatsal faaliyetlerimize devam
edeceğiz. 28 Mart Cumartesi günü saat 19.00 da sendikamızda buluşarak, OKU-YORUM etkinliğimizi gerçekleştireceğiz. Tüm kadın üyelerimizi
sendikamıza bekliyoruz.” dedi.
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Türk eğitim-Sen Elazığ Şubesi yönetim kurulu, yeni atanan Elazığ Valisi
sayın Murat ZORLUOĞLU’nu makamında ziyaret ederek, yeni görevinin
hayırlı olması temennisinde bulundular.
Şube başkanı Talat EFE ilimizle ilgili, eğitim konularında bilgilendirmede
bulundu. Tüm ülkemizde yönetici atamalarında yapılan usulsüzlüklerin ilimizde de yapıldığını ifade etti.
Milli eğitim bürokratlarının atama ve diğer işlemlerde adil davranmadıklarını, yasalara ve yönetmeliklere göre işlem yapmadıklarını ifade etti.
Devleti mali yönden zarara uğrattıklarını, bu nedenlerden dolayı haklarında idari ve adli işlem başlattıklarının bilgisini sundu. Sayın valimiz Murat
ZORLUOĞLU’na Türk Eğitim-Sen olarak görevinde başarılar diledi.

TÜRK EĞİTİM-SEN

ERZİNCAN ŞUBE, ÇANAKKALE ZAFERİ’NİN
100. YIL ANISI NEDENİYLE ETKİNLİK YAPTI

Türk Eğitim-Sen Erzincan şubesince Çanakkale Zaferinin 100.yıl anısına 18 mart 2015 tarihinde Öğretmen evi toplantı salonunda anma
programı düzenlendi. Saygı duruşu, İstiklal marşı ve Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlanarak Şube Başkanı Kemal KÜTÜK’ ün açılış konuşmasıyla
devam edildi. Programda tarihi süreci DOÇ.DR. Salim Gökçen tarafından anlatıldı. Slaytlarla Çanakkale Anlatımını Yrd. Doç. Dr. Songül ALŞAN yaptı. Dereceye giren resimlerin gösterimi yapıldı. Yine dereceye
giren şiirler okundu. İzleyicilerin büyük beğeni gösterdiği program plaket
töreni ve ikramlarla sona erdi.

GİRESUN ŞUBE’DEN, MEB YASASINA TEPKİ

Türkiye’nin Sendikası

TÜRK EĞİTİM-SEN İSTANBUL 6 NO’LU
ŞUBE YÖNETİMİ GÖREVLERİNDEN ALINAN
OKUL MÜDÜRLERİNE ‘’VEFA KAHVALTISI’’
DÜZENLEDİ

Türk Eğitim-Sen İstanbul 6 No’ lu Şube Yönetimi, 28 Şubat 2015
cumartesi günü,görevden alınan okul müdürlere bir kahvaltı düzenledi.
Kahvaltıya çok sayıda müdür katıldı.
Türk Eğitim-Sen İstanbul 6 No’ lu Şube Başkanı Sami Çelik konuşmasında; “Paralel yapı bahanesiyle vatansever, milliyetçi, Atatürkçü idareciler görevlerinden alındı. Çünkü bu idarecilerin kendilerine biat etmedikleri onların çok zoruna gidiyordu. Görevden alınan okul müdürlerin
haklarını sonuna kadar savunacağımızı ayrıca mutlaka haklarının iade
edileceğini söyleyecektir.” dedi. Çelik Sözlerine şöyle devam etti: “Bu
baskılarla bizleri asla yıldıramayacaklar, korkutamayacaklar, ,susturamayacaklarını göreceklerdir. ” dedi.

İSTANBUL 8 NO’LU ŞUBE, KADINLAR GÜNÜ
NEDENİYLE KAHVALTI DÜZENLEDİ

Türk Eğitim-Sen Giresun Şubesi MEB yasında yaşanan sıkıntılara değindi. Görev süresi uzatılmayan yöneticilere karşı yıpratmak ve barış,
huzuru ortamının bozulmak istendiğini belirtti. Giresun Şube Başkanı
Arif Çetinkaya öğretmenlerimizi kıyım yapıldığını vurgulayarak şunları
kaydetti; ”Eğitim ve öğretimin temel taşı öğretmendir. Öğretmen olmadan eğitim-öğretim yapmak mümkün değildir. Bu gerçek bizlere ülkemizin geleceğini öğretmenlerin hazırladığını açıkça göstermektedir. Öğretmenin güvenliği, huzuru, çalışma ortamı, moral ve motivasyonu ne
kadar iyi olursa eğitimde başarısı  da o oranda artacaktır. Öğretmenin
başarılı olması çocuklarımızın, ilimizin, Türk Milletinin başarılı olmasıdır.
Ancak son zamanlarda Piraziz’de meydana gelen olaylar eğitimin temel unsuru öğretmenlerin bilerek veya bilmeyerek yıpratılmaya, öğretmenlerin etkisizleştirilip itibarsızlaştırmaya çalışıldığını görmekteyiz dedi.

Türk Eğitim -Sen İstanbul 8 No’lu Şube Üç ayrı ilçede düzenlediği
kahvaltılarla kadınlar günü programları düzenledi.
“Türk Kültüründe kadının önemi üzerinde durdu. Üyemiz Hanımefendilerin sendikal alanda da mevcut çalışmalardan daha fazla yanımızda
olmalarını istedi. Ağlarsa anam ağlar gerisi yalan ağlar diyoruz. Gerçekten anaların ağlamaması için ciddi bir devlet anlayışının olması gerekir.
Etnik temelli, mezhepsel temelli, Laik anti laik temelli hatta başörtülü
başörtüsüz temelli bir ayrıştırmanın olmaması gerekir. Bunlar körüklendikçe ayrışmanın fay hatları derinleşir. Bu ülkede ayrışmanın olmaması
için yangına benzinle gidenlerin karşısında olmak lazım. Hak diyen, adalet diyen, liyakat ve ehliyet diyen, emaneti ehline verin diyenlerin yanında
olmak gerekir. Bu mücadelede sizler her biriniz önemlisiniz.” dedi.

ÇARE
TÜRK EĞİTİM-SEN
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KAYSERİ 2 NO’LU ŞUBEDEN, NEVRUZ
BAYRAMI ETKİNLİĞİ

Türk Eğitim-Sen Kayseri 2 No’ lu Şube, Turan Derneği ve birçok sivil toplum kuruluşunun birlikte düzenlediği Nevruz Bayramı Kutlamaları
21.03.2015 cumartesi günü Cumhuriyet meydanında gerçekleştirildi.
Kutlamalar Türk Eğitim Sen Kayseri 2 No’lu Şube Başkanı ve Turan
Kültür Derneği Genel Başkanı olan Ali ihsan ÖZTÜRK ‘ün açılış konuşması ve Nevruz ateşinin yakılması ile başladı. Demir dövme, halat çekme, nevruz yumurtaları, pilav dağıtımı ve eğlencelerle kara soğuğa inat
nevruz bayramı katılanların büyük coşkusu ile kutlandı.
Türk Eğitim Sen Kayseri 2 No’lu Şube, Turan Derneği ve birçok sivil
toplum kuruluşunun birlikte düzenlediği Nevruz Bayramı Kutlamaları
21.03.2015 cumartesi günü Cumhuriyet meydanında gerçekleştirildi.
Kutlamalar Türk Eğitim Sen Kayseri 2 No’lu Şube Başkanı ve Turan Kültür Derneği Genel Başkanı olan Ali ihsan ÖZTÜRK ‘ün açılış konuşması
ve Nevruz ateşinin yakılması ile başladı. Demir dövme, halat çekme,
nevruz yumurtaları, pilav dağıtımı ve eğlencelerle kara soğuğa inat nevruz bayramı katılanların büyük coşkusu ile kutlandı.

www.turkegitimsen.org.tr

KONYA 2 NO’LU ŞUBE BAŞKANLIĞI
İSTİŞARE TOPLANTISI YAPTI

Şube başkanı Hasan KARAYILAN malum sendika tarafından satılan iki yılımızı, yönetici ve öğretmen görevlendirmelerde yaşanan aksaklıkları anlattı. MEB Yasası olarak bilinen ve Anayasa Mahkemesinde
görüşülen yasayla ilgili her türlü hukuki mücadelenin sendikamız tarafından yürütüldüğünü söyledikten sonra 4 Nisan 2015 tarihin de yapılacak  olan  ‘Ek zammımı unutma, iş güvenceme dokunma’ eyleminin
önemini vurguladı. KARAYILAN “iş güvencemize sahip çıkmak için kararlı ve net bir şekilde Ankara’dan mevcut hükümete kuvvetli bir mesaj
vermeliyiz. Bunun için eşimizi, arkadaşımızı, çocuğumuzu eyleme davet
etmeliyiz. Tepkimizi ortaya koymazsak bu ülkenin çalışanları ve geleceği için çok kötü kararlar alacaklardır. Kamu çalışanları arasındaki nifak,
ötekileştirme, adam kayırma hat safhalardadır. Bunun ne dinle, ne vicdanla nede hukukla hiçbir alakası yoktur” dedi.
Daha sonra soru-cevap bölümüne geçildi.

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNİN TORUNLARI
MARDİN’DE ECDADI İÇİN MEŞALE YAKTI

KIRKLARELİ’NDE 18 MART 2015 ÇANAKKALE
DENİZ ZAFERLERİ’NİN 100. YIL DÖNÜMÜ
ETKİNLİĞİ YAPILDI

Türk Eğitim-Sen Kırklareli Kadın Komisyonları ve Kırklareli Kadın Komisyonu Başkanı Bengül Tanrıkulu önderliğinde tüm ilde Yaşlılar haftası
adına planlamalar yapıldı. İlk olarak  ‘Lüleburgaz Ramazan Yaman Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü’ ziyaret edildi.
Lüleburgaz ve Babaeski Türk Eğitim -Sen teşkilatlarından üye olsun
olmasın baskı zorlama olmadan bizimle gelen gönül dostlarıyla; koca
çınarlar olan çocuk yürekli büyüklerimize; hep birlikte türkülerimiz ve
oyun havaları çalınıp söylendi eğlendirildi; aynı zamanda duygu dolu
anlar da yaşandı.
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Türk Eğitim-Sen Mardin Şubesi Çanakkale Zaferinin 100.yılında Mardin sokaklarında meşale yakarak yürüdü. Sendika üyeleri ve Mardinli
hemşerilerimiz Türk Eğitim-Sen Mardin Şubesinin Önünden başlayarak
Karayolları parkını da dolaşarak meşaleyle yürüdüler. Karayolları parkında şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu yapıldıktan sonra İstiklal
Marşı okundu. İl Başkanı Bahattin BİÇER burada yaptığı konuşmada Seyit Onbaşıların, Yahya Çavuşların ve Mustafa Kemal’in torunlarının burada olduğunu Çanakkale’nin binyıl geçse de geçilemeyeceğini
belirtti. İl başkanı Sözlerine, “Türk Milletinin tek eksiğinin kendine olan
güveni olduğunu bunu da atalarımızın neler yaptıklarını okuyarak ve
yaşayarak giderebileceklerini Türk Milleti’nin dünyaya hükmetmesiyle
her yere huzur geleceğini” söyledi. İl başkanının konuşmasının ardından
aynı gün vefat eden Sakarya Aycan Çaltekin İlkokulu öğretmeni Zekiye
PALA için Fatiha okundu.
Mardinli Hemşerilerimiz meşale yürüyüşü yaparken hep bir ağızdan
Çanakkale Türküsü söyleyip Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez diye Karayolları parkını ve Mardin sokaklarını yankılattı.

TÜRK EĞİTİM-SEN

KÖYCEĞİZ’DE ‘’KADINLAR GÜNÜ ETKİNLİĞİ
DÜZENLENDİ

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Türk Eğitim-Sen Köyceğiz
temsilciliği Kadın Kolları ‘’Kahvaltı Etkinliği’’ düzenledi. Alila otelde düzenlenen etkinliğe Köyceğiz ilçesindeki üyelerimiz katıldı.
Muğla Şube, bu faaliyetin hazırlanmasında emeği geçenlere, katkıda
bulunanlara ve bu etkinliğe katılan tüm üyelerimize teşekkür etti.

SAKARYA ŞUBE, 18 MART ÇANAKKALE
ŞEHİTLERİNİ ANMA ETKİNLİĞİ YAPTI

Türkiye’nin Sendikası

SİVAS ŞUBE YÖNETİM KURULU
İSTİŞARE TOPLANTISI YAPTI

Türk Eğitim -Sen Sivas Şubesi olarak Şarkışla İlçe Temsilciliği tarafından tanışma ve istişare toplantısı yapıldı.
Sivas’ın Şarkışla ilçesi öğretmen evinde tertip edilen yemeğe Türk
eğitim -Sen Sivas şube başkanlığı, Gemerek Yıldızeli ilçe temsilcilikleriyle Türk eğitim sen Şarkışla temsilciliği üyeleri ve aileleri katıldı.
Şarkışla Türk Eğitim Sen İlçe Temsilciliği tarafından düzenlenen tanışma yemeği, Kuran tilaveti ile başlayan program Şarkışla ilçe temsilcisi Necmettin Bozkurt ve Türk Eğitim Sen Sivas şube başkanı Nuri
Eryıldız’ın konuşmaları ile devam etti.
Programda eski ilce temsilcilerine plaket sunuldu. Eski halk eğitim
merkezi müdürü emekli öğretmen Mehmet Erdogmuş ve Anafartalar
ortaokulu Müzik öğretmeni Serkan Kaya söyledikleri şarkılarla programa renk kattı.
Şarkışla Türk eğitim -Sen İlçe Temsilcisi Necmettin BOZKURT programa yoğun bir katılımın olduğunu belirterek katılımlarından dolayı herkese teşekkür etti.

TÜRK EĞİTİM-SEN VİRANŞEHİR TEMSİLCİLİĞİ
KADINLAR GÜNÜNÜ KUTLADI
Türk Eğitim -Sen Sakarya Şubesi, Geyve İlçesi Temsilciliği tarafından 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma ve Çanakkale ruhunu yaşatma
amaçlı etkinlik düzenledi. Etkinlik Geyve Öğretmenevinde gerçekleştirildi.
Sakarya Üniversitesi Rektörlük Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölüm
Başkanlığı Okutmanı Sayın Selçuk URAL’ın da konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte, Geyve’de görev yapan sendikamız üyeleri ve il yönetim
kurulu üyelerinin katılımıyla şehitlerimiz anıldı.

ANKARA 5 NO’LU ŞUBE’DEN
BAŞBAKAN’LIĞA DİLEKÇE
Türk Eğitim- Sen Ankara 5 No’lu Şube Başkanı Sevgi Yalav “ÖĞRETMENLERIMIZIN EK GÖSTERGELERININ 3600 ‘E çıkarılması için toplanan 4000 e yakın dilekçeleri BAŞBAKANLIK MAKAMINA gönderdi.”

Viranşehir Temsilciliği tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yemekli eğlence düzenlendi. 6 Mart Cuma günü düzenlenen yemeğe İlçe Yönetimi, Kadın Komisyonu ve çok sayıda öğretmen katıldı.
Yenilen yemeğin ardından söz alan Kadın Komisyonu Başkanı Figen
Konur, “Son aylarda özellikle kadın cinayetleri ve kadınların karşılaştığı
güçlükler karşısında bugün buruk bir sevinç yaşıyoruz. Kadınlarımızın
daha iyi şartlarda yaşaması, daha insanca bir yaşam sürmesi dileklerimle kadınlar Günümüzü kutluyorum” dedi. Ardından sahne alan müzik grubu katılımcılara eğlenceli bir akşam yaşattı. Sendikamızca bayan
üyelerimize kadınlar günü için hediyeler verilerek eğlence sonlandırıldı.

ŞIRNAK ŞUBE’DEN ÜYELERİNE DESTEK
Türk Eğitim- Sen Şırnak Şubesi, eğitim çalışanlarının ve üyelerinin her
zaman yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini söyledi Vali Aydın Arslan ortaokul müdürü Sabri SALGUT’un yaşadığı sıkıntının, sonuna kadar takipçisi olacağını ifade etti. Türk Eğitim Sen Şırnak Şube
Başkanı Turgut Tatar şunları söyledi, “Bu iftiranın da er ya da geç su
yüzüne çıkacağından da eminiz. Bizim sendikacılık anlayışımız hakkı tutup kaldırmaktır. Hakkın yerini bulması adına bu mesnetsiz iddiaların bir
iftiradan ibaret olduğu yapılan soruşturma sonrası gün yüzüne çıktıktan
sonra bu iddiaları dile getirenler hakkında adli makamlarda haklarımızı
sonuna kadar arayacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır.”dedi.
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YENİ DOĞANLAR
Adana 2 No’lu Şube üyelerinden
Ali ÇEVİK’in “Arya Öykü” adında
kızı olmuştur.
Adana 2 No’lu Şube üyelerinden
Hande DOĞAN’ın “Ali Mete” adında oğlu olmuştur.
Adana 2 No’lu Şube üyelerinden
Serkan AVCI’nın “Zeynep” adında
kızı olmuştur.
Adana 2 No’lu Şube üyelerinden
Keziban FIRAT’ın “Hira” adında kızı
olmuştur.
Afyonkarahisar Şube üyelerinden Ayşegül SÖĞÜT’ün kızı doğmuştur.
Ağrı Şube üyelerinden Hatice
Aybegüm- Muhsin Alptuğ KOÇ çiftinin çocukları olmuştur.
Aydın Şube üyelerinden Önder
VİZİL’in “Ali Arslan” adında oğlu olmuştur.
Burdur Şube üyelerinden ArifeMehmet KORKUT çiftinin “Ahmet
Arif” adında çocukları olmuştur.
Burdur Şube üyelerinden Erdinç
YILDIRIM’ın çocuğu olmuştur.
Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden
Duygu BİRGÜL’ün çocuğu olmuştur.
Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden
Emine-Aydın MEYDAN çiftinin çocuğu olmuştur.
Bursa1 No’lu Şube üyelerinden
Funda-Osman ERDOĞAN çiftinin
“Yiğit NEVZAT” isminde oğulları
olmuştur.
Bursa1 No’lu Şube üyelerinden
Özlem-İsmail ERASLAN çiftinin
“Sare “ isminde kızları olmuştur.
Bursa1 No’lu Şube üyelerinden
Hasan ASLAN’ın çocuğu olmuştur.
Bursa 2 No’lu Şube üyelerinden
Aybüke KAYIŞ’ın çocuğu olmuştur.
Bursa 2 No’lu Şube üyelerinden
Nazan KAHYAOĞLU’nun çocuğu
olmuştur.
Bursa 2 No’lu Şube üyelerinden
Ahmet ŞENGÜN’ün çocuğu olmuştur.
Bursa 2 No’lu Şube üyelerinden
Yasemin -Mehmet KOCA çiftinin
çocuğu olmuştur.
Bursa 2 No’lu Şube üyelerinden
Gökçen-Murat TAŞDEMİR çiftinin
çocuğu olmuştur.
Bingöl Şube üyelerinden Sema-Ahmet HATUNKIZ çiftinin “Elif
“adında kızı olmuştur.
Bingöl Şube üyelerinden Emine-Yücel SEMERCİOĞLU çiftinin
“Duru” adında kızı olmuştur.
Bingöl Şube üyelerinden Kadir
ÇELİK’in “Talha Tunahan” adında
oğlu olmuştur.
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Bingöl Şube üyelerinden Murat
TURGUT’un “Asya” adında kızı olmuştur.
Bingöl Şube üyelerinden İbrahim
DOĞAN’ın “Ayşe Beril” adında kızı
olmuştur.
Bingöl Şube üyelerinden Mehmet ÖZAN’ın “Efla” adında kızı
olmuştur.
Bingöl Şube üyelerinden Ahmet
KARA’nın “Ecrin” adında kızı olmuştur.
Bingöl Şube üyelerinden Ümit
AK KOÇOĞLU’nun “Muhammed
Ali” adında oğlu olmuştur.
Bingöl Şube üyelerinden SalihaTurgay BAŞ çiftinin “Hasan Ömer”
adında oğlu olmuştur.
Bingöl Şube üyelerinden Şengül-Mustafa ÖNCEL çiftinin “Seden Gönül “ adında kızı olmuştur.
Bingöl Şube üyelerinden MerveMahmut ÇAKMAK çiftinin “Kevser”
adında kızı olmuştur.
Bingöl Şube üyelerinden Sibelİsa TOPRAK çiftinin “Doğa adında
kızı olmuştur.
Bingöl Şube üyelerinden SerpilCenk AKGÜN çiftinin “Serpil Arya”
adında kızı olmuştur.
Bingöl Şube üyelerinden İncigül
GÜNGÖR’ün “İklim Arya” adında
kızı olmuştur.
Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden
Berna Duru ve Erol ERDOĞAN çiftinin “Sıla” adında çocuğu olmuştur.
Uşak Şube üyelerinden Murat
-Ebru ERTUĞRUL çiftinin “Uluğ
Berk” adında çocukları olmuştur.
İzmir 2 No’lu Şube üyelerinden
Tuğba-Furkan BAYSAL çiftinin kızı
olmuştur.
İzmir 2 No’lu Şube üyelerinden
Mehmet ÇELEBİ’nin “Liva” adında
kızı olmuştur.
Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden Ulvi TOPCU’nun çocuğu olmuştur.
Kayseri 2 No’lu Şube üyelerinden Gökhan ERDOĞAN’nın erkek
çocuğu olmuştur.
Kayseri 2 No’lu Şube üyelerinden Mustafa ÜNAL’ın çocuğu olmuştur.
Kayseri 2 No’lu Şube üyelerinden Etem-Gökçen ALTINLI çiftinin
çocukları olmuştur.
Konya 1 No’lu Şube üyelerinden
Aynur-Ali YOKUŞ çiftinin “Miray”
isimli kızı olmuştur.
Konya 1 No’lu Şube üyelerinden
Tuba- Levent MIHÇI çiftinin “Ayşe
Beren” isimli kızı olmuştur.
Konya 1 No’lu Şube üyelerinden
Şerife-Murat ERDEMİR çiftinin “Ali
Sadi” isimli oğlu olmuştur.
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Konya 1 No’lu Şube üyelerinden
Gamze BÜYÜKBALTA’nın “Zeynep” isimli kızı olmuştur.
Konya 1 No’lu Şube üyelerinden
Fatih Mehmet ÇELEBİ’nin “Azra
Naz” isimli kızı olmuştur.
Konya 1 No’lu Şube üyelerinden
Sami KOÇYİĞİT’in “Aybars “isimli
oğlu olmuştur.
Konya 1 No’lu Şube üyelerinden
Mustafa YILDIRIM’ın “Umut” isimli
oğlu olmuştur.
Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Özlem GÖK ‘ün “Ata Toygar”
adında oğlu olmuştur.
Konya 2 No’lu Şube üyelerinden
Nurullah ÖZÜDOĞRU ‘nun “Yiğit
Talip” adında oğlu olmuştur.
Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Serçin BARLIK’IN “Elif Beren”
adında kızı olmuştur.
Konya 2 No’lu Şube üyelerinden
Ayşegül İLGÜN ASLAN’IN “Selman” adında oğlu olmuştur.
Konya 2 No’lu Şube üyelerinden
Fadime ÇELİK ‘in “Ela” adında kızı
olmuştur.
Konya 2 No’lu Şube üyelerinden
Mehmet CAN’ın “Atila ve Timuçin”
adında oğulları olmuştur.
Konya 2 No’lu Şube üyelerinden
Cevdet -Nigar DURAL çiftinin “Eslem” adında kızı olmuştur.
Konya 2 No’lu Şube üyelerinden
Hadiye Yavuz Selim DEMİR’İN “Cihangir Tuğra” adında oğlu olmuştur.
Konya 2 No’lu Şube üyelerinden İbrahim Alper METE’nin “İpek”
adında kızı olmuştur.
Tokat Şube üyelerinden Ümmühan VANLI’nın “Elif Zehra” adında
kızı olmuştur.
Sakarya Şube üyelerinden Selver TÜRK’ün kızı olmuştur.
Sakarya Şube üyelerinden Mehmet DERE ‘nin kızı olmuştur.
Sakarya Şube üyelerinden Hakan ÇUBUKÇU’ nun kızı olmuştur.
Sakarya Şube üyelerinden Hasan Rukiye BÜTÜN çiftinin ikizleri
olmuştur.
Sakarya Şube üyelerinden Ali
ATASOY’un oğlu olmuştur.
Sinop Şube üyelerinden Zeynep-Murat Vural AKIN çiftinin çocukları olmuştur.
Sinop Şube üyelerinden Levent
GÜL’ün çocuğu olmuştur
Manisa Şube üyelerinden Sedef
GÖKMEN’in ‘Zeynep’ adında kızı
olmuştur.
Manisa Şube üyelerinden OğuzBetül İNAN çiftinin çocukları olmuştur.
Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden
İlyas AYGÜN’ün “ Eymen” adında
oğlu olmuştur.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden
Songül – Okan AKPINAR çiftinin
“Tuna” adında oğlu olmuştur.
Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden
Nuran – Turhan UĞUZARSLAN
çiftinin “İpek” adında kızı olmuştur.
Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden
Pelin Gülizar ERDOĞAN’ın “ Mehmet Bera” adında oğlu olmuştur.
Nevşehir Şube üyelerinden Zekiye AKALIN’ın “Zeynep Defne” isimli
kız çocuğu olmuştur.
Nevşehir Şube üyelerinden Yeliz-Selçuk GARİP çiftinin “Osman
Emir” isminde erkek çocuğu olmuştur.
Nevşehir Şube üyelerinden Osman- Figen ŞENER çiftinin “Gökçe
İlay” isminde kız çocukları olmuştur.
Nevşehir Şube üyelerinden
Mehmet ve Sultan YALBIRDAK
çiftinin “Zeynep Bilge” isminde kız
çocukları olmuştur.
Nevşehir Şube üyelerinden Levnet ÇETİN’in “ Zeynep Almila “ isminde kız çocuğu olmuştur.
Nevşehir Şube üyelerinden Dilek
ÇAY’ın “Mert EREN “ isimli erkek
çocuğu olmuştur.
Nevşehir Şube üyelerinden Sevilay-Caner MUĞUL çiftinin “ Egemen “ isminde erkek çocukları olmuştur.
Nevşehir Şube üyelerinden Ayça-Rasim ÇUĞUN çiftinin “ Alp
Kerem” isminde erkek çocukları
olmuştur.
Nevşehir Şube üyelerinden Mesut SEVİNÇ’in “Elif Gökçe” isminde
kızı olmuştur.
Nevşehir Şube üyelerinden
Gamze Alpan KÖK’ün “Ece” isminde kızı olmuştur.
Nevşehir Şube üyelerinden HalilEda GÜMÜŞ çiftinin “Yavuz Selim”
isimli erkek çocukları olmuştur.
Nevşehir Şube üyelerinden Seyhun Deniz YILDIRIM’ın “Buğlem”
isminde çocuğu olmuştur.

EVLENENLER
Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Çiğdem KARAOĞLU KURT
evlenmiştir.
Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden Hasan DİNÇ’in oğlu evlenmiştir.
Kırıkkale Şube üyelerinden Osman DOĞAN evlenmiştir.
Konya 2 No’lu Şube üyelerinden
Kadir ÇEVİK’İN oğlu evlenmiştir.
Sinop Şube üyelerinden Nevzat
ÇAVDAR’ın kızı evlenmiştir.
Nevşehir Şube üyelerinden
Derya ÜLGERLİ ile Çağlar KANDEMİR evlenmişlerdir.

TÜRK EĞİTİM-SEN
VEFAT
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden
Döndü TURAN’ın annesi vefat etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden
Celal HAZIR’ın annesi vefat etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden
Ahmet ASLAN’ın annesi vefat etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden
Mustafa Kemal SAYGI’ın annesi
vefat etmiştir.
Adana 2 No’lu Şube üyelerinden
Necati AKILLIOĞLU’nun babası
vefat etmiştir.
Adana 2 No’lu Şube üyelerinden
Nurettin ATICI’nın annesi vefat etmiştir.
Adana 2 No’lu Şube üyelerinden
Zeynep ÖZCAN’ın babası vefat etmiştir.
Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Nermin ÖZEN’in babası vefat
etmiştir.
Adana 2 No’lu Şube üyelerinden
Nebahat YILMAZ’ın kardeşi vefat
etmiştir.
Adana 2 No’lu Şube üyelerinden
Turgay ÖZTÜRK’ün annesi vefat
etmiştir.
Ankara 4 No’ lu Şube üyelerinden Ramazan MERCİMEKÇİ’ in
annesi vefat etmiştir.
Ankara 4 No’ lu Şube üyelerinden Nihal KARAMAN’ ın babası
vefat etmiştir.
Ankara 6 No’lu Şube üyelerinden Nurdan KOMUTEKİR’in annesi vefat etmiştir.
Ankara 6 No’lu Şube üyelerinden Hafize KOYUNCU’nun annesi
vefat etmiştir.
Ankara 6 No’lu Şube üyelerinden İsmail ÖZTÜRK’ün abisi vefat
etmiştir.
Ankara 6 No’lu Şube üyelerinden Çiğdem DURANOĞLU’nun
babası vefat etmiştir.

Türkiye’nin Sendikası

Ankara 6 No’lu Şube üyelerinden Şefika KÖSE’nin babası vefat
etmiştir.
Ankara 6 No’lu Şube üyelerinden Nazmi AKMAN’ın kızı vefat
etmiştir.
Aydın Şube üyelerinden Nurbay
AKAT’ın annesi vefat etmiştir
Aydın Şube üyelerinden Hüseyin
OKUL’un kardeşi vefat etmiştir.
Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden
Emine MEYDAN’ın annesi vefat
etmiştir.
Bursa1 No’lu Şube üyelerinden
Ertan MANDALIOĞLU’nun annesi
vefat etmiştir.
Bursa 2 No’lu Şube Denetleme
Kurul Bsk. Sakir EKER’in babasi vefat etmiştir.
Bursa 2 No’lu Şube üyelerinden
Barlas LAÇİN’in babası vefat etmiştir.
Bursa 2 No’lu Şube üyelerinden
Burhan HÜR’ün babası vefat etmiştir.
Bursa 2 No’lu Şube üyelerinden
Nurettin KELEŞ’in annesi vefat etmiştir.
Bursa 2 No’lu Şube üyelerinden
Soner AYGÜL’ün babası vefat etmiştir.
Bursa 2 No’lu Şube üyelerinden
Nazlıhan AYIK’ın abisi vefat etmiştir.
Bursa 2 No’lu Şube üyelerinden
Muharrem TEKİN’in annesi vefat
etmiştir.
Çanakkale Şube üyelerinden
Nermin AKSOY’un annesi vefat
etmiştir.
Çanakkale Şube üyelerinden
Yasemin Şahin’in babası vefat etmiştir.
İzmir 1 No’lu Şube üyelerinden Ayşegül KILINÇ’ın bası vefat
etmiştir.
İzmir 1 No’lu Şube üyelerinden Serkan TUFANLI’nın babası
vefat etmiştir.

İzmir 2 No’lu Şube üyelerinden
Dilek AYDIN’ın babası vefat etmiştir.
İzmir 2 No’lu Şube üyelerinden
Muammer FİLİZ’in babası vefat
etmiştir.
İzmir 2 No’lu Şube üyelerinden
Dilek AYDIN’ın babası vefat etmiştir.
İzmir 2 No’lu Şube üyelerinden
Önder ONGUN’un babası vefat
etmiştir.
İzmir 3 No’lu Şube üyelerinden Hülagühan ve Cengizhan
SÜRMELi’nin anneleri vefat etmiştir.
Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden Alaattin KILIÇ’ın annesi vefat
etmiştir.
Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden Salih KARAGÖZ’ün babası
vefat etmiştir.
Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden Hüseyin YANDIM’ ın babası
vefat etmiştir.
Kırıkkale Şube üyelerinden Zeki
KAVALCILAR’ın kız kardeşi vefat
etmiştir.
Kırıkkale Şube üyelerinden Yakup ÇALKAN’ın annesi vefat etmiştir.
Konya 2 No’lu Şube üyelerinden
Makbule Özlem BAYRAM ’ın annesi vefat etmiştir.
Konya 2 No’lu Şube üyelerinden merhum Ali GÜRLEK’İN abisi
Hamza GÜRLEK vefat etmiştir.
Konya 2 No’lu Şube üyelerinden
Harun ŞAHİN’İN babası vefat etmiştir.
Konya 2 No’lu Şube üyelerinden
Mustafa TURGUT’un oğlu Sadık
TURGUT vefat etmiştir.
Konya 2 No’lu Şube üyelerinden
Ahmet Tahir SEÇKİN’in babası vefat etmiştir.
Konya 2 No’lu Şube üyelerinden
Ahmet AKGÜL’ÜN abisi vefat etmiştir
Sakarya Şube üyelerinden Cemal EROĞLU’nun annesi vefat
etmiştir.

Sinop Şube üyelerinden Cafer
ANAÇ’ın babası vefat etmiştir.
Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden
Emine UŞTU’nun babası vefat etmiştir.
Muğla Şube üyelerinden Sadi
ŞAHİN’in babası vefat etmiştir.
Muğla Şube üyelerinden Bekir
SARIÇAY’ın babası vefat etmiştir.
Muğla Şube üyelerinden Ayşe
KORUK’un annesi vefat etmiştir.
Muğla Şube üyelerinden Adem
ALTIN’ın babası vefat etmiştir.
Muğla Şube üyelerinden Feyyaz
ÇINAR’ın babası vefat etmiştir.
Muğla Şube üyelerinden Gülsüm DEMİRAK’ın annesi vefat
etmiştir.
Muğla Şube üyelerinden Vedat
AKTAŞ’ın babası vefat etmiştir.
Nevşehir Şube üyelerinden Hayriye Karabekiroğlu’nun babası vefat etmiştir.
Nevşehir Şube üyelerinden Ümit
ERDAŞ’ın babası vefat etmiştir.
Nevşehir Şube üyelerinden Uğur
DERE’nin babası vefat etmiştir.
Nevşehir Şube üyelerinden Ali
Rıza GÜLTEKİN’in annesi vefat etmiştir.
Nevşehir Şube üyelerinden Fatih
YILDIRIM’ın annesi vefat etmiştir.
Nevşehir Şube üyelerinden
Mehmet ÖZMUTLU’nun babası
vefat etmiştir.
Nevşehir Şube üyelerinden Orhan PEKŞEN’in annesi vefat etmiştir.
Nevşehir Şube üyelerinden Emine İLGEN’in babası vefat etmiştir.
Nevşehir Şube üyelerinden Özden POLAT’ın babası vefat etmiştir.
Nevşehir Şube üyelerinden Songül KARBEYAZ’ın babası vefat etmiştir.
Nevşehir Şube üyelerinden Osman Umut ULKAT’ın babası vefat
etmiştir.

VEFAT EDEN ÜYEMİZ
Tevfik KARAASLAN / Nevşehir Şubesi
Tevfik KARAASLAN 20.12.1954 Yılında Kahramanmaraş ili Pazarcık İlçesinde doğdu.İlk orta ve lise öğrenimini
Kahramanmaraş da Yüksek öğrenimini Gaziantep de
tamamlayarak Erzincan İli Refahiye ilçesinde Matematik
öğretmeni olarak göreve başladı.Nevşehir ili Ürgüp ilçesi
ve Acıgöl ilçelerinde uzun yıllar okul müdürlüğü görevinde
bulundu.Evli ve 2 çocuk babası olan Tevfik KARAASLAN
17.01.2015 tarihinde mide kanseri rahatsızlığı nedeniyle
Hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Yücel GÜREL / Rize Şubesi
Rize’nin Kalkandere İlçesi Çok Programlı Lisesi Müdür
Yardımcısı ve Matematik öğretmeni olarak görev yapan Yücel
Gürel (28) okuluna giderken geçirdiği kalp krizi sonucu 6 Mart
2015 tarihinde hayatını kaybetti.

Ayrıca ; Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Hüseyin ÖZCAN, Afyonkarahisar Şube üyelerinden Özer EKŞİ,
Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Memiş TURGUT, Sakarya Şube üyelerinden Muhammet DOĞAN,
Nevşehir Şube üyelerinden Tevfik KARAASLAN vefat etmiştir.
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