DOĞU TÜRKİSTAN’DA YAŞANAN ÇİN ZULMÜNÜ PROTESTO ETTİK 2014-2015
Çin zulmü,
Müslüman Türklerin yaşadığı Doğu
Türkistan’da artarak
devam ediyor. Ramazan ayında bile
ardı arkası kesilmeden soydaşlarımıza
yönelik baskı ve
şiddet olaylarını
protesto etmek için
4 Temmuz 2015 tarihinde Güvenpark
önünde toplandık.

10’da

MEMURA YALNIZCA
ENFLASYON FARKI

EĞİTİM
ÖĞRETİM
YILI
DEĞERLENDİRMEMİZ 14

’de

%1,76

Haziran ayına ait enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte memur ve emekli
maaşlarının yılın ilk yarısında eridiği de resmen tescillenmiş oldu.

Memur ve emeklilere
2015’in Ocak ayında altı
aylık dönem için %3 zam
yapılmışken, bu dönemde
enflasyon %4,76 olarak
gerçekleşti. Ramazan ayı
olmasına ve özellikle gıda
ürünlerine fahiş zamlar yapılmasına rağmen memur
ve emeklilere ödenecek
enflasyon farkının belirleneceği Haziran enflasyonunun -%0,51 olarak

açıklanması ise kamuoyunda şüpheyle karşılandı.
Türkiye Kamu-Sen Ar-Ge
Merkezi’nin Haziran ayı
içerisinde gerçekleştirdiği araştırmada Ramazan
enflasyonunun %14,7
olduğunu ortaya koymuş
olmamıza rağmen 2015
Haziran ayında enflasyonun eksi olarak açıklanması çok da inandırıcı
bulunmadı.

13’de

MEMURU TOPLU SÖZLEŞMEDE
YİNE SATARLARSA İPLİKLERİNİ
PAZARA ÇIKARACAĞIZ 16

’da

TÜRK EĞİTİM-SEN

Genel Başkan
Koncuk,
Başbakanlık
Müsteşarı İle
3 Yıl Kesintisiz
Problemini
Konuştu

Türkiye Kamu-Sen ve Türk
Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail
Koncuk, tüm memurları yakından
ilgilendiren Çerçeve Yönetmelikle
ilgili Başbakanlık Müsteşarı Kemal
Mağdenoğlu ile yaptığı telefon
görüşmesine ilişkin bilgileri Facebook hesabından duyurdu.
Geçtiğimiz günlerde yaptığı
açıklamada, seçim meydanlarında
bu konuda verilen vaatlerin bir an
önce yerine getirilmesini beklediklerini ifade eden Genel Başkan
İsmail Koncuk, milyonlarca memurun bu konuda atılacak adımı beklediğini kaydetmişti.
Bu noktada önceki gün Başbakanlık Müsteşarı Kemal Mağdenoğlu ile bir telefon görüşmesi
yapan Koncuk, edindiği bilgileri
takipçileriyle paylaştı. Koncuk açıklamasında;
“Başbakanlık Müsteşarı Sayın
Kemal Mağdenoğlu ile telefonda
3 yıl kesintisiz problemini konuştum. Düzenlemenin son iki yılda
kesintili 360 gün olması gerektiğini, ayrıca tayin istenilen yerde
ifadesinin kaldırılması gerektiğini
söyledim.
Sayın Müsteşar çalışmaların
sürdüğünü, yakında çalışmanın
biteceğini söyledi. Talebimizin yerine getirilmesinin binlerce insanın
memnun olması sonucunu doğuracağını ifade ettim. İnşallah hayırlı
olur.” sözleriyle özetledi.
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TÜRK EĞİTİM-SEN 23 YAŞINDA
Köşe Yazısı
Türkiye’nin sendikası Türk
Eğitim-Sen, 18 Haziran 1992
yılında bir avuç fedakar eğitim
çalışanının üstün ve ihlaslı gayretleriyle vücut buldu. Aradan
geçen 23 yılın sonunda sendikamız; hem eğitim çalışanlarının cesur, mücadeleci ve ilkeli
sesi hem de ülkemizin en etkin
sivil toplum kuruluşlarından birisi olarak yüzümüzün akı ve camiamızın haklı gururu olmuştur.
Türk Eğitim- Sen’in yeri, eğitim çalışmalarının hak, kazanım
ve gelecekleri söz konusu olduğunda her zaman çalışanların
yanı olmuştur. Her durum ve
koşulda ahlaklı ve mücadeleci
sendikacılığı şiar edinmiş olan
sendikamız, her zaman çalışanların hak mücadelesinin öncüsü
rolünü üstlenmiştir.
Türk Eğitim-Sen, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra
da temsil ettiği kesimin hak
mücadelesi söz konusu olduğunda geri durmayacak, hiçbir
denge hesabı gütmeden cesaretle öne çıkacak, iktidarın
ya da bürokrasinin güdümüne
girmeyecek ve tek kaygısı çalışanların emeklerinin müdafaası
olacaktır.

mize geldiği, sözde sendikalar
marifetiyle sendikacılığı iğdiş
etmeye çalıştığı, çalışanların
korkutularak sindirildiği, tehdit
ve tekliflerle eğitim çalışanlarının yönlendirildiği bir dönemde 220 bin üyenin varlığı daha
bir anlam kazanmaktadır. Kul
hakkının yenildiği, makam ve
görevlerin adeta ulufe dağıtılır gibi pazarlandığı, makam
ve mevkileri işgal edenlerin
siyasetin tetikçiliğine soyunduğu, mevzuat ve hukukun ihlal
edildiği ve kamu kurumlarının
adeta kuralsızlığın ve keyfiliğin
hakim olduğu bir anlayışla yönetildiği bu dönemde 220 bin
yiğit eğitim çalışanının birlikteliğinin anlamı çok ama çok
önemlidir.
Ahlaklı ve ilkeli sendikacılığa
omuz vererek yaşatan 220 bin
üyemize, cesaretin en güzel
örneklerini sergileyen işyeri
temsilcilerimize, teşkilatımızın
gururu ilçe temsilciliklerimize,
Türk Eğitim Sen’in emektarları
Şube ve İl Temsilciliği yöneticilerimize sonsuz teşekkürlerimi
sunuyorum. Türk Eğitim-Sen’in
bugün herkes tarafından takdir
edilen varlığı ve sevmeyenlerimizin bile imrenerek takip ettiği başarısı, teşkilatımıza emek
veren kıymetli arkadaşlarımızın
başarısıdır. Allah hepsinden
razı olsun.

Şükürler olsun ki, teşkilatımızın bu omurgalı ve onurlu duruşu, eğitim çalışanları tarafından
da takdir edilmekte ve desteklenmektedir. Bugün 220 bini
Bu vesileyle bir kez daha beaşkın meslektaşımız, üye olarak
lirtmek istiyorum ki,
sendikamıza güç vermektedir.
Türk Eğitim-Sen olarak;
Siyasi iktidarın her türlü ahlakVar olduğumuz sürece doğsız metotları kullanarak üzeri-

İsmail KONCUK
Genel Başkan

ruları söylemeye devam edeceğiz.
Haksızlıkların, hukuksuzlukların ve keyfiliğin karşısında kale
gibi durmaya devam edeceğiz.
Çalışanların haklarının korunması, kazanımlarının geliştirilmesi ve beklentilerinin karşılanması için var gücümüzle gayret
göstermeye devam edeceğiz.
Kamu çalışanlarının pazarlanmasına, haklarının gasp edilmesine, siyasetin ve bürokrasinin kölesi haline getirilmesine
karşı sergilediğimiz ahlaklı mücadeleyi yılmadan, yorulmadan, bıkmadan yürütmeye devam edeceğiz.
Mensubu olmaktan şeref
duyduğumuz milletimizin his
ve düşüncelerine tercüman olmaya devam edeceğiz.
“Türkiye için varız, Türkiye’nin
sendikasıyız” şiarıyla hareket
etmeye devam edecek; ülkemizin birliği ve milletimizin beraberliği hedefi doğrultusunda
üzerimize düşen sorumluluğu
bir an olsun bile unutmadan
yolumuza devam edeceğiz.
Sendikamızın
bugünlere
ulaşmasında emeği geçen her
bir arkadaşımı tekrar tebrik ediyor, sonsuzluğa uğurladığımız
bütün emektarlarımızı da rahmet, dua ve şükranla anıyorum.
Saygılarımla.

TÜRK EĞİTİM-SEN

NİHAYET TEOG
SINAV ÜCRETLERİ
ÖDENİYOR

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavında
görev alan öğretmen dışındaki
başta memur ve hizmetliler
olmak üzere diğer personele hak
ettikleri ücretlerin halen ödenmediğine ilişkin sendikamıza
ulaşan bilgiler doğrultusunda
Türk Eğitim-Sen olarak Milli Eğitim Bakanlığı’na yazılı başvuruda
bulunulmuştu.

Bakanlık cevabi yazısında; 2930 Nisan 2015 tarihinde yapılan
sınav ücretlerinin 02/07/2015
tarihinde kişilerin banka hesaplarına havale işlemleri yapılarak
ödemenin gerçekleştirildiğini
belirtmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı
iki ayı aşkın bir süre sonunda
nihayetinde sınav ücretlerini yatırdı. Sormak istiyoruz!!! Emeğinin
karşılığını almak isteyenler neden
hak ettiği bir şeyi alma mücadelesi ile tekrar baş başa bırakılırlar??? Her derse geç kalan
Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda
da Sendikamızı şaşırtmamıştır.
Ama söylemek isteriz ki; Hak
edene hakkını vermek adalettir.
Zamanında olmayan adalet ise
zulümdür.

Duyurusuz, Mülakatla
Yurt Müdürü
Atamalarının İptali
İçin Dava Açtık
Bilindiği üzere, duyuru yapılmadan mülakatla yurt müdürü
ataması uygulanmasına son verilmesi ve bu kapsamda yapılan
yurt müdürü atamalarının iptal
edilmesi hususunda Yüksek
Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’ne yazılı
başvuruda bulunmuştuk. Ancak,
yapmış olduğumuz başvuru
15.04.2015 tarihli ve 29327 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
6639 sayılı Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 22. Maddesiyle 638 Sayılı
Kanun Hükmünde Kararnameye
eklenen Geçici 13. Maddenin
birinci ve üçüncü fıkraları gerekçe
gösterilerek reddedilmiştir.
Türk Eğitim-Sen olarak,
25.06.2015 tarih ve 814 sayılı

dilekçe ile yapmış olduğumuz
başvurunun reddine ilişkin
03.07.2015 tarih ve 903.99 sayılı
işlemin ve duyuruya açılmadan
yapılan tüm yurt müdürü atamalarının yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali ile başvurumuzun reddine ilişkin işlemin
gerekçesi olan 15.04.2015 tarihli
ve 29327 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan 6639 sayılı Kanunun 22. Maddesiyle 638 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnameye
eklenen Geçici 13. Maddesinin 3.
Fıkrasında “atamaya ilişkin somut
kriterlere ve duyuruya yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin” Anayasaya aykırı olması
nedeniyle somut norm denetimi
yapılmak üzere dosyanın Anayasa Mahkemesine gönderilmesi
talebiyle dava açmış bulunmaktayız.

Türkiye’nin Sendikası

Bozkır İlçe
Milli Eğitim
Ve Şube
Müdürlerine
Soruşturma
İzni
Sendikamızın Konya 1 nolu
şubesine bağlı Bozkır İlçesinde Yönetici Değerlendirme
sürecinde sendikamız üyelerine düşük puan vererek mağduriyetine yol açan Bozkır İlçe
Milli Eğitim Müdürü Cengiz
KOÇ, Bozkır İlçe Milli Eğitim
Şube Müdürü Hanifi ŞAHİN ve
Ali DOĞAN hakkında yönetici
değerlendirmelerinde görevinin sağladığı nüfuzu kötüye
kullandıkları ve görevi kötüye
kullanma kastıyla hareket ettiği gerekçesiyle Cumhuriyet
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş ancak Bozkır
Kaymakamlığı tarafından
soruşturma izni verilmemiştir.
Sendikamız Bozkır Kaymakamlığı tarafından verilen bu
karara karşı idari yargıda itiraz
yoluna gidilmiş, Konya Bölge
İdare Mahkemesi tarafından
Kanun ve yönetmeliklere göre
üzerine düşen yükümlülükleri
yerine getirmedikleri, görevinin gereklerine aykırı hareket

ederek görev süresi uzatılacak
eğitim kurumu yöneticilerinin
mağduriyetine neden oldukları, sendika üyesi olan okul
müdürü Memiş Akbulut hakkında yapılan değerlendirmede sübjektif ve siyasi ideoloji
doğrultusunda davranıldığı,
yöneticilerin kıdem, liyakat ve
deneyimlerinin esas alınmadığı yönünde soruşturma
yapılmasını gerektirecek suç
izlenimi halinin mevcut olduğu
dolayısıyla soruşturma izni
verilmesi gerektiği sonucuna
varılmıştır.
Söz konusu mahkeme kararı ile Bozkır İlçe Milli Eğitim
Müdürü Cengiz KOÇ, Bozkır
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü
Hanifi ŞAHİN ve Ali DOĞAN
hakkında soruşturma izni verilmiştir. Türk Eğitim-Sen olarak
yönetici değerlendirmelerinde
yapılan usulsüz iş ve işlemlerin önüne geçmeye devam
ediyoruz.
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HER ZULMÜN BİR SONU VARDIR
Köşe Yazısı

Musa AKKAŞ
Genel Sekreter

müdürlerinin çok büyük bir kısmı
puan verdikleri okul yöneticilerini
tanımamakta, okulları hakkında da
bir bilgiye sahip bulunmamaktadır.
Çünkü bunların önemli bir bölümü
yeni göreve başlamıştır ve okul
idarecilerini tanımamaktadır.
Değerlendirmeler sonucunda, mevcut hükümete yakın bir
pozisyon almış sendikanın üyelerinin neredeyse tamamının başarılı
yürütüldüğü ortaya konmuştur.
Ülkeyi on iki yıldır yönetenler ko- rinde, yöneticilerin okula yapmış
bulunmuş olması; diğer sendikalara
olduğu
katkılar,
aldığı
ödüller,
baSınava girecek 64 kişinin isimleri
nuşmalarında, yaptıkları açık hava
üye olan ya da hiçbir sendikaya üye
şarı belgeleri, akademik kariyerleri
karşısına; görev yeri, alanı, sendikal olmayan idarecilerin çoğunun götoplantılarında; dinden, adaletten,
dikkate alınmamıştır. Bırakın valile- bilgileri, siyasi görüşleri, karakkariyer ve liyakatten bahsettiler.
revinin sonlandırılmış olması, yapıPeki, dini referans aldığı iddiasında ri, bizzat Milli Eğitim Bakanlarından ter özellikleri yazılmış ve sınavda
lan değerlendirmelerin ne derece
başarı ödülleri alan okul müdürleri
kimlerin başarılı olması gerektiği
olan iktidar ve Millî Eğitim Bakanhukuki olduğunu göstermektedir.
bile uyduruk komisyonlar tarafınlığı dine uygun hareket etti mi;
belirtilmişti. Bu bir fişlemeydi. “Aşırı Değerlendirmelerde başarı, bilgi,
gerçekten adil ve adaletli davrandı dan “başarısız” görülmüşlerdir.
ülkücü birisi, alevi, çok tehlikeli,
tecrübe hiç önemsenmemiş; adam
Millî Eğitim Bakanlığınca, kul hakkı
mı? Yaşananlara baktığımızda tam
parelelci” gibi değerlendirmeler
kayırma, emek hırsızlığı, usulsüzlük,
anlayışı yok sayılarak çalışanlara
tersine hareket ettiklerini; çalışanyapılmıştı. Bu yapılanların tek adı
kişiye özel puanlamalar ve gayri
zulmedilmiştir. Millî Eğitim Bakanlığı vardır. O da darbedir. Bu darbe
lar arasında büyük bir ayrışmaya,
ciddilik, masa başı ilişkiler, gayri
her türlü kirli ilişkilerini sürdürürken biat kültüründen beslenenleri el
kamplaşmaya neden olduklarını
ahlaki ilişkiler söz konusu olmuştur.
kendisine sendika diyen sendigörüyoruz. Özellikle Milli Eğitim
üstünde tutmaya, muhalif sesleri,
Dolayısıyla üzülerek ifade ediyoruz
Bakanlığında Cumhuriyet tarihi bo- kamsı varlıklar da bu kirli pazarlığın iktidara yandaşlık yapmayanları ise ki, okullarımızın önemli bir bölümü
yunca yaşanmayan siyasi ayrışmaya içinde olmuştur. Kirli ilişkilerle,
susturmaya yönelikti. Bu anlayış ba- artık başarılı okul müdürlerine
bu dönemde tanık olduk. Çalışan- makam, mevki vaatleriyle üye avına sit, ayrıştırıcı ve demokrasiyi, insan
değil, objektif olmayan değerçıkılması, onurdan, şereften yoksun haklarını, adaletli yönetimi yerle bir lendirmelerle koltuklarını koruyan
lara yapılan zulmü gördük.
bir yolun tercih edilmiş olması,
eden bir anlayıştır.
kapı kullarına emanet edilmiştir. Bu
MEB adalet çizgisinden uzaklaşsivil toplum adına utanç verici bir
kaos demektir, kargaşa demektir.
mış; binlerce insanın emeğini, alın
Başarılı hizmetleri olan birçok
durumdur. Söz konusu bu kişiler
Nihayette öyle olmuştur. Türkiye
terini yok saymıştır. Çıkarılan yönetokul müdürü, okuldaki öğretmen
adaletsizliğe, zulme, karşı gelmeliklerle asrın yönetici soykırımı
arkadaşlarından yüksek puan almış genelinde Milli Eğitim Müdürlükleri
mek yerine; yaşanan süreci kendi
uhdesinde oluşturulan mülakat
yapılmış; hukuk ve vicdanlar rafa
olmasına rağmen; idare adına
çıkarları doğrultusunda kullanma
sınav komisyonlarınca yüksek puan
kaldırılmıştır. Yönetici atama süredeğerlendirme yapan komisyon
ahlaksızlığını tercih etmişlerdir. Bu
verilen kişiler garip bir tesadüf neticinde öylesine adaletsiz, insafsız ve
durum da ayrı bir garabettir. Velha- üyeleri tarafından düşük puanlarla
cesinde ekseriyetle Eğitim Bir -Sen
kayırmacı tutumlar sergilenmiştir ki;
sıl Milli Eğitim Bakanlığı görüldüğü değerlendirilerek baraj altında
üyesi olmuş, diğer sendika üyesi
bu dönem, demokrasi, insan haklabırakılmış ve görevlerine son
üzere çeteler eliyle yönetilmiştir.
olan ya da sendika üyesi olmayan
rı ve hukuk açısından ülkemiz adına
verilmiştir. Süreç, öylesine gayri
Çalışanlara “bana üye olmazsan
adaylara ya çok düşük puan verilkara bir leke olarak tarihteki yerini
ciddi bir şekilde yürütülmüştür
senin stajyerliğini kaldırmam,
miş ya da atamaya yeter olmayacak
almıştır. Çıkarılan bir kanunla bir
ki; komisyon üyeleri tarafından,
bana üye olmazsan seni yönetici
göstermelik puanlar takdir edilgecede 76 bin yöneticinin unvanları
ölenlere, emekli olanlara, müdürlük
yapmam” diyen anlayış ahlaktan
miştir. Millî Eğitim Bakanlığı’nda,
elinden alınmıştır. Görevden alınan
görevinden ayrılıp öğretmenliğe
yoksun, küçük, kirli, şeref yoksunu
Bakanlık bürokrasisinin ve siyasi
yöneticilerin çoğunluğunun suçu
geçenlere, hatta belediye başkan
bir mahsulün ürünüdür. Muğla
iradenin talimat ve telkinleriyle
ise Türk Eğitim -Senli olmak, vatan
yardımcılığına geçmiş olanlara dahi
Milas’ta İlçe Milli Eğitim Müdürü,
resmen paralel bir yönetim ihdas
sevgisi ile dolu olmak ve iktidarın
müdürlük değerlendirme puanı
müdür atama komisyon üyelerine
edilmiş ve tüm süreç bu paralel
uşaklığını yapmamış olmaktır.
daha mülakat yapılmadan “bu liste verilmiştir. Hayatını kaybetmiş
irade tarafından yürütülmüştür.
Devlet memuriyetinde “yandaş
doğrultusunda puan vereceksiniz” okul müdürüne tam puan verip
performans kriterleri” geçerli olTürk Eğitim- Sen olarak yönetici
diyebiliyorsa ülkenin geldiği durum “göreve devam” vizesi çıkarmışmuştur. Küçük makamlar için birçok
lardır. Bu da göstermektedir ki,
atama konusunda hak, hukuk,
çok vahimdir. Yine bu yönetici
insan sendika değiştirmiş veya
bilgi, kariyer, liyakat, objektiflik gibi
atama sürecinde Şanlıurfa ili Birecik puanlama yapan şube müdürleri
haksız yere bir makama gelenler
ilkeleri tartışmasız hayata geçirecek
ilçesinde Eğitim Bir-Sen ilçe temsil- aylar öncesinden ellerine verilen
şahsiyetlerinden, onurlarından taviz
ciliği tarafından hazırlanan ve sözlü sipariş listeler üzerinden bir çalışma bir anlayışın hâkim olmasını istedik.
vermiştir.
Yönetici atamalarında, Milli Eğitim
sınav komisyonuna iletilen bir belge yapmışlardır. Ülke genelinde idare
Bakanlığı Eğitim Kurumları YöneticiOkul yönetici değerlendirmeleile MEB’de işlerin nasıl pazarlıklarla adına puanlama yapan bu şube
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lerinin Atama ve Yer değiştirmelerine İlişkin eski Yönetmelik’te olduğu
gibi sadece yazılı sınav sonuçlarına
göre yönetici atama uygulamasının devam etmesini istemiştik. Bu
taleplerimiz tabi ki kabul görmedi.
Sonuçta bir ayrıştırma, kamplaşma
yaşandı. Liyakatsiz yöneticiler iş
başına getirildi. Ciddi anlamda bir
huzursuzluk oluştu. Millî Eğitim
Bakanlığına güven kalmadı.
Zulüm ve korku ile bir yönetim
anlayışının sürdürülemeyeceği bir
gerçektir. Er veya geç bu anlayış
günün birinde mahkûm olacak,
toplumdan gereken cevabı alacaktır. Yüce Peygamber; “Adaleti çiğneyen devlet adamlarını
cezalandırmayan milletler çökmek
zorundadır” buyuruyor. Köklü bir
maziye sahip olan milletimizde her
zaman millet olmanın şuurunda
hareket etmiştir. 7 Haziran seçim
sonuçlarına göre aziz milletimiz bir
cevap vermiştir. Bu cevap bir uyarıdır. Seçim sonuçlarını iyi okumak
gerekir. Bu cevapta, zulme uğrayan, ötekileştirilen eğitim çalışanlarının büyük payı vardır. İnsanların
zorla bir sendikaya üye olma süreci
bitmiştir. Korku imparatorluğu
yıkılmıştır. Türkiye için, demokrasi,
insan hakları, hukukun üstünlü-

Türkiye’nin Sendikası

timizin tüm fertlerini bu hastalıktan
korusun. Zalimlerin kalbinde gerçek
iman, Allah sevgisi, insanlık sevgisi,
birlik şuuru olmuş olsaydı bunun
sonuçlarını düşünerek hareket
ederlerdi. Bu davranışı sergilemeyerek haksızlık yapanlar, kul hakkını
gözetmeyenler bunun hesabını er
veya geç ödeyeceklerdir. Bundan
şüphe yoktur. Yüce Allah: “İyilik
ederseniz iyilik etmiş olursunuz, kötülük ederseniz o da kendinizedir”
(isra 7) buyurur. Zalimler amaçlarına
ulaşabilirler, heveslerini tatmin
edebilirler, yaptıkları çirkinliklerden
İktidar olanlar, yetkiyi tek başına
Herkes biliyor ki; Milli Eğitim
dolayı memnun olabilirler ancak
Bakanlığı çalışanlarına zulmetmiştir. kullananlar maalesef güç bende
bunlar bilmeliler ki, bunun vebali
diyerek kendinden olmayanları
Bir yerde adaletsizlik varsa orada
vardır. Bunu yapanların kendilerini
zulüm vardır. Devlet malını çalmak, dışlamıştır. Dünyada ve ülkemizde
ihalelere fesat karıştırmak, emanete şiddet olayları, haksızlık, adaletsizlik de kötü bir sonun beklediğini bilher geçen gün biraz daha artmıştır. meleri lazımdır. Haksız uygulamalahıyanet etmek, görevini istenilen
Dün tahtını garanti altına almak için rın kılıfını hazırlayarak biz hukuksuzşekilde yerine getirmemek, işi
minik bebekleri öldüren Firavunlar, luk yapmadık diyebilirler. Nasıl bir
ehline vermemek bunların hepsi
zulümdür. Milli Eğitim Bakanlığında bugün de Işid gibi kelle koparahaksızlık yaptıklarını herkes görüyor,
rak aynısını yapmaktadır. Suçsuz,
adalet anlayışı yerini zulme terk
yüce yaratıcı da. Şunu herkes iyi biletmiştir. Hak, hukuk ve doğruluğun günahsız yere insanları yerinden,
sin ki; zulüm yapanların cezası diğer
olduğu yerde zulüm olmaz, zalimler yurdundan etmek, başarılı olmalarıtarafa da kalmaz. Faturaları, cezaları
bulunmaz. Zulmün bulunduğu yer- na rağmen sen bana tabii değilbu dünyada da kesilir. Herkes bilsin
de hak yemek, insanları sömürmek, sin, benim gibi düşünmüyorsun
ki ilahi adalet mutlak tecelli eder.
diyerek görevden almakla, Işid
doğruluktan ayrılmak, görevini
Bundan kurtuluş yoktur. Unutulgibi kelle almak arasında bir fark
yapanları bu benden değildir,
masın ki; “Zulüm ile abad olanın,
benim gibi düşünmüyor anlayışı ile olmasa gerek. Zulüm bir virüstür.
akıbeti berbad olur.”
Bir hastalıktır. Yüce Mevla’m milleuzaklaştırıp kendine biat edenleri
ğü, çalışma barışı, adalet, adil bir
yönetim için yeni bir döneme kapı
açılmıştır. Bu rahatlama ile Danıştay
İdari Dava Daireleri Kurulunun okul
müdürü, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı atamaları konusundaki kararı daha bir rahatlatmıştır.
Bu karara göre; Müdür Yardımcılığı,
Müdür Baş Yardımcılığı atamaları
hukuka uygun bulunmadı. Ayrıca
altı aydan daha az süreyle görev
yapan ilçe Milli Eğitim Müdürleri,
şube müdürleri, okul müdürlerini
değerlendiremez diyerek yürütmeyi durdurma kararı verdi.

iş başına getirmek gibi kötülükler vardır. İşte tam da burada,
Millî Eğitim Bakanlığını zalimlerin
yönettiğini söyleyebiliriz. Binlerce
insanın emeklerini yok saymışlardır.
Bu haksızlığı yapanların, destek
olanların, olaylara sessiz kalanların,
görmemezlikten gelenlerin vicdanları körelmiş, kalpleri kararmıştır.
Yüce dinimiz, insanların birbirine
zulmünü azapla tehdit etmiştir. Hz
Peygamber S.A.V: “Müslüman,
Müslümana zulmetmez. Müslüman, Müslümanı yalnız bırakmaz”
buyurmuştur.

3 YIL KESİNTİSİZ ZULMÜ DERHAL KALDIRILMALIDIR!
Bilindiği üzere 16 Ağustos 2014
günü Resmi Gazetede yayınlanan
Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik ile memurların eş
durumu nedeniyle tayin taleplerinde, sigortalı çalışan eşler için yeni bir
düzenleme getirilmişti.
Yönetmeliğin 4. maddesinde
19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Devlet Memurlarının Yer
Değiştirme Suretiyle Atanmalarına
İlişkin Yönetmeliğinin 14. maddesi
ile memurlara sigortalı çalışan eşler
için eş özrüne bağlı yer değiştirme
hakkı tanınmış, sigortalı çalışan
eşler için de aile birliği mazeretine
dayanarak yer değiştirme hakkının
verilmesi sağlanmıştı.
Ancak ilgili yönetmelikte belirtilen
“Kamu personeli olmayan eşinin,
talep edilen yerde kesintisiz son üç
yıl sosyal güvenlik primi ödemek
suretiyle kendi adına veya bir hizmet
akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış
ve halen çalışıyor olması halinde bu

durumda olan
eşin bulunduğu yere
atanması suretiyle yapılabilir” hükmüne
uygun sigortalı
eşlerin bulunması neredeyse imkânsızdır.
Özel sektörün
niteliği gereği
aynı yerde 3 yıl
kesintisiz olarak
sigorta yatırılan
özel sektör
çalışanı, yok denecek kadar azdır.
Sonuç olarak kâğıt üzerinde verilmiş
olan bu hakkın pratikte uygulanması
oldukça zordur.

olarak çalışma”
hükmünün
değiştirilmesi
gerektiğini her
fırsatta dile
getirdik; açtığımız davalarla
bu hükmün
iptal edilmesini
istedik. İlgili
yönetmelikteki
hükmün son
iki yılda 360
gün olarak
değiştirilmesi kesintisiz
ibaresinin ve “Tayin istenilen yerde”
kaldırılmasının yerinde olacağını ve
yaşanan mağduriyetlerin giderileceğini ifade ettik.

Türkiye Kamu-Sen ve Türk
Eğitim-Sen olarak, gerek Çerçeve
Yönetmelikteki gerekse Milli Eğitim
Bakanlığı’nın Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin Aile Birliği
Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmeler
başlıklı 36. maddesinin “ç” bendindeki “kesintisiz 3 yıl sigortalı

Hal böyle iken, Başbakan Ahmet
Davutoğlu, seçim meydanlarında
Çerçeve Yönetmelikteki “kesintisiz
3 yıl sigortalı olarak çalışmış olma”
şartının kaldırılacağını beyan etti.
Bunun üzerine Devlet Personel
Başkanlığı bir çalışma yaparak
Başbakanlık Müsteşarlığına gönder-

di. Ancak, değişiklik içeren metin
Başbakanlık Müsteşarlığında bekletilmektedir.
Okulların kapandığı, yaz döneminin başladığı ve memurların yer
değişikliği taleplerinin değerlendirilmeye alındığı bugünlerde aile
birliğinin korunması adına yapılacak
bu değişiklik hayati derecede önem
teşkil etmektedir.
Devlette devamlılık esası ile hareket etmesi gereken yetkililerin neyi
beklediklerini açıkçası anlamakta
güçlük çekmekteyiz. Millet olarak
yıllardır seçim meydanlarında verdiği
sözleri seçim sonrasında unutan
siyasetçilerden çok çektik, aldatıldık,
kandırıldık.
Eşleri, çocukları, anne ve babaları
ile kucaklaşmayı ümit eden memurlarımızın hayalleri ile oynanmamalı,
verilen sözler seçim meydanlarından
alınıp uygulamaya geçirilmelidir.
Milyonlarca memur meydanlarda
verilen bu sözün hayata geçirilmesini
beklemektedir.
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BAYRAM GELMİŞ NEYİMİZE
Köşe Yazısı
Taşeron işçisinin kaderi birilerinin
Bayram neşe sevinç günü anla- kalmamış.
mına gelir.
iki dudağının arasında iken,
Ülkemiz insanı mutsuz,
Bizde ise dini bayramlar Cenab-ı
Asgari ücretli evine ekmek göTÜRK milleti umutsuz,
hakkın bize bahşettiği iki günde intürmenin
derdine düşmüş iken,
kardeşlik Ayında bile Yangını
sanların mükafatlandırılması, sevinç
Emekli dul ve yetim perişan duhala körükleyen, koltuk sevdasına
ve neşe günüdür.
ülkemizi ve DÜNYAYI Ateş’e sürük- rumda yaşarken,
Milli günlerimiz ve Milli bayram- leyenler var.
350 bin ataması yapılmayan öğlarımız ise milletimizin unutmaması
Dünya’da bu mübarek ramazan retmen mağdur ve ailesinin yüzüne
gereken, çocuklarımıza, torunları- Ayında bile oluk oluk Müslüman
bakamaz durumda iken,
mıza nesillerimize anlatılması, ak- Kanı akıyor.
İşçi ölümünde ülke olarak
tarılması gereken toplumsal sevinç
Mısır’da Rabia için göz yaşı dö- Dünya’da ilk İlk sıralara gelmiş iken,
günleridir.
kenlerin, Kobani için ağlayanların,
Resmi İşsiz sayısı 3 milyonu aşmış
Allah nasip ederse şu anda için- Suriye’de kargaşa çıkartıp 2.5 miliken,
de Bulunduğumuz 11 ayın Sultan’ı yon Suriyeliyi ülkemize getirip ülke
olan Ramazan ayının sonunda da insanımızı ve Suriyeli mültecileri huAdalet sakatlanmış,
Ramazan Bayramı’nı Milletçe kutla- zursuz edenlerin,
Adalet yönetenlerin iki dudağıyacağız.
nın
arasına hapsolmuş iken,
Mursi için yas tutanların Doğu
Şimdiden Müslüman TÜRK Mil- Türkistan’da oruç tuttukları için zuAdaletin terazisi düzgün tartmıletinin ve İslam aleminin bayram- lüm gören, şehit edilen kardeşleri- yorken,
larını tebrik ediyor, huzurun, Mut- miz için gözleri adeta kör, kalpleri
Hırsızlık normal hale gelmişken,
luluğun hakim olduğu, ülkemizin mühürlenmiştir.
benim hırsızım iyidir mantığı yerve insanımızın problemlerinin kalSuriye’den ve Irak’tan gelen her
leşmiş
iken,
madığı nice bayramların hayırlara türlü millete kucak açanlar TÜRK
vesile Olmasını temenni ediyorum. kökenli kardeşlerimize akla gelmeÜlkemin etrafı düşmanlaştırılmışken,
Dedik ya bayramlar sevinç günü, dik zorluk çıkarmaktadır.
neşe günüdür ve öyle olmalıdır.
Kamu çalışanları idareci ve YanÜlkemizde ise 78 milyon insaÜlkemize ve dünyaya baktığımız- nımızın neredeyse 25-30 milyonu daş sendikalardan dolayı gelecek
endişesine düşmüş iken,
da ise bayram kutlayacak halimiz sosyal yardımla geçinirken,

Seyit Ali KAPLAN
Genel Mali Sekreter

Yeni kayıt yaptıracak öğrenci ve
veli huzursuz ve ne yapacağını bilemez durumda iken,
Öğretmen tayin ve atamaları
arap saçına dönmüş,
Eşler ayrı kalmış,
25-30 yıllık idarecilerin Görevine
bir gecede son verilmiş iken,
İdarecilikler ve makamlar
yandaşlara peşkeş çekilmekte
iken,
Hizmetli memur iş güvencemiz
elimizden alınacak korkusuyla yaşarken,
Memur sadakaya muhtaç halde
iken.
Ülkenin kaymağını 12 yıldır türedi
zenginler yerken.
Toplanana hayır Paraları Mercedeslere ve lükse harcanırken,
Bayram bizim neyimize.

GENEL BAŞKAN; “ROTASYON
İPTALİ İÇİN DAVA AÇAN ENDER
SENDİKALARDANIZ”
MEB atama ve yer değiştirme
yönetmeliği değişti. Rotasyon uygulamasının 12 yıldan 15 yıla çıktığını
ancak bu uygulamanın öğretmenlere hiçbir fayda getirmeyeceğini ve
iptalini istediklerini belirten Türkiye
Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk Twitter
hesabından şunları kaydetti;
“Rotasyon ertelenmiyor, ancak
süre 12 yıldan 15 yıla çıkıyor. Yıl
artırılarak rotasyona uğrayacakların
sayısı azaltılıyor. İptalini dilerdim.
Rotasyonu destekleyenler olduğunu biliyorum ancak rotasyona hiç
inanmadım, kime yapılırsa yapılsın,
kim ne derse desin faydasına hiç
inanmadım.
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Faydasına inanmadığımız rotasyonun iptali için bildiğiniz gibi iptal

Davası da açan ender sendikalardanız. Birileri gibi sözde karşı olmadık.
MEB süreyi 15 yıla çıkarsa da, geri
adım atmadı, birilerinin söylediği
gibi ciddiyetini kaybetmedi! Ciddi
ciddi rotasyonun arkasında durdu.
İptal davamız nasıl sonuçlanır,
bilinmez. Ancak MEB’e şu uyarıyı
yapmak lazım, dönüştürülen okullara uygularsanız hukuki problemler
yaşarsınız.
İlköğretim okulları, ilkokul ve ortaokul olarak ayrılmış, yeni bir yapı
oluşmuştur. Yargı bu yeni durumu
göz önüne alarak iptal edebilir.
Dolayısıyla MEB yaşanabilecek
kaosu şimdiden hesap etmeli ve
dönüştürülen tüm okulların öğretmenlerini rotasyon kapsamı dışında
tutmalıdır.”

TÜRK EĞİTİM-SEN
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YENİ HÜKÜMET NEYİ YAPMAMALI?
Köşe Yazısı
13 Yıllık tek parti iktidarının, iddia edildiği gibi, ekonomik siyasi
bir takım artıları mutlaka olmuştur.
Teorik olarak; hızlı karar verebilme, TBMM’deki sayı üstünlüğünün sonucu olarak istediği yasayı
hayata geçirebilme, kendi programını uygulayabilme, bürokrasinin
direncini alt edebilme… vs gibi
avantajları, tek partinin iktidarının
artı hanelerine yazabiliriz.
Lakin;
Geçtiğimiz 13 yıllık tecrübemiz
acı bir şekilde göstermiştir ki; demokrasi kültürünün tam anlamıyla
yerleşmediği, demokrasi ahlakının siyasi ve bürokratik ilişkilerde
yeterince yaşatılmadığı bizim gibi
ülkelerde; tek parti iktidarı, tek
parti rejimine hatta tek adam yönetimine dönüşebilmektedir.
Hele ki, bu tek başına iktidar
bizde olduğu gibi, kendi siyasetini
din gibi gören arazlı bir anlayışa
sahip ise;
Kendi siyasetinin dairesi dışında
kalanlara,
Kendine biat etmeyenlere,
Kendine teslim olmayanlara
adeta nefes dahi aldırmamaya ant
içmiştir.
İşte geldiğimiz nokta: Maalesef
ülkemizde inanılmaz bir kutuplaştırma, ötekileştirme, sevgisizlik ve
nefret iklimi hakim haldedir.
Tüm kurum ve değerlere karşı
onarılamaz bir güvensizlik ve şüp-

he duygusu toplumun tüm hücrelerine sinmiş durumdadır.
***
7 Haziran seçimi yeni bir durumu ve belki de yeni bir fırsatı önümüze koymuştur.
Dilerim, toplumumuzda ve devlet yönetimimizde oluşturulan derin tahribatın onarılması için yeni
bir iklime uyanırız.
Yeni bir siyaset ve yönetim anlayışıyla; hoşgörü ve sevginin hakim
olduğu, faklılıklara tahammülün
toplumun tüm kesimlerine yerleştiği, başta adalet olmak üzere
tüm kurumlara karşı vatandaşımızın güveninin yeniden tazelendiği
yeni bir döneme kapı aralarız, inşaallah.
İş başına gelecek 63 üncü Hükümetten yapmasını istediğimiz
onlarca, yüzlerce hususu sıralayabiliriz.
***
Ancak burada, bir kamu çalışanı
olarak, yeni Hükümetin asla yapmamasını dilediğimiz başlıklara
değinmek istiyorum:
-Devlet memurlarının iş güvencesine takıntılı olmamalı, her ağzını açtığında “Artık köhnemiş olan
657 sayılı DMK’yı kaldıracağız, işçi
memur ayrımına son vereceğiz,
performansından memnun olmadığımızın vereceğiz tazminatını
kapının önüne koyacağız” gibisinden lakırdılarla çalışanları huzursuz etmemelidir.

-4/C gibi modern kölelik sistemlerini çalışma hayatına mikrop
gibi sokmamalıdır.
-Sözleşmeli çalışmayı asıl istihdam modeli haline getirmemelidir.
-Patronların servetine servet
katmak uğruna, bu memleketin
çocuklarının taşeron işçi olarak
sömürülmesine zemin hazırlamamalıdır.
-Tasarruf aklına geldiğinde sadece memurun ücretine göz dikmemelidir.
-Kamu çalışanlarını enflasyon
karşısında ezdirmemeli, 2014 yılında olduğu gibi enflasyon farkını iç
etmemelidir.
-Bir yandan “IMF’ye 5 milyar
dolar borç veriyoruz” diye caka
satarken, diğer yandan memura
zam gündeme geldiğinde “ama
bütçe dengeleri” diye tutturmamalıdır.
-Tetikçi bürokratlar eliyle insanlara eziyet etmemeli, bürokrasinin
gücünü tehdit aracı olarak kullanmamalıdır.
-Kamuda terfi ve görevlendirmelerde liyakat ve yeterlilik yerine, yandaşlığı ve taklacılığı ölçü
almamalıdır.
-Okul yöneticilerine yapıldığı
gibi, bir kanunla on binlerce çalışanın kazanılmış haklarını ellerinden almamalıdır.
-Rotasyon belasıyla öğretmen-

Talip GEYLAN
Genel Teşkilatlandırma Sekreteri

leri canından bezdirmemelidir.
-Eğitim çalışanlarını angarya
görevler altında ezdirmemelidir.
-Anayasanın temel hükmü olan
aile birliğini koruma görevini unutmamalı, eş durumu tayinlerinde
saçma gerekçelerle zorluk çıkarmamalıdır.
-“Ben kralım, padişahım, sultanım, daha olmadı aşiret reisiyim”
edalarını bir yana bırakarak hukuku katletmemeli ve mahkeme kararlarını sümen altı etmemelidir.
-Atama bekleyen öğretmenlere
güvercin muamelesi yapmamalıdır.
-Milyonlarca gencimiz sınav engellerini aşarak devlet kapısında
iş beklerken, KPSS’siz bir şekilde
yandaşlarını memur yapma ahlaksızlığına düşmemelidir.
-Eğitim fakültesini başarıyla
bitirmiş, KPSS engelini yine başarıyla aşmış ve öğretmen olmuş
stajyerlerimize susuz dereden su
getirtmemelidir.
-Yandaş çakma sendikalar vasıtasıyla çalışanlar arasına nifak
sokmamalı, sendikacılığı iğdiş etmemelidir.
…
Ne güzel olur değil mi?
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İDDK KARARI MEB`DE...
ESKİ YÖNETİCİLER GÖREVE İADE
EDİLSİN
Bilindiği üzere, 10.06.2014
tarih ve 29026 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan Milli
Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin
Görevlendirilmesine İlişkin
Yönetmeliğin bazı maddelerinin
iptali istemiyle açtığımız davada;
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 2014/1151 Y.D.
İtiraz nolu ve 18.02.2015 tarihli
kararı ile Yönetmeliğin “Yönetici
görevlendirmede esas alınacak
hususlar” başlıklı 10. Maddesinin
9. Fıkrasının, “Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına
görevlendirme” başlıklı 23.
Maddesinin 1. Fıkrasında hiçbir
ölçüt ve duyuruya yer verilmemesine ilişkin eksik düzenleme,
Ek-1 Değerlendirme Formunun
“Açıklama” başlıklı kısmının 3.
Maddesinde “en az altı ay çalışmış olma” şartının İlçe Milli Eğitim Müdürü, Eğitim Kurumundan
Sorumlu Şube Müdürü ve İnsan
Kaynaklarından Sorumlu Şube
Müdürleri için aranmamasına ilişkin eksik düzenleme yönünden
itirazın kabulüne karar verilmiş ve
ilgili karar tarafımıza 23.06.2015
tarihinde tebliğ edilmiştir.
Yargı kararlarının davalı idareye
tebliğ edildiği tarihten itibaren
30 gün içerisinde uygulanma
zorunluluğu olup, bu durum hem
Anayasamızın 138. Maddesi hem
de İdari Yargılama Usulü Kanununun 28. Maddesinde güvence
altına alınmıştır.
Türk Eğitim-Sen olarak,
Bakanlığa gönderdiğimiz yazıda
hukuka aykırılığı yargı kararlarıyla
da sabit olan görevden alma
işlemlerinin iptali ile mağdur edilen tüm eğitim kurumu müdürü,
müdür başyardımcısı ve müdür
yardımcılarının haklarının iade
edilerek göreve başlatılmaları,
yönetmelikte yargı kararı doğrultusunda değişiklik yapılması
ve yönetmelikte yer alan eğitim
kurumları müdürlerinin değerlendirme sürecine dair hükümlerin yeniden düzenlenmesi,
bu düzenleme yapılırken yargı
kararının gerekçeleri de dikkate
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alınarak, değerlendiricilere keyfi
ve sınırsız takdir hakkı bırakılmayacak şekilde, somut ve objektif
ölçme ve değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi, görev süresi
sona eren tüm eğitim kurumu
müdürlerinin değerlendirme
işlemlerinin ertelenmesi ve yargı
kararının ivedilikle uygulanması
hususunda talepte bulunduk.
Konuyla ilgili açıklamalarda
bulunan Türkiye Kamu-Sen ve
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı
İsmail Koncuk, yöneticilerimizle ilgili yargı kararının MEB’e
tebliğ edildiğini kaydederek,
bu karara istinaden sendikamızın okul yöneticilerinin göreve
döndürülmesi için MEB’e resmi
başvuruda bulunduğunu söyledi.
Koncuk şöyle konuştu: “Yazıda,
daha önce usule uygun olmayan
komisyon üyelerinin değerlendirmesiyle görevden alınan okul
müdürleri ile, müdür yardımcıları
ve müdür başyardımcılarının
yargı kararı gereği göreve
döndürülmesi istenmiştir. Ayrıca
bu konuda, dava açsın veya
açmasın, tüm yöneticilerimiz
tarafından valiliklere verilmesi
gereken dilekçeler de hazırlanmış olup, turkegitimsen.org.tr
adresinde yayınlanmaktadır. Tüm
yöneticilerimizin bu dilekçeleri
kurumlarına vermesi önemlidir.
Bu dilekçelere, verilecek cevaba
göre yeni davalar açmak da gerekebilecektir. MEB yargı kararını
uygularsa problem yoktur, uygulamaması halinde, tüm mağdur
yöneticilerimiz bu dilekçeler
doğrultusunda ilerde davalar
açacak ve yargı kararının uygulanmadığını ifade edecektirler.
Ayrıca, yargı kararını uygulamayan tüm vali ve yöneticilerle ilgili
yargı kararını uygulamamaktan
suç duyurularında bulunulacaktır.
Dilerim ki, MEB bu konuda yeni
karmaşaya fırsat vermeden yargı
kararının gereğini yerine getirir,
aksi takdirde oluşacak yeni kaos
ve karmaşanın sebebi biz olmayacağız.Bu işin peşini bırakma
niyetinde olmadığımızı da, dünya
alem iyi bilmelidir.”

Genel Başkan;
Öğretmenlerin
Huzuruna Katkı
Ciddiyetsizlik Değildir
Türkiye Kamu-Sen ve Türk
Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail
Koncuk yaptığı açıklamada
MEB’in isteğe bağlı il dışı tayin
iptali yapmasını ve öğretmenlerin
2. İl içi ve dışı tayin taleplerini
eleştiren internet sitesine sert
çıktı. Koncuk şunları kaydetti;
“Bir internet sitesi MEB’in
ciddiyetinin kalmadığını iddia
etmiş. Sebep? İl dışı iptalleri, 2. il
dışı yapması, 2. il içi istekleri vb.
şeyler.
Haber sitesi ayrıca sendikaların
hoş görünmek için bu taleplere
destek olduğunu da iddia etmiş.
Tayin iptali yapmak ciddiyetsizlik değildir. Kaldı ki, iptal isteyenlerin sayısı çok da değildir. Bu site
eşine kızarak tayin isteyen, sonra
pişman olanlardan, gittiği yer ilçe
merkezi zannederek tayin isteyen,
köy olduğunu anlayınca nedamet
duyanlardan haberdar mıdır?
Esas ciddiyetsizlik, zorunlu çalışma süresini tamamladığı halde,
onları aynı yerde yıllardır adeta
çakılı bırakmak değil midir?

Bu internet sitesi, bu haberi ile
öğretmenlerin huzuruna hizmet
etmemektedir. Aile birliğini
sağlamak adına MEB’den talepte
bulunmaktır.
Neden ciddiyetsizliktir? Sendikaların öğretmen ve memurların
huzuruna yönelik çalışmasını
başka taraflara çekmek ne kadar
ciddi haberciliktir?
Bu internet sitesi, geçmişte il
içi sıraların birden fazla çalıştırıldığından haberdar mıdır? 2. il
içi istemek ciddiyetsizlikse, bu
nedir?
Öğretmenler için istediğimiz
bu talepler, yerine getirilmezse,
bu haber sitesi bu durumun sorumlusu olmayacak mıdır? Bu site
haberini çekmelidir.
Türk Eğitim-Sen’e göre MEB bu
taleplerimize cevap verdiği sürece ciddiyet ve saygı kazanacaktır.
Aksi takdirde aynı güvensizlik
devam edecektir

Bu arada şunu da söyleyeyim,
MEB çok hata yapmıştır, hala da
yapmaktadır. Ama öğretmenleri
Yıllardır aynı ilin birbirinden
hakir gören Ömer Dinçer’i de hiç
100-150 km uzaklıktaki ilçelerinde
özlemiyorum.”
çalışmaya zorlamak ciddiyette,
bunlara 2.tayin neden ciddiyetsizliktir?
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Türkiye’nin Sendikası

HUKUK ZAFERİMİZ
BASINDA GENİŞ YER
BULDU

Bilindiği gibi Türk EğitimSen’in açtığı dava üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu,
Yönetici Atama Yönetmeliği’nin
bazı hükümleri hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi.
Bununla birlikte sayıları 8 binin
üzerinde olan okul müdürü ve
on binlerce müdür yardımcısı ile
müdür baş yardımcısı eski görevlerine tekrar dönebilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı İnsan
Kaynakları Genel Müdürlüğü de
bir yazı yayınlayarak, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı
görevlendirmelerinin yönetmelikte yargı kararı doğrultusunda
yapılacak değişikliğin yürürlüğe
konulmasından sonra yapılacağını, o zamana kadar bu kapsamda
herhangi bir görevlendirme yapılmayacağını; değerlendireceği
okul müdürü ile en az altı ay süreyle çalışmamış durumda olan
ilçe millî eğitim müdürü, eğitim
kurumundan sorumlu şube
müdürü ve insan kaynaklarından

sorumlu şube müdürlerinin de
değerlendirme dışı tutulmasının
sağlanacağını bildirmiştir.
Ayrıca Türk Eğitim-Sen olarak
okul müdürü değerlendirmelerinin ertelenmesini de Milli
Eğitim Bakanlığı’ndan istedik. Bu
konuda da olumlu bir gelişme
olmasını bekliyoruz. Şayet aynı
anlayışla subjektif değerlendirme yapılırsa, benzeri sorunları
tekrar yaşarız. Artık bu sıkıntıları
yaşamak istemiyoruz.
Türk Eğitim-Sen büyük bir
hukuk zaferine imza atmıştır.
Sendikamız gelişmeleri yakından
takip edecek ve yargı kararlarına
uyulması için her türlü girişimde
bulunacaktır. Yargının verdiği
bu karar, bundan sonra yandaş
kayırma, koltukları emir erlerine
tahsis etme, kişiye özel değerlendirme yapma döneminin de
sona erdiğini göstermektedir.
Öte yandan sendikamızın hukuk
zaferi basında geniş yer bulmuştur.
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DOĞU TÜRKİSTAN’DA YAŞANAN
ÇİN ZULMÜNÜ PROTESTO ETTİK

Çin zulmü, Müslüman Türklerin yaşadığı Doğu Türkistan’da
artarak devam ediyor. Ramazan
ayında bile ardı arkası kesilmeden
soydaşlarımıza yönelik baskı ve
şiddet olaylarını protesto etmek
için Güvenpark önünde toplandık.
Eyleme Konfederasyon Genel
Başkanı İsmail Koncuk’un yanısıra,
Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı
Önder Kahveci, Türk Büro-Sen
Genel Başkanı Fahrettin Yokuş,
Türk Haber-Sen Genel Başkanı
Sedat Yılmaz, Türk İmar-Sen
Genel Başkanı Necati Alsancak,
Türk Yerel Hizmet Sen Genel
Başkanı İlhan Koyuncu, Türk
Enerji-Sen Genel Başkanı Mehmet Özer, Türk Kültür Sanat Sen
Genel Başkanı Hasan Hüseyin
Yılmaz, Türk Diyanet Sen Genel
Başkanı Hazım Zeki Sergi, ve Türk
Emekli-Sen Genel Başkanı Osman
Özdemir ile sendikalarımızın genel merkez yönetim kurulu üyeleri,
kamu çalışanları, Dünya Türkistan
Derneği Genel Başkanı Abdullah
Doğan, TÜRKAV Başkanı İbrahim
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Vatansever ile Türk Dayanışma
Konseyi’ne üye olan kurumların
temsilcileri, MHP Ankara İl Başkanı
Fatih Çetinkaya ve Doğu Türkistanlı soydaşlarımız da katıldı.
Ellerinde Doğu Türkistan
bayraklarıyla eyleme katılan vatandaşlarımız Çin hükümeti aleyhine
sloganlar atarak bölgede yaşananları protesto etti.
Basın açıklaması öncesinde Türk
Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Hazım Zeki Sergi, hayatlarını
kaybeden soydaşlarımız için dua
okudu.
Türkiye Kamu-Sen Genel
Başkanı İsmail Koncuk , Çin
Hükümeti’nin her yıl ramazan ayı
nedeniyle Uygur Türklerine yönelik oruç yasağı ve belirli kısıtlamalar nedeniyle gerilimler yaşamasına yönelik tepkisini yaptığı basın
açıklamasıyla duyurdu.
Açıklamasında Doğu
Türkistan’da yükselen çığlığın,
dünya ülkeleri tarafından duyulmadığına işaret eden Genel

Başkan, “dünyanın her yerinde
Türk’e karşı girişilen bu saldırılar,
tarihten Türk isminin silinmesi
için çabalayan şer odaklarının bir
planıdır” diyerek buna asla izin
vermeyeceklerini söyledi:
“ Gözümüze uzak, gönlümüze yakın Doğu Türkistan’dan
yükselen çığlıkla yüreklerimiz
yanmaktadır. Ramazan ayında,
Doğu Türkistan’da bir millet
kan ağlarken; bütün dünya yine
kör, sağır, dilsiz; bu hayasız, bu
alçakça zulmü seyretmektedir.
Ne yazık ki, milletimizin büyük
çoğunluğunun yaşanan insanlık
dramından haberi dahi yoktur. Çin
Devleti, yıllardır işgal ettiği Doğu
Türkistan’da sistematik katliamlar
gerçekleştirmektedir. Türkistan
kan gölü haline gelmişken Hükümet, yaşanan dramı görmezden
gelmekte, sözde insan hakları savunucuları susmakla yetinmektedir. Doğu Türkistan’da evlerinden,
yurtlarından edilmiş yüz binlere,
katledilen canlara kimsenin
gözlerini kapatma hakkı yoktur.

Mesele Müslüman olmaksa Uygur
Türkleri de Müslüman’dır. Mesele
insan olmaksa Türkler de insandır.
Bir dönem sözde dünya liderliğine
soyunup, sözüm ona diktatörleri
hizaya getirme peşinde koşanlar,
milletin değerlerini oya tahvil
etmek için “Yeni Osmanlıcı”
kesilenler, dantelli kefenlerle
yola çıkanlar neredesiniz? Haydi
çıkın ortaya; bir ses verin Allah
aşkına!Kayıp vatanın çilekeş
evlatları, kardeşlerimiz! Saltuk
Buğra Han, Dilşad Sultan, Osman
Batur, Kaşgarlı Mahmud, Yusuf
Has Hacib, Ahmet Yüknek, Yusuf
Alptekin hepinizden özür dileriz.
Ata yurdumuza sahip çıkamadık.
Emanetiniz vardı bizlere; Canınız,
malınız, namusunuz!150 yıldır
Türkistan’ın çığlığı duyulmadı
Batı’da. Nedense işine gelen her
olayda ayağa kalkan Batı, konu
Müslüman ve Türk olunca kör,
sağır, dilsiz oluveriyor. Bugün
Türkistan kan ağlıyor. Katil Çin’in
namahrem eli Türk’ün ırzı üzerinde geziyor. Katil Çin’in namahrem
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eli ezanların sesini kesiyor. Bugün
Türkistan kan gölü ve Batı Türk’ün
kanı eşliğinde ayaklar altına alıyor
insanlığı: susarak kusuyor içindeki
kini! Kardeşlerimiz, gözyaşlarınızı
silmeye ellerimiz uzanamıyorsa
da bugün milyonlarca yürek, acını
hafifletmek için atıyor Türkiye’nin
dört bir yanında.
Türkistan; çilekeş insanların
güzel yurdu, Kürşad’ını bekliyor.
Utanma Türkistanlı bacım! Size bu
topraklarda toplantı yapacak yer
vermeyenler utansın! Türkistan
bayrağını salonlara sokmayanlar
utansın! Vahşete sesini çıkaramayanlar utansın! Stratejik derinlik
diyerek Türk milletini dipsiz kuyulara mahkûm edenler utansın! Ey
yetkililer, ey sözde insan hakları
savunucuları! Binlerce yıllık kadim
Türk yurdunda, en temel insani
değer olan inana saygı ayaklar
altına alınıyor. Soydaşlarımızın ibadet etmeleri engelleniyor. Doğu
Türkistan’da çocukların boynu
bükük, minareler ezansız, camiler
cemaatsiz kalmış durumda… Ey
insanlık! Taş mı kesildiniz, neredesiniz? Kürsülerde aslan kesilen
sözde dünya lideri, gerçekler
karşısında süt dökmüş kedi mi
oldun?
Bir Türk olarak, sınırlarımız
dışında kalan Doğu Türkistan’da
yaşanan soykırım, Musul’da,
Telafer’de, Suriye’de Türklerin
yaşadığı bölgelerde yaşanan
etnik temizlik ve dünyanın dört bir
yanında soydaşlarımızın yaşadığı zulüm, yüreklerimizi yakıyor.
Dünyanın her yerinde Türk’e karşı
girişilen bu saldırılar, tarihten Türk
isminin silinmesi için çabalayan şer

kalması asla kabul edilemez.
Dicle kenarında bir koyun kaybolsa hesabının kendilerinden
sorulacağını ifade edenler acaba
Doğu Türkistan’dakileri ne olarak
görmektedirler? Bu nedenle Türk
hükümeti bir an önce bu vahşete
“Dur” demek zorundadır. Doğu
Türkistan’daki zulüm sona ermeden, gümrük kapılarından tek bir
Çin malının Türkiye’ye giremeyeceğini ilan etmek zorundadır.
Daha önce de ifade ettiğimiz gibi,
bu vatanın gönlümüzdeki sınırları,
Türk’ün yaşadığı en uzak yerden
başlar. Dünyanın neresinde bir
Türk’ün burnu kanasa, bizim yüreğimize kan damlar. Hiç kimsenin
bu milletin içini yakmaya, soydaşlarımızı yalnız ve çaresiz bırakmaya
ve katil bir devletin insafına terk
etmeye hakkı yoktur. Türk devleti,
büyük olacaksa sınırlarımız dışındaki kardeşlerimizle büyüyecektir.
Türkiye, dünyanın neresinde olursa olsun, bütün soydaşlarımıza sahip çıkmak zorundadır. Tarih, bu
odaklarının bir planıdır. Beşikteki
sorumluluğu Türkiye Cumhuriyeti
bebeklerin çığlığı, yüreklerimizi
Devleti’nin omuzlarına yüklemiştir.
yakıyor. Binlerce yıldır Türkmen
Bu nedenle bu devletin politikası
kardeşlerimizin yaşadığı bu
değerli yalnızlığı kaldırmaz; millitopraklardan sürülmesi, ırzlarının
yetçi bir bakış, onurlu bir duruş,
ayaklar altına alınması, katleilkeli bir yaklaşım ister. Bölgede
dilmesi yüreklerimizi yakıyor.
yaşananlara, başta Türk Hükümeti
Türkmen kardeşlerimizin dünyanın
olmak üzere tüm dünya devletleri
uzak köşesinde yapayalnız bırakılkısa zamanda müdahale etmeli
ması yüreklerimizi yakıyor.
ve Doğu Türkistan’da yaşanan bu
Türk Hükümetini yaşanan bu
insanlık dramına bir son verilmevahşete “dur” demeye davet
lidir. Türkiye Kamu-Sen olarak
eden Koncuk, dünyanın neresinde Mısır’da iç çatışmada ölen bir
olursa olsun soydaşlarımıza sahip çocuk için aylarca eylem yapıp,
çıkmamız gerektiğini vurguladı:
mitinglerde gözyaşı dökerken;
“Türkmenler üzerinde uygulaFilistin için ayaklanıp, sokaklara
nan bu katliama ne Hükümetin
dökülürken; Türkmenlerin, Uygur
ne de dünya devletlerinin seyirci
Türklerinin katliamına sessiz
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kalanları şu mübarek günlerde
vicdanları ile baş başa bırakıyoruz.
Unutulmasın ki, Doğu Türkistan’daki Türkler de Kobani’dekiler
kadar insan, Filistin’dekiler kadar
Müslüman’dır. Unutulmasın ki her
çocuk; hepimizin öz çocuğu kadar
masum, hepimizin öz çocuğu
kadar sevgiye, merhamete ve korunmaya muhtaçtır. Unutulmasın
ki, nerede olursa olsun; Müslüman Müslüman’ın kardeşidir.
İnsanlık katledilmeden, yaşanan
trajedi daha da büyümeden Türk
Hükümeti’ni, İslâm alemini ve
Birleşmiş Milletler Örgütünü, bu
vahşeti durdurmak üzere yetkili
organlarını harekete geçirmeye
ve etkili tedbirler almaya davet
ediyoruz. Aksi halde bu katliama
sessiz kalan her kurum, örgüt ve
ülke, işlenen bu insanlık suçuna
ortak olacaktır. Ata yurdumuzda,
bizden olan ve yüz yıllardır işgallere direnen, soykırımlara dayanan,
İslam’ın, Türklüğün sancağını güneşin doğduğu en uzak noktada
dalgalandıran Doğu Türkistanlı
kardeşlerimizi ilgisizliğin girdaplarında, cellatlara teslim eden
anlayışı şiddetle protesto ediyoruz. Türk milleti uyan, kardeşin
katlediliyor! Bu katliama seyirci mi
kalacağız; elimize kardeş kanı mı
bulaştıracağız? Yerin dibine geçsin katil Çin Devleti! Kırılsın Türk’e
saldıran eller! Yok olsun Türklüğe
kefen biçen hainler! “Irzımızdır
çiğnenen, evladımızdır doğranan.
Hey sıkılmaz, ağlamazsan, bari
gülmekten utan!” Diyor, katılımızdan dolayı hepinize teşekkür
ediyorum. “
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DANIŞTAY İDDK’NIN KARARI
NE ANLAMA GELİYOR ?

Sendikamızca MEB Yönetici
Görevlendirme Yönetmeliği ile
ilgili olarak Danıştay nezdinde
açmış olduğumuz dava ile ilgili
önemli bir karar verildi. Danıştay
2.dairesinin yürütmeyi durdurma
isteğimizle ilgili olarak vermiş olduğu red kararı vermişti.

Milli Eğitim Şube Müdürünün belirlenmesinde aranmayan ancak
yine bu değerlendirmede %40
lık değerlendirme içinde yer alan
ve en kıdemli öğretmen, en genç
öğretmen olarak belirlenenlerde
aranan değerlendireceği okul
müdürüyle 6 ay birlikte çalışma
şartı arayan düzenlemenin eksik
Haksızlığa uğradıkları konu- olduğuna hükmederek bu konusunda herkesin hem fikir olduğu daki itirazımızı kabul etti.
yöneticilik hakkı elinden alınan
Yine kararın bir başka önemarkadaşlarımız açısından son
derece önemli olan bu dava da li yönü de Yönetmelikte müdür
Danıştay’ın vermiş olduğu bu red yardımcısı görevlendirmeleriyle
kararını zaman kaybetmeksizin ilgili sonuçlarıdır. Danıştay İdari
temyiz ettik. Temyiz sonucunda Dava Daireleri Kurulunun karayapmış olduğumuz YD itirazımız rında duyuru yapılmadan görevDanıştay İdari Dava Daireler Ku- lendirme yapılmaması ve yönetici
rulunca kabul edilmiş ve kurulun görevlendirmelerinde herhangi
YD İtiraz No : 2014/1151 sayılı ka- bir kriter getirilmemesini de eksik buldu. Yönetmelikteki keyfi
rarı verilmiştir.
düzenleme ile adeta el altından
Kararda Yönetmeliğin Müdür- yandaş seçme ve il içinde tayin
lük görev süresinin uzatılması ile yaptırmanın yeni bir yöntemi haliilgili 15. Maddesinde %60 nispe- ne getirilen müdür yardımcısı götinde ağırlıklı olarak değerlendir- revlendirmeleri hukuksuz bulunme yapan İlçe Milli Eğitim Mü- du. Yine yönetmelikte her hangi
dürünün, İnsan Kaynaklarından bir kriter olmadan müdür yardımSorumlu İlçe Milli Eğitim Şube cısı olarak görevlendirilebilme
Müdürünün, Değerlendirilecek imkanı getiren düzenlemeler de
Eğitim Kurumundan Sorumlu İlçe uygun bulunmadı, eksik bulundu.

Yargının verdiği bu karar beklentilerimizin altında kalmakla
beraber haksızlığın bir nebze de
olsa giderilmesinin yolunu açtığı için önemlidir.
Bu kararla birlikte 6 ay çalışmamış yöneticiler tarafından yapılan
değerlendirmelerin tamamı hukuken şaibeli hale gelmiştir. Bu
değerlendirme sonuçlarıyla görevlendirilmesi devam ettirilen ya
da görevine son verilen okul müdürleri ile ilgili işlemler hukuken
tartışmalı hale gelmiştir.
Yine bu kararla duyuru yapılmadan ve herhangi bir kriter
getirilmeden yapılan tüm müdür
yardımcısı görevlendirmeleri tartışmalı hale gelmiştir. Hem görevlendirilenler bakımından, hem
de görevlendirilmeyip idareciliği
sonlandırılanlar bakımından çeşitli sonuçlar doğuracak olan bu
karar yürütmesi durdurulan hükümler çerçevesinde tesis edilen
işlemlerle ilgili yeni davaların da
açılmasına neden olacaktır.
Bu karardan sonra MEB, aklı selim davranmalı ve hem okul müdürü hem de müdür yardımcısı

GENEL MERKEZ YÖNETİCİLERİ İSTANBUL’DA
İSTİŞARE TOPLANTISINA KATILDI

Türk Eğitim-Sen Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreteri
M. Yaşar Şahindoğan ile Genel
Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri
Sami Özdemir, İstanbul 2 No’lu
Şube’nin düzenlediği istişare toplantısına katıldı. Toplantıda Türkiye
Kamu-Sen İstanbul İl Temsilcisi
Mustafa Kavlu, Türkiye Kamu-Sen
İstanbul Eski İl Temsilcisi Hanefi
Bostan, Türk Eğitim-Sen İstanbul
Şube Başkanları, şube yönetim
kurulu üyeleri, okul yöneticileri ve
üyelerimiz katıldı.
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Toplantıda bir konuşma yapan
Genel Dış İlişkiler ve Basın
Sekreteri Sami Özdemir, 13 yıllık
AKP iktidarı döneminde, Türkiye
Kamu-Sen mensuplarının ciddi
bir ötekileştirme ile karşı karşıya
kaldığını kaydederek, “Bu süreç
hepimiz için çok kolay olmadı.
Ama bizim camiamız her zaman
zoru tercih etmiştir. Dün nasılsa,
bugünde aynı mücadele ile yolumuza devam edeceğiz” dedi.
Türk Eğitim-Sen’in 220 bin üyesi

M. Yaşar ŞAHİNDOĞAN
Genel Mevzuat ve Toplu
Sözleşme Sekreteri

görevlendirmelerinde yönetmeliğin uygulanmasından önceki konuma dönülmelidir. Yönetmelik
uygulamasından önce Müdür ve
müdür yardımcısı olanlar görevlerine iade edilmelidir. Yargı kararı
doğrultusunda yapılacak değişiklikle yönetmelik düzenlenerek bu
değerlendirme ve görevlendirmeler yeniden yapılmalıdır. MEB
şube müdürlüğü kararlarında
olduğu gibi yargı kararını uygulamama yada değerlendirme ile
ilgili kararlarda olduğu gibi uygular gibi yapıp uygulamama anlayışından vazgeçmelidir. Yargı kararlarını uygulamamak suç olduğu
gibi demokrasiyi ve şeffaflığı benimsemiş insanlara yakışmamaktadır. Yargı, hukuk herkese lazımdır. Yargıya saygı gösterilmeli,
onun verdiği kararların gereği de
eksiksiz yapılmalıdır.

anti-demokratik ve hukuk tanımaz
mantıkla yürütüldü. Siz bir haksızlığa uğradığınızda gideceğiniz bir
mahkeme olmalıdır. Demokratik
ülkelerde haksızlığa uğrayan kişi
olduğunu kaydeden Özdemir,
devlet tarafından da haksızlık ya“Her yıl üye sayımız 10-15 bin
pılsa hakkını arar. Türkiye’de de bu
civarında artıyordu. Bu yıl yönetici iktidardan önce böyle oluyordu.
atama konusu bizim açımızdan
İnsanlar haksızlığa uğradığında
da ciddi sorunlar yarattı. Ama her mahkemelere gidiyordu, mahkeşeye rağmen 220 bin üye ile Türk me kararını alınca kaybettiği hakEğitim-Sen yoluna devam etmek- kına tekrar kavuşuyordu. Ancak
tedir” diye konuştu.
mahkemelerin kararını tanımamak,
kanunları tanımamak, Anayasayı
Mevzuat ve Toplu Sözleşme
tanımamak gibi kavramlar bu
Sekreteri M. Yaşar Şahindosiyasi iktidar döneminde literağan da 13 yıldır zor bir dönem
türe girdi. Hiç kimse hukuktan,
yaşandığını, kamu çalışanlarının
kanundan üstün değildir. Eğer
birçok haksızlığa maruz kaldığını
belirterek, şunları kaydetti: “Çoğu kendini hukukun üstünde görenler
varsa bilsin ki Türk Eğitim-Sen
zaman hakkımızı sokaklarda ve
onlara sokakları da meydanları
mahkeme koridorlarında aramak
da dar eder, onların koltuklarında
zorunda kaldık. Türk Eğitim-Sen
rahat oturmasına müsaade etmez.
olarak mücadeleden vazgeçen
Bu ülke kimsenin çiftliği değildir.
bir sendika değiliz. Mücadelenin
‘Mahkeme kararını işime gelirse
her türlüsünü geçmişte yaptığımız gibi, bundan sonra da ortaya uygularım, işime gelmezse yok
sayarım’ mantığını kabul etmiyokoyarız. Ancak bundan önceki
iktidarlar döneminde demokratik ruz. Hiçbir hukuksuzluğu kimsenin
sınırlar içerisinde yürütülen müca- yanına bırakmayız.”dedi.
dele, 13 yıllık iktidar döneminde

TÜRK EĞİTİM-SEN

MEMURA YALNIZCA
ENFLASYON FARKI
Haziran ayına ait enflasyon verilerinin
açıklanmasıyla birlikte memur ve emekli
maaşlarının yılın ilk yarısında eridiği de resmen
tescillenmiş oldu.
Memur ve emeklilere
2015’in Ocak ayında altı
aylık dönem için %3 zam
yapılmışken, bu dönemde
enflasyon %4,76 olarak
gerçekleşti. Ramazan ayı
olmasına ve özellikle gıda
ürünlerine fahiş zamlar yapılmasına rağmen memur
ve emeklilere ödenecek
enflasyon farkının belirleneceği Haziran enflasyonunun -%0,51 olarak

%1,76
Türkiye’nin Sendikası

açıklanması ise kamuoyunda şüpheyle karşılandı.
Türkiye Kamu-Sen Ar-Ge
Merkezi olarak Haziran
ayı içerisinde gerçekleştirdiğimiz araştırmada
Ramazan enflasyonunun
%14,7 olduğunu ortaya
koymuş olmamıza rağmen 2015 Haziran ayında
enflasyonun eksi olarak
açıklanması çok da inandırıcı bulunmadı.

Haziran enflasyonunun eksi çıkmasıyla dönem içinde
%2,3’e kadar yükselen maaşlardaki erime, Haziran sonu
itibarı ile %1,76 olarak belirlendi. Buna göre memur ve
emekli maaşlarına %1,76 enflasyon ödemesi yapıldıktan
sonra yılın ikinci yarısı için öngörülen %3’lük maaş zammı artışı yapılacak.
Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz yıl toplam enflasyon
%8,2 olarak gerçekleşirken memurlara ortalama %5,2
zam yapılmış ve maaşlar ortalama %3 dolayında erimiş
olmasına rağmen 2013 yılında gerçekleştirilen toplu
sözleşme görüşmelerinde alınan karar gereği memur ve
emeklilere enflasyon farkı verilmemiş ve reel ücretlerde
düşüşler yaşanmıştı.
Konu hakkında
değerlendirmelerde bulunan Türkiye
Kamu-Sen Genel
Başkanı İsmail
Koncuk, “Enflasyon
farkı uygulamasının
memurlar ve emekliler
için hayati derecede
önemli olduğu 2014
yılında yaşanan kayıplarla ortaya çıkmıştı.
Memurlar bu yıl yeniden ödenecek enflasyon farkı dolayısıyla zararlarının karşılanacağı
konusunda umutlanmışlardı. Ama tam da
enflasyon farkı ödemesinin belirleneceği ayda
gıda ve temizlik ürünleri ile petrol başta olmak
üzere tüm harcama kalemlerine zam gelmiş-

ken enflasyonun eksi çıkmasının anlaşılır gibi
değil. Zaten 2014 yılında memur ve emekliler
büyük zararlar yaşadılar. Bu yıl da Mayıs ayına
kadar %2,3 olan enflasyon farkı Haziran ayında
%1,76’ya düşürüldü. Enflasyon farkı, çalışanlarımızın alım gücünün korunması açısından hiç
olmazsa bir can simidi olarak görülüyor ama o
da hesap oyunlarıyla iç ediliyor.
Sokağa, çarşıya, pazara çıktığınızda her
şeye zam geldiğini görüyorsunuz. Kazancımız
harcamalarımıza yetmiyor. Millet, borçlanarak yaşıyor. Enflasyonun eksi olduğunu iddia
edenler, hiç sokağa çıkmıyor, hiç oruç açmıyor mu? İftar çadırları dolup taşıyor; sokaklar
dilenciden, evsizden geçilmiyor; çöplüklerden
yemek toplayanlar her gün gazete sayfalarında
yer alıyor. Bunlar enflasyondan kaynaklanmıyor
mu? Gelirlerdeki düşüşten kaynaklanmıyor

mu? Bütün veriler ellerinde mevcut, hiç
vatandaşın kredi kartı borçlarının ne seviyeye
geldiğine bakmıyorlar mı?
Memurların ve emeklilerin alacağı üç kuruşa
göz dikenler, her türlü hesap oyununu yapıyorlar. Sonuçta açıklanan resmi rakama itiraz
etmek ve değiştirilmesini sağlamak gibi bir
şansımız yok. Biz Türkiye Kamu-Sen olarak
önümüzdeki aybaşında başlaması gereken
toplu sözleşmelere tüm ciddiyetimizle, memur
ve emeklilerimizin hassasiyetleri doğrultusunda hazırlanıyor ve bütün bu kayıpları hesaba
katıyoruz. Toplu sözleşme görüşmelerinde
memurun ve emeklinin haklarını budamaya
cüret edenlerin ipliğini pazara çıkaracağız. Ben
milyonlarca memurun, emeklinin hakkını kim
yiyorsa onları bu mübarek günlerde Allah’a
havale ediyorum.” Dedi.
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2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
DEĞERLENDİRMEMİZ

2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı
sona erdi. Bu ders yılının bitimiyle
birlikte 13 yıllık tek başına AKP
iktidarı da sona ermiştir. Bu süreçte eğitimde öylesine yanlışlıklar
yapılmış ve eğitim çalışanları
öylesine yaralanmıştır ki, eğitimciler sonunda siyasi erke sandıkta
kırmızı kart göstermiştir.
Bu dönemde Türkiye’de kadrolaşma, yandaş kayırma, baskı,
emek, alınteri hırsızlığı, fişleme,
dayatma, korku hâkim olmuş, ötekileştirme baş tacı yapılmıştır.
Okullarımızda on binlerce
yönetici haksız, hukuksuz şekilde
bir gecede koltuklarından edilmiş,
büyük çoğunluğu biat kültürünü
şiar edinenlerden, iktidarın emir
eri olmayı kendilerine yakıştıranlardan, yalakalıkla bir yerlere
gelenlerden oluşan güruh koltuklarını muhafaza ederken ya da
yöneticilik makamına getirilirken;
binlerce alnı açık, başı dik, emekle
yoğrulmuş başarılı yöneticinin
altından koltukları çekilmiştir. Okul
yöneticileri adeta ‘bizden’, ‘bizden
değil’ şeklinde yaftalanmış,
insanlar fişlenmiş, okul müdürü,
okul müdür yardımcısı, baş müdür
yardımcısı yapılacak kişilerin
isimleri listeler halinde elden ele
dolaşmış, komisyon üyelerine
baskı yapılmıştır.
Şube müdürlüğü atamalarında
yapılan haksızlıklar da bu eğitim-öğretim dönemine damga
vurmuştur. Sadece sözlü sınav
sonuçlarına göre şube müdürlüğü
ataması yapılmış, yargının verdiği
‘bu atamalar iptal edilmelidir’
kararına rağmen mülakatla atanan
1709 şube müdürü hala görevlerinin başındadır.
Atama bekleyen öğretmenlerin sayısının yıldan yıla artması
bugünün en öncelikli meselelerindendir. AKP iktidarının mevcut
öğretmen atama politikasının
yanlışlığından dolayı atama bekleyen öğretmen sayısı 13 yılda 72
binden 350 bine ulaşmıştır. Devlet
ücretli öğretmenliği asal istihdam
haline getirmiş, ücretli öğretmenliğin meşru zeminde yer bulmasını
sağlamıştır.
Rotasyon, AKP iktidarının ve
Milli Eğitim Bakanlığı’nın en tartışmalı icraatlarından birisi olmuştur.
Bu uygulamayla aileler parçalanacak, çocuklar ebeveynlerine
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hasretle büyüyecek, zorunlu göç
yaşanacaktır.
Bu ve bunlar gibi sayısız sorun
eğitimimizde büyük yaralar açmıştır. Artık Türkiye’de eğitim çalışanlarının huzur duyacağı, keyifle
çalışacakları, çalışma barışının sağlanacağı bir zemin hazırlamak yeni
kurulacak Hükümetin öncelikli görevi olmalıdır. Bu artık bir zorunluluk haline gelmiştir. Bundan kaçış
söz konusu değildir. Eğitim çalışanlarını ötekileştirmeden, bölük,
pörçük etmeden, hukuka uygun
yaklaşımlar sergilemek, adalete,
hakkaniyete uygun mevzuat düzenlemeleri yapmak doğru olandır. Bu nedenle yeni Hükümetten
ve Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yeni
eğitim-öğretim döneminde taleplerimiz bulunmaktadır. Bunları
hayata geçirmek her şeyden önce
çalışma barışını ve huzuru sağlamak adına çok önemlidir. Aşağıda
sıraladığımız taleplerimizin takipçisi olacağız. Yeni Hükümetin ayrım
yapmadan, toplumun her kesimini
kucaklayarak, baskıcı uygulamalara son vererek hareket etmesi
önceliğimiz olacaktır. Bizim tek
derdimiz milletimizin gelecek davasıdır. Huzurlu, mutlu çalışanlarla
geleceğimizi şe-endirebilir, kalite
ve verim sağlayabilir, eğitim-öğretimimize sağlıklı bir şekilde hizmet
edebiliriz. Çalışanların taleplerini

göz ardı ederek, ‘ben yaptım,
oldu’ mantığını merkeze alarak,
yandaşlarla kol kola girilerek ülke
yönetilemeyeceği artık görülmelidir.
1. Uzun yıllar başarıyla idarecilik
yapmış, makamıyla bütünleşmiş,
okullarına sayısız hizmet vermiş
yöneticilerin bu şekilde öğretmenliğe geri döndürülmeleri asla
kabul edilemez. Yandaşlıkla donatılmış MEB Kanunu geri çekilerek,
Yönetici Atama ve Yer Değiştirme
Yönetmeliği hakkaniyete uygun
olarak yeniden düzenlenerek, yargı kararlarına uyularak haksızlığa
uğrayan tüm yöneticilerimize kaybettikleri itibarının geri verilmesi,
onların görevlerine iade edilmesi
bir zorunluluktur. Yönetici atamada, görevde yükselmelerde kriter
yazılı sınav olmalıdır. Okullarda siyasallaştırılma devri kapanmalı, iktidarın KENDİ EMİR ERLERİNDEN
OLUŞAN YÖNETİCİ İMPARATORLUĞU yıkılmalı, MEB’de yaptığı
işe göre değil, sendikasına, siyasi
görüşüne, ideolojisine göre okul
yöneticisi görevlendirme işlemi
son bulmalıdır.
2. Sözlü sınava dayalı yapılan
şube müdürlüğü atamalarında
yargı kararlarına uyulmalı; haksız,
hukuksuz olarak yapılan tüm şube
müdürü görevlendirmeleri iptal
edilmelidir.

3. Ellerinde diplomaları ile boş
gezen, başka iş yapmak zorunda
kalan, annesinden babasından
aldığı harçlıkla kitaplarını alan,
KPSS’ye hazırlanan öğretmenlerimiz hepimizin yürek sızısıdır.
Oysa bu ülkede öğretmen açığı
ciddi bir sorundur. MEB öğretmen
açığının bir kısmını girdiği ders
başına ücret alan, iş güvencesi
olmayan ücretli öğretmenlerle gidermeye çalışmaktadır. Sendikamızın yaptığı araştırmaya göre bu
eğitim-öğretim yılında ülkemizde
Türkiye’de ücretli öğretmen sayısının 78 ilde 79 bin 765’e ulaştığını
görülmektedir. Soruyoruz: Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti,
öğretmenini atayacak güce
nasıl sahip olamaz? Açık öğretim
mezunlarının, iki yıllık yüksekokul
mezunlarının da ücretli öğretmenlik yapabildiğini düşünürsek,
en kıymetli varlığımız evlatlarımız
nasıl olur da mesleki ehliyeti
olmayan kişilere emanet edilir?
Devlet nasıl olur da öğretmenlerini iş güvencesiz çalıştırabilir? Yeni
kurulacak Hükümetin ve yeni Milli
Eğitim Bakanı ile kurmaylarının
öncelikli yapması gereken ücretli
öğretmenliği tamamen ortadan
kaldırması silmesi ve tüm öğretmenleri kadrolu olarak atamasıdır.
Ayrıca kaliteli ve verimli eğitim
için, öğretmen açığının giderilme-
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si için, atama bekleyen öğretmenler için 2015 yılında toplam 100
bin atama talep ediyoruz. Devletimiz, bu atama sayısını gerçekleştirecek maddi imkânlara sahiptir.
Ayrıca genç işsizliğin tavan yaptığı
ülkemizde işsizlik sorunu çözülmeli, sayıları 400 bini bulan işsiz
İİBF mezunlarına istihdam alanları
yaratılmalıdır.
4. Stajyer öğretmenliğin kaldırılması sürecine ilişkin belirlenen
yönteme son verilmeli, ‘performans değerlendirmesi’, ‘sözlü
sınav’ gibi açık uçlu uygulamalara,
sübjektif değerlendirmelere müsaade edilmemelidir. Aksi taktirde
tıpkı yönetici atamalarında yaşandığı gibi, sözlü sınavlarda isim
listelerinin hazırlanmayacağının,
bu listelerin sözlü sınav komisyonun önüne konulmayacağının
garantisini kim verecektir? Siyasi
parti teşkilatlarının atama sürecine müdahil olmayacağını nasıl
bilebiliriz? Siz hem diplomanızla
hem de KPSS’den yeterli puan
alarak rüştünüzü ispat edeceksiniz hem de stajyerliğinizin
kaldırılması için başka hendekler
atlamak zorunda bırakılacaksınız.
Öğretmenleri daha mesleklerinin
başında umutsuzluğa sevk eden,
genç öğretmenlerin önüne engel
üstüne engel koyan, yandaş yaratmayı hedefleyen bu uygulamayı
kaldırmak eğitimimizin geleceği
adına çok önemlidir.
5. Türk Eğitim-Sen en baştan
beri rotasyona karşı çıktı. Sendikamız, rotasyon uygulamasının aile
bütünlüğünü bozacağını, verim
sağlamayacağını, yeni adaletsizliklere zemin hazırlayacağını söylemiş; rotasyon il içi de olsa, bazı
ilçeler arasında 60-100 km. hatta
200 km. olduğunu, bu nedenle
öğretmenlerin mağdur olacağını
sık sık dile getirmişti. Ancak uyarılarımız şu ana kadar dikkate alınmamıştır. Bir sendika da “tebdili
mekanda ferahlık vardır” diyerek,
rotasyonu sonuna kadar destekledi. Hatta bu sendika rotasyonu
kullanarak, öğretmenleri tehditle,
şantajla ya da ‘merkez okullarda
görev yapacaksınız’ vaatleriyle
üye yapmaya çalıştı. Oysa ücra
yerlerden merkez okullara gelmenin yolunun rotasyon olduğunu
zannedenler, bu konuda MEB’e
destek verenler ilçe gruplarının
açıklanmasıyla nasıl bir yanlışa
düştüklerinin şimdi farkına vardılar. Sendikamızın talebi; öğretmenlerin çalışma barışını bozacak,
huzurunu dinamitleyecek, Türkiye
genelinde binlerce öğretmeni
gereksiz yere yerinden edecek rotasyon uygulamasından ivedilikle
vazgeçilmesidir.

6. Mahrumiyet bölgelerinde öğretmen açığını kapatmak,
öğretmenlerimizin bu bölgelerde görev yapmasını sağlamak
amacıyla Zorunlu Hizmet Tazminatı uygulaması getirilmelidir.
Belirlenen hizmet alanlarından 1.
Hizmet bölgesine zorunlu hizmet
kapsamında atananlara 1 brüt
asgari ücret, 2. Hizmet bölgesine
atananlara 1,5 asgari ücret, 3. Hizmet bölgesine atananlara 2 brüt
asgari ücret tutarında tazminat
ödeyin. Şayet bunu gerçekleştirirseniz, hem ücra yerlerde görev
yapan öğretmenlerin yaşayabilecekleri mağduriyetin karşılığını
vermiş olur hem de bu vesileyle
bu bölgelerdeki öğretmen açığını
kapatırsınız.
7. TEOG yerleştirmeleri
Ağustos ayında yapılacaktır.
Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıl
yapılan yerleştirmelerde tam bir
kaos yaşanmıştı. Aynı sorunların
bu yıl da yaşanmaması için Milli
Eğitim Bakanlığı tedbirini almalıdır. Ancak şu da bir gerçek ki, bu
sorunun kaynağında tüm okulların
Anadolu lisesi olması ve dolayısıyla akademik lise ihtiyacını karşılayacak okul kalmaması vardır. Yeni
oluşacak Hükümet bu hususa çok
dikkat etmelidir. Çünkü MEB’i
kim yönetirse yönetsin, bu sorun
çözülmediği müddetçe benzer
sıkıntılar bu eğitim-öğretim döneminde de yaşanacaktır.
8. Dershanelerin kapatılması
ile birlikte dershanelerin bir kısmı
temel lise adıyla özel okula dönüştü. Ancak bu kâğıt üstünde gerçekleşti. Aslında özel okullar dershaneleştirildi. Şöyle ki; ailelerin bir
bölümü çocuklarını YGS ve LYS’ye
hazırlanması için okullar yerine
dershanelerden dönüşen temel
liselere kaydettirmeye başladı. Bu
nedenle Türkiye’de çok yüksek
puanla girilebilen Anadolu liselerinde okuyan son sınıf öğrencileri
dahi dershaneden dönüşen temel
liselere kayıt oldu. Dershanelerden dönüşen özel okullara esnek
kriterler getirildiği için sosyal alanları, oyun bahçeleri, spor salonu,
kütüphanesi hatta doğru düzgün
kantini bulunmayan ve apartman
dairelerinde eğitim-öğretim veren
özel okullar türedi. Türkiye’de şubeleri bulunan bir dershane zinciri
bile sözde özel okula dönüştü
ancak tanıtımlarında ‘hazırlık lisesi’
ifadesi kullanmaktadır. Bu bile
dershanelerin okullara değil, okulların dershanelere dönüştüğünün
bir göstergesidir. Bu durumun
eğitimimiz açısından nasıl bir tehlike oluşturacağı ülkeyi yönetenler
tarafından iyi tahlil edilmelidir.
9. Bilindiği gibi bulundukları
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eğitim kurumunda en az üç yıllık
çalışma süresini tamamlayan
öğretmenler yer değiştirme
isteğinde bulunabilmektedir. 2015
yılı isteğe bağlı yer değiştirmelerde üç yıllık süre hesabında ise
30 Eylül tarihi baz alınmıştır. Bu
durum, 2012 yılında alan değişikliği yapan, 2014 yılının Eylül ayında
öğretmenlik mesleğine atanan ya
da başka nedenlerle hizmet süresi
eksik kalan öğretmenlerimizi 30
Eylül tarihinden sonra göreve
başladıkları için mağdur etmektedir. Dolayısıyla sendikamızın
talebi isteğe bağlı yer değişikliği
işlemlerinde 30 Eylül 2015 tarihi
yerine, 31 Aralık 2015 tarihinin
dikkate alınmasıdır.
10. İl içi isteğe bağlı yer değiştirmeler tamamlanmış, ne yazık
ki talebimiz olmasına rağmen il
içinde isteğe bağlı yer değiştiren
öğretmenlere iller arasında isteğe
bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunma hakkı tanınmamıştır.
Bu haksızlık mutlaka giderilmelidir.
11. Başbakanlık Çerçeve
Yönetmeliği’nde eş durumu
atamalarında eşi özel sektörde çalışanlar için kesintisiz 3 yıl
sigorta şartı aranmakta, tayin
istenilen yerde ifadeleri kullanılmaktadır. Özel sektörde kesintisiz
olarak hem de 3 yıl çalışmak pek
mümkün değildir. Şayet yönetmelik iptal edilmezse ya da Çerçeve
Yönetmelik tamamen kaldırılmazsa, 2015 yılı eş durumu atamalarında kesintisiz 3 yıl sigorta şartı
nedeniyle binlerce öğretmen
ailesi yine bölük pörçük olacaktır.
Bu nedenle yeni kurulacak Hükümet mutlaka Çerçeve Yönetmeliği
kaldırmalıdır. Öte yandan tercihlerine atanamayan öğretmenlere
il-ilçe emri uygulaması da getirilmelidir. Öğrenim özrü de yeniden
özür grubu tayinleri içinde yer
almalıdır.
12. Son 13 yılda memurlar,
emekliler, asgari ücretli giderek yoksullaştı, zengin ile fakir
arasında derin bir uçurum oluştu,
işsizlik arttı, ekonomi hızla dibe
vurdu. 5 aylık enflasyon yüzde 5.3
olurken, çalışanlar yüzde 3 zamma
mahkûm edildi. Memur ve emekli
maaşları Mayıs ayı itibariyle yüzde
2.3 eridi. Dünyanın 16. büyük
ekonomisi olmakla övünenler ne
hikmetse bu büyümeyi memura,
işçiye, emekliye, asgari ücretliye
yansıtmadı. Geride bıraktığımız
dönem öğretmenler, hizmetliler,
memurlar, teknisyenler kısacası
tüm eğitim çalışanları için kayıp
bir yıl oldu. Bu eğitim-öğretim
döneminde eğitim çalışanları yine
dünyadaki meslektaşlarına göre
düşük ücretler aldı.

OECD Bir Bakışta Eğitim Raporuna göre Danimarka’da göreve
yeni başlayan bir ilkokul öğretmeni yılda 44 bin 131 dolar, en
üst derecedeki bir öğretmen 51
bin 122 dolar; Kanada’da göreve
yeni başlayan bir ilkokul öğretmeni yılda 37 bin 145 dolar, en üst
derecedeki bir öğretmen yılda
58 bin 495 dolar; Almanya’da
göreve yeni başlayan bir öğretmen yılda 50 bin 7 dolar, en üst
derecedeki bir öğretmen yılda
66 bin 396 dolar, Lüksemburg’da
göreve yeni başlayan bir ilkokul
öğretmeni yılda 66 bin 85 dolar,
en üst derecedeki bir öğretmen
yılda 118 bin 412 dolar; Norveç’te
göreve yeni başlayan bir öğretmen yılda 34 bin 484 dolar, en üst
derecedeki bir öğretmen yılda 43
bin 318 dolar kazanmaktadır. Aynı
araştırmada Türkiye’de göreve
yeni başlayan bir ilkokul öğretmeni alımda 24 bin 834 dolar, en
üst derecedeki bir öğretmen ise
yılda 28 bin 818 dolar kazandığı
görülmektedir. Ancak bu rakamlar
brüttür ve ülkelerin satın alma
gücü paritelerine göre hesaplanmıştır. Dolayısıyla Türkiye’de öğretmenlerin eline geçen net ücret
yılda 11 bin dolar ile 12 bin 513
dolar arasında değişmektedir. Ay
sonunu getiremeyen, çocuğunun
cebine harçlık koyamayan, çocuğunu sosyal aktivitelere bile götüremeyen, hatta çocuğuna yeni
kitaplar yerine ikinci el kitap alan
eğitim çalışanları bu ülkenin acı
gerçekleridir. Bu yıl toplu sözleşme yeni Hükümet ile yapılacaktır.
Hükümet tüm bu hususları dikkate
alarak taleplerimize kulak vermelidir. Memur artık masada 123
TL’ye satılmamalı, al gülüm-ver
gülüm olmamalıdır. Yeni Hükümet
memura, emekliye, işçiye, asgari
ücretliye büyümeden pay vermeli,
çalışanlara insanca yaşayabilecekleri düzeyde zam yapmalı,
çalışanları enflasyona ezdirmemeli, milletimizi yoksullaştırmamalıdır.
Türkiye Kamu-Sen ve Türk EğitimSen de, toplu sözleşme masasında öğretmenlerimiz için, eğitim
çalışanlarımız için, memurlarımız,
emeklilerimiz için mücadelesine
sonuna kadar devam edecektir.
13. Şeflerimizin yaşadığı ekonomik sıkıntılar dikkate alınarak,
maaş ve özlük hakları hiyerarşik
yapılarına uygun hale getirilmelidir.
14. Hizmetli, memur ve
teknisyenlerin görev tanımları
mutlaka yapılmalı, angaryaya son
verilmelidir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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TOPLU SÖZLEŞME HAZIRLIKLARIMIZ
DEVAM EDİYOR
Ağustos ayında başlayacak olan toplu
sözleşme görüşmeleri için hazırlıklarımız
tüm hızıyla sürüyor.
2016 ve 2017 yıllarında memurlara ve
emeklilere yapılacak maaş zamlarının belirleneceği toplu sözleşme görüşmelerinde,
Türkiye Kamu-Sen yine kamu görevlilerimizin hakları için masada olacak.
Bu doğrultuda konfederasyonumuzun
Genel Toplu Sözleşme Sekreteri ve Türk
İmar-Sen Genel Başkanı Necati Alsancak, Genel Mevzuat Sekreterimiz ve Türk
Enerji-Sen Genel Başkanı Mehmet Özer
ile birlikte sendikalarımızın toplu sözleşme
sekreterleri ve uzmanlarımız ile gerçekleş-

tirilen toplantılarda, memurlarımızın eriyen
maaşlarının telafisi, 2014 ve 2015 yıllarında
yaşanan kayıpların tazmini, iş yerlerinde
yaşanan sorunlar, terfi, yer değiştirme,
görevde yükselme, ek gösterge, ek ödeme,
vergi adaletsizliğinin giderilmesi gibi birçok
konu ele alınıyor.
Memurlardan gelen taleplerin de ele alındığı çalışmalar, büyük bir titizlik içerisinde
önümüzdeki iki yılın ekonomik öngörüleri
de göz önüne alınarak şekillendiriliyor.
Toplu sözleşme görüşmelerine yönelik
hazırlık toplantılarımız önümüzdeki günlerde de devam edecek.

MEMURU TOPLU SÖZLEŞMEDE
YİNE SATARLARSA İPLİKLERİNİ PAZARA
ÇIKARACAĞIZ

Türkiye Kamu-Sen ve Türk
Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail
Koncuk, Türk Büro-Sen Ankara 13
nolu şube tarafından düzenlenen
iftar yemeğinde kamu çalışanlarıyla ve şube başkanlarıyla bir araya
geldi.
Genel Başkan İsmail Koncuk,
burada yaptığı konuşmada
gündemi değerlendirerek önemli
açıklamalarda bulundu.
“Öncelikli olarak genel problemleri baz alıp bir değerlendirme
yapmamız gerekir. Tüm memurlar
2014 yılında 123 lira zam aldı. Adalet çalışanı da, askeri iş yerlerinde
çalışan da, içişleri çalışanı da aynı
aldı. Demek ki burada genel bir
problem var. Bu problemin çözümü
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için adam gibi bir sendikal faaliyet
ortaya koyabilmek lazım. Sizin
problemlerinizi tartışabilen, bu
cesarette olan bir yapının memurlar
tarafından desteklenmesi lazım.
850 bin memur bazı sebeplerle
yetkiyi bir konfederasyona verdi.
Geçen yıl 123 TL’ye mahkum edilen
o memur, maalesef bu sene de bir
takım sebeplerle yetkiyi o konfederasyona verdi. 2014 yılının 6 Aralık
tarihinden 1 Mayıs 2015 tarihine kadar 3 büyük miting gerçekleştirdik.
Talebimiz ise kamu çalışanlarına ek
zam verilmesi ve iş güvencelerine
dokunulmamasıydı. Ama onlar ne
yapıyor, promosyon ürün dağıtıyor. Türkiye Kamu-Sen kırtasiyeci
ve zücaciyeci sendikal anlayışın
düşmanı bir konfederasyondur.

Kimse bizden promosyon dağıtarak
sendikacılık yapmamızı beklemesin.
Yetkili sendikalara, “mağduriyetimizi
Türkiye gündemine taşıyın, ekonomik ve sosyal problemlerimize
çözüm bulun, eylemler ve mitingler
yapın” deyin. “Memurlar olarak
bizim 3 – 5 liralık promosyonlara ihtiyacımız yok. Bizi masada sattınız”
şeklinde tepki gösterin ki, bir daha
hiçbir sendika, hiçbir konfederasyon memurları masada satmaya
cesaret edemesin. Bunu yapmayan
memurlar yüzünden, tüm kamu
çalışanları birçok hakkını o masada
kaybetti. 2 yılınızı kaybettiniz. 123
TL’ye mahkum oldunuz. Enflasyon
farkı alamadınız. 2015 yılında %3+3
sefalet ücretine tabi oldunuz. Gelin
2016 ve 2017 yıllarını kaybetme-

yelim. 1 Ağustosta masaya yetkili
konfederasyon olarak biz oturalım
dedik. Ancak imza yetkisi yine
onlarda. Kaç lira alacağınızı biz
tespit etmeyeceğiz. Bütün memurlar bunları bilsin. Ama o masada
bütün memurlar adına talepte
bulunacağız. Yetkili konfederasyona
“2014 ve 2015 yıllarında memurları
sattınız. 2016 ve 2017 de memuru
satamazsınız. Adam gibi sendikacılık yapın” diyeceğiz. Bunun aksine
memuru satacak bir tavır görürsek, şimdiye kadar yaptığımız gibi
bundan sonra da bunların ipliğini
pazara çıkarmak boynumuzun
borcu olsun.” dedi.
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GENEL BAŞKAN: TÜRKİYE’DE KİM İKTİDAR
OLURSA OLSUN KİMSE KAFASINA GÖRE
KANUN ÇIKARTAMAYACAK

Türkiye Kamu-Sen ve Türk
Eğitim-Sen Genel Başkanı
İsmail Koncuk, Gölbaşı Baldudak
Ortaokulu’nda karne dağıtım
törenine katıldı. Törene Genel
Başkan, Genel Sekreter Musa
Akkaş ile Genel Eğitim ve Sosyal
İşler Sekreteri Cengiz Kocakaplan,
Ankara 3 No’lu Eğitim ve Sosyal
İşler Sekreteri Ömer Taşkın ve İş
Yeri Temsilcileri katıldı.
Genel Başkan Koncuk karne
dağıtım töreninden önce öğretmenler odasında öğretmenler ile
sohbet etti, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.
Kimseye bir taahhütte bulunarak, üye olmazsan işini yapmam
diyerek her kim üye yaparsa
yanlış yapar ve böyle bir sendikacılıkta tat vermez.
Türkiye’nin yeni bir döneme
girdiğini söyleyen Genel Başkan
Koncuk, “Umarım önümüzdeki
yıl hem eğitim-öğretim hem de
Türkiye açısından problemlerin
azaldığı bir dönem olur. Türkiye
yeni bir döneme giriyor. Bunları
siyasi anlamda söylemiyorum.
Türkiye’de gerçekten ciddi bir
huzursuzluk vardı. O bitti. Bundan
sonra Türkiye’de kim iktidar olursa
olsun kimse kafasına göre kanun
çıkartamayacak; öğretmenleri,
idarecileri rahatsız edemeyecek.”
Türkiye Kamu-Sen’in, Türk
Eğitim-Sen’in mücadelesinin
insanların şahsiyetini yükseltmek adına olduğunu kaydeden
Koncuk, korkutarak, taahhütte

bulunarak üye yapılmasının kabul
edilemeyeceğini söyledi. Koncuk,
“Ben her zaman sendikacılık ve
sendikal faaliyetlerin insanlara
huzur vermesi gerektiğini söylüyorum. Korkutarak, baskı kurarak
üye yapılmasına asla taraftar
değilim. Bunu teşkilatıma da
söylüyorum. Her kim, taahhütte
bulunarak ya da ‘üye olmazsan
işini yapmam’ diyerek üye yaparsa
yanlış yapar. Böyle bir sendikacı-

lıkta tat vermez. Zaten sendikaların varlık sebebi çalışanları mutlu
etmek, huzurlu kılmaktır. Bırakınız
insanlar tercihlerini kendi hür
iradeleri ile ortaya koysunlar. Buna
ne okul müdürü ne de okul müdür
yardımcısı karışsın. Dün ve bugün
olduğu gibi yarın da MEB’den,
siyasi iktidardan talebimiz bu
noktada olacaktır. Bu samimi bir
taleptir” diye konuştu.
Türk Eğitim-Sen’in üyeleri
kıymetli, başka sendikaların
üyeleri kıymetli değil! Bu anlayış
hastalıklı bir anlayıştır. Bütün
mücadelemiz yıllardır bu köhne
anlayışı yıkmak üzerine olmuştur.
Koncuk sözlerini şöyle sürdürdü:
“Hangi dönemde olursa olsun
kimseyi ezmeye hakkımız yoktur.
Benim gibi düşünmüyor diye,
benim değirmenime su taşımıyor
diye insanları ezmeye, çalışanların huzurunu kaçırmaya bu
ülkede kimsenin hakkı olduğunu
düşünmüyorum. MEB’de il milli
eğitim müdürleri, şube müdürleri
herkese eşit mesafede olmalıdır.
Öğretmen, okul müdürü, hizmetli
bu ülkenin vatandaşıdır. Bu ülkenin kaynaklarından, imkânlarından
‘düşüncelerine ya da sendikasına
göre’ faydalanmak diye bir şey
olmaz. Türk Eğitim-Sen’in üyeleri kıymetli, başka sendikaların
üyeleri kıymetli değil! Bu anlayış
hastalıklı bir anlayıştır. Bütün
mücadelemiz yıllardır bu köhne
anlayışı yıkmak üzerine olmuştur.”

8 bin 403 okul müdürü görevine geri dönecektir.
Sendikamızın mücadelesi sayesinde okul müdürleri ve müdür
yardımcıları ile ilgili yargının verdiği karara değinen Koncuk,“8 bin
403 okul müdürü görevine geri
dönecektir. Bilginin, donanımın
liyakat ve kabiliyetin bu ülkede bir
anlamı olmalıdır. Bu nedenle de
yazılı sınav getirilmelidir. Hiçbir
kriter olmaksızın ilçe milli eğitim
müdürü, şube müdürü oluyorsun.
Bu anlayış ile devlet yönetilmez.
Böyle devlet bir yere gidemez.
Sonunda bu anlayışta bitmiştir.
Çalışanlar adına çok mutluyum.
Kimse iş güvencemizi bundan
sonra tehdit edemeyecektir. İş
güvencemizi kaldırmak istiyorlardı,
biz bununla ilgili çok ciddi mücadeleler verdik. Çok sayıda eylem
yaptık. Biz yapılan adaletsizlikleri
muhataplarımıza, hatta Sayın
Cumhurbaşkanı’na söyledik. Bundan sonra bu tehditte bitmiştir.
Kimse memurluk sıfatını kafasına
göre kaldırmayacaktır” dedi.
Hiç kimsenin yanlışı sineye
çekme hakkının olduğunu
düşünmüyorum. Öğretmen
sadece İngilizce, matematik
öğretmiyor. Ahlakı, erdemi de
öğretiyor. Dolasıyla her şeyden
önce hakkı, hukuku, sevgiyi
öğreteceğiz.
Genel Başkan Koncuk şunları
kaydetti: “Bir ülkede yanlış varsa
ve yanlışın üzerine cesaretle gidilmiyorsa, bu sıkıntılı bir durumdur.
Bakınız öğretmenlik çok kutsal
bir meslektir. Hiç kimsenin yanlışı
sineye çekme hakkının olduğunu
düşünmüyorum. Öğretmen sadece İngilizce, matematik öğretmiyor. Ahlakı, erdemi de öğretiyor.
Dolayısıyla her şeyden önce hakkı,
hukuku, sevgiyi öğreteceğiz.
Yüce Peygamberimizin de dediği
gibi ‘imanı olmayan cennete gidemez, sevmeyenin imanı olmaz.’
Doğruyu savunmayı öğreteceğiz,
yanlışlıklar karşısında susmamayı
öğreteceğiz.”
Genel Başkan İsmail Koncuk
konuşmasının ardından öğrencilere karnelerini verdi ve onları tebrik
etti.
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ADANA 1 NO’LU ŞUBEDEN FUTBOL
TURNUVASI

Adana 1 No’lu Şube’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Asrın
Zaferi Çanakkale Futbol Turnuvası sona erdi. Yaklaşık 2 ay süren 32 takım ve 110 kurumun katıldığı Asrın Zaferi Çanakkale Futbol Turnuvasında şampiyon Semiha Uruninandı Ortaokulu olurken, 2’inci Atatürk Kız
Meslek Lisesi,3’üncü Karaisalı İlçe Takımı olurken, gol kralı Yunus Emre
Dönderici, en iyi kaleci Selim ÇANAKÇI oldu. Ödül töreninde konuşan Türk Eğitim-Sen Adana1 No’lu Şube Başkanı ve Türkiye Kamu-Sen
Adana İl Temsilcisi Selahattin Dolgun, yaklaşık 2 ay süren Asrın Zaferi Çanakkale Futbol Turnuvasında centilmence oynayan takımlara ve
emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür etti. 7 Haziran seçimlerine de değinen Selahattin Dolgun, üç dönem iktidar olan AKP’ye
gereken dersin verildiğini, AKP’nin iktidardan düştüğünü söyledi. Memuru masada satanların artık dayanacak bir dalı kalmadığını kaydeden
Dolgun, “İlkelerinden ödün vermeyen dürüst sendika olan Türkiye
Kamu-Sen ‘in her zaman olduğu gibi memuruna sahip çıkmaya devam
edecektir.” dedi.

www.turkegitimsen.org.tr

TAVAS TEMSİLCİLİĞİ’NDEN YETKİ SÜRECİ
SEVİNCİ

Denizli Şubesi Tavas Temsilciliği 31.05.2015 tarihinde Honaz Milli Parkı’nda piknik düzenledi. Tavas İlçe Temsilcisi Süleyman Alagöz,
“Tüm baskı ve yıldırma politikalarına rağmen dik durarak Tavas’ta yetkiyi almamıza katkıda bulunan siz değerli cesur arkadaşlara teşekkür ederim. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda Tavas’ta 251 üye ile en yakın
rakibimize 67 fark atarak yetkiyi yine biz aldık. Biz ilçe yönetimi olarak arkadaşlarımıza teşekkür etmek için böyle bir etkinlik düzenledik” dedi.

BEYAĞAÇ TEMSİLCİLİĞİ, ÜYELERİMİZLE
BİRARAYA GELDİ

Dolgun, “Türk Eğitim-Sen olarak üyelerimizin ekonomik, özlük ve
sosyal haklarının kazanılması noktasında mücadele vermemizin yanında, yapmış olduğumuz etkinliklerle üyelerimizi bir arada tutmanın mücadelesini her zaman vereceğiz.” dedi.

ANKARA 5 NO’LU ŞUBE FUTBOL TURNUVASI
DÜZENLEDİ

Denizli Şube’ye bağlı Beyağaç Temsilciliği üyelerimizle bir araya
geldi. Beyağaç İlçe Temsilcisi Tuncay Tunç, “Bu zor dönemde dik duruşlarından taviz vermeden bizlere destek olan her türlü vaadi, kişisel
menfaati elinin tersiyle iterek bizlerin yanında olan siz değerli cesur arkadaşlarımız için ne yapsak azdır. Acizane bir araya gelip sizlere teşekkür etmek istedik. Programımıza katılarak bizleri onurlandırdığınız için
hepinize çok teşekkür ederim” dedi.

BULDAN İLÇE TEMSİLCİLİĞİ DAYANIŞMA VE
KAYNAŞMA YEMEĞİ DÜZENLEDİ
Çanakkale Zaferi’nin 100. yılı nedeniyle Ankara’nın Beypazarı
İlçesi’nde kurumlar arasında düzenlenen ‘Çanakkale Geçilmez’ Halı
Saha Futbol Turnuvasında takımımız Türk Eğitim-Sen, namağlup olarak
büyük bir başarı ile finale yükselmiş; 15 Haziran 2015 tarihinde ise İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğü takımı ile oynanan final müsabakasını da 7-2
kazanarak turnuva şampiyonu olmuş ve kupayı almıştır. Türk Eğitim-Sen
Beypazarı Temsilciliği’nin bu coşkuyu yaşatmasının yanı sıra, Beypazarı
Kaymakamı Mustafa Kaya Kupayı verirken, katılan tüm arkadaşlara teşekkür etti ve Türk Eğitim-Sen’i de tebrik etti.
Türk Eğitim-Sen’in birlik ve beraberliğe dayalı bir sendika oluşu şampiyonluğu da beraberinde getirmiş ve bu gururu tüm Türk Eğitim-Sen
ailesine yaşatmıştır. Bu zaferin kazanılmasında ve ekibin kurulmasında
emeği geçen Beypazarı İlçe Temsilcisi Zafer Kahya ve yönetimine takımda yer alan tüm arkadaşlarımıza teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz.
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Denizli Şubesi Buldan İlçe Temsilciliği üyelerimizin de katıldığı dayanışma ve kaynaşma yemeği düzenledi. Buldan İlçe Temsilcisi Osman Kılıçaslan yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Programımıza iştirak eden
başta il başkanımız Sayın Turgay Demirtaş’a, Şube Sekreterimiz Emre
Erdoğan’a, Tavas İlçe Temsilcimiz Süleyman Alagöz’e, Sarayköy İlçe
Temsilcimiz Ali Uğur Dilbaz’a, ilçe yönetim kuruluna, okul temsilcilerine ve Türk Eğitim-Sen’e gönül vermiş tüm üyelerimize bu coşkulu katılımlarından dolayı teşekkür ederim. Bu kutlu yürüyüş ve dayanışmamız
hayırlı olsun. Ayrıca Türkiye Kamu Sen’e bağlı Türk Büro-Sen ve Türk
Sağlık-Sen il ve ilçe yöneticileri ile üyelerine de katılımlarından dolayı
teşekkür ederim. Bu arada emekli olarak aramızdan resmi olarak ayrılan
ama gönül bağımız devam edecek olan Mesut YILMAZ öğretmenimize
teşekkür plaketini sunduk.” dedi

TÜRK EĞİTİM-SEN

ESKİŞEHİR’DEN BİRLİK VE DAYANIŞMA
COŞKUSU…

Eskişehir 2 No’lu Şube Başkanlığı tarafından 18-29 Mayıs 2015 tarihleri arasında düzenlenen Birlik ve Dayanışma Futbol Turnuvası büyük
bir katılım ve coşkuyla son buldu. Bilindiği üzere turnuvaya Eskişehir
Osmangazi Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ve Kredi Yurtlar Kurumundan 22 takım katılmıştı. Dostluk ve
centilmenlik içerisinde geçen müsabakalar sonucunda turnuvanın birinciliğini ESOGU Diş Hekimliği takımı göğüsledi. Turnuvanın ikincisi ESOGU İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, üçüncüsü ise ESOGU Sağlık Kültür
ve Spor Dairesi Takımı oldu. Ayrıca gol kralı 22 gol ile ESOGU Sağlık
Yüksek Okulu takımından Ahmet ÇALIK olurken, en centilmen takım
Kredi Yurtlar Takımı seçildi. Turnuvanın ödül törenine; Türk Eğitim-Sen
Genel Başkan Yardımcısı Seyit Ali KAPLAN, Bilecik Kamu-Sen ve Türk
Eğitim-Sen Şube Başkanı Ömer YEL, Türk-İş Bölge Başkanı Nejat KILIÇ,
Eskişehir Kamu-Sen ve Türk Tarım Orman-Sen Şube Başkanı Hüsnü
TUNCER, Türk Büro-Sen Eskişehir Şube Başkanı Zafer GÜNEY ve Türk
Eğitim-Sen 2 No’lu Şube Kadın Komisyonu Başkanı Nejla KINCAL katıldı. Turnuvanın Kapanış konuşmasını yapan Türk Eğitim-Sen 2 No’lu
Şube Başkanı Gürol YER; bu organizasyonun gelecek yıllarda da devam ettirileceğini söyleyerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.
ESOGU DİŞ HEKİMLİĞİ (BİRİNCİ)
ESOGU İİBF (İKİNCİ)
ESOGU SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ TAKIMI (ÜÇÜNCÜ)
GOL KRALI (AHMET ÇALIK 22 GOL) ESOGU ESYO

Türkiye’nin Sendikası

BEYDAĞ İLÇE TEMSİLCİLİĞİ PİKNİK
ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİ

İzmir 1 No’lu Şube’ye bağlı Beydağ İlçe Temsilciliği tarafından Beydağ Beyköy’de düzenlenen pikniğe, İzmir 1 No’lu Şube Yönetim Kurulu
üyeleri, Ödemiş İlçe Temsilciliği, Kiraz İlçe Temsilciliği ve çok sayıda eğitim çalışanı katıldı.

KAYSERİ 2 NO’LU ŞUBE’DEN ŞİİR DİNLETİSİ
Kayseri 2 No’lu Şube ve Turan Derneği’nin
organize ettiği “Türkçe Düşler Şiir Dinletisi”
saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Kayseri 2 No’lu Şube Başkanı ve Turan Derneği Genel Başkanı Ali İhsan Öztürk’ün açılış
konuşmasını yaptığı etkinlik, şiir dinletisi ile
devam etti. Kazak öğrencileri de gecede
dansları ile göz doldurdular. Kayseri 2 No’lu
Şube Sosyal İşler Sekreteri Hasan ÇOLAK
geceye sazıyla eşlik etti. Gecenin sonunda
mezun olan öğrencilerimize Türkiye Kamu
Sen ve Türk Eğitim Sen Genel Başkanımız İsmail KONCUK’un göndermiş olduğu Kuran’ı
Kerim ve Türk Bayrağı armağan edilmiştir.

EN CENTİLMEN TAKIM KREDİ YURTLAR KURUMU

BUCAK İLÇE TEMSİLCİLİĞİ’NDEN KUTLAMA
PROGRAMI

KAYSERİ 1 NO’LU ŞUBE BAŞKANLIĞI
‘EĞİTİMCİ ŞAİRLER ŞİİR ŞÖLENİ’ DÜZENLEDİ
Kayseri 1 No’lu Şube 01 Haziran 2015
tarihinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Tiyatro Salonu’nda ‘EĞİTİMCİ ŞAİRLER
ŞİİR ŞÖLENİ’ adlı bir etkinlik gerçekleştirdi.

Bucak ilçe temsilciliği tarafından düzenlenen yetkili sendika kutlama
yemeği misafirlerin yoğun katılımı ile gerçekleşti. Programa Kamu-Sen
İl Temsilcisi ve Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Orhan AKIN ve yönetim kurulu üyeleri, Kamu-Sen’e bağlı ilçe temsilcileri ve diğer sendika
temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşma yapan Orhan AKIN Bucak ilçe
temsilciliğine ve programda emeği geçen herkese teşekkür etti. Berat
Kandilinin arınmamıza vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ederken,
kul hakkı yemenin ve haram saltanatının bitmesine vesile olmasını temenni etti. Geleneksel hale gelen ve 7. si düzenlenen programa katılan
misafirler memnuniyetlerini ifade ettiler.

Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın ardından etkinliğin açılış konuşmasını, Kayseri
1 No’lu Şube Başkanı Ali Benli yaptı. Bilgi
Yurdu Gençlik Eğitim ve Kültür Derneği
Başkanı Mustafa Öztürk’ün konuşmasının
akabinde eğitimci şairler Adnan Büyükbaş, Betül Övünç, Fazıl Ahmet Bahadır,
Köksal Akçalı, Ozan Erbabi (Vedat ÇALIK),Süleyman Karacabey, Yusuf
Doğdu mesaj yüklü şiirlerini sundular.
Hayri DİNÇASLAN da uduyla mini bir Türk Sanat Müziği konseri verdi. Konserden hemen sonra ise eğitimci şairler, ikinci şiirlerini okudu.
Şiir şöleni, sivil toplum kuruluşu başkanları, temsilcileri ve diğer katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi. Plaket takdiminin ardından etkinlik
sona erdi.
Programın sunuculuğunu, Türk Eğitim-Sen Fevzi Çakmak Anadolu
Lisesi İş Yeri Temsilcisi Fatma Tek yaptı.
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KAYSERİ 1 NO’LU ŞUBE VOLEYBOL
TURNUVASI DÜZENLEDİ

www.turkegitimsen.org.tr

SİVEREK İLÇE TEMSİLCİLİĞİ “HER OKUL
BİZİMDİR” PROJESİ KAPSAMINDA OKUL
BOYAMA ETKİNLİĞİ YAPTI

Kayseri 1 No’lu Şube ‘7.Voleybol Turnuvası’ gerçekleştirdi. Geleneksel hale gelen Turnuva’ya; Alsancak İlkokulu, Burhanettin-Hanım Karamete İlkokulu, 75.Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Kocasinan Anadolu Lisesi, Mehmet Âkif Ersoy Ortaokulu, Kocasinan Mustafa Kemal Atatürk
Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Sadiye Nuhoğlu İlkokulu/Ortaokulu,
Şht. HP Ütğm. Vedat Evliya Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Şht. Pyd.
Üst Çvş. Mustafa Şimşek Ortaokulu olmak üzere, 9 takım katıldı.
Turnuva18 Mayıs 2015- 05 Haziran 2015 tarihleri arasında yapıldı. Turnuvadaki maçların tamamı Kocasinan Mustafa Kemal Atatürk Meslekî
ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu’nda oynandı. 3’üncülük, 4’üncülük maçı Şht. HP Ütğm. Vedat Evliya Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi
takımı ile Sadiye Nuhoğlu İlkokulu/Ortaokulu voleybol takımı arasında
oynandı. Kıran kırana geçen mücadeleyi Sadiye Nuhoğlu İlkokulu/Ortaokulu voleybol takımı 3-2 kazandı. 1’incilik, 2’incilik maçı ise Kocasinan Mustafa Kemal Atatürk Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi voleybol
takımı ile Kocasinan Anadolu Lisesi voleybol takımı arasında oynandı.
Mücadelenin zirve yaptığı maçta; Kocasinan Anadolu Lisesi takımı, Kocasinan Mustafa Kemal Atatürk Meslekî Teknik Anadolu Lisesi takımını
3-2 yenerek şampiyon oldu. 3’üncülük kupasını Şube Sekreteri Naci
GÜNEŞ, 2’incilik kupasını Şube Mevzuat Sekreteri Celil OKUR, 1’incilik
kupasını ise Şube Başkanı Ali BENLİ verdi. Ayrıca Kayseri Voleybol İl
Temsilcisi Ali ŞEN, Kayseri voleyboluna hizmetleri için Şube Başkanı Ali
Benli’ ye teşekkür plaketi takdim etti

Şanlıurfa’ya bağlı Siverek İlçe Temsilciliği tarafından ‘Her Okul Bizimdir” projesi kapsamında başlatılan okul boyama etkinliklerinin sonuncusu olan 10. okul boyandı. Sendikamız üyesi öğretmenler ve gönüllü
öğretmenlerden oluşan 25 kişilik ekip Siverek’e 30 kilometre uzakta
bulunan 17 öğrencinin öğrenim gördüğü Küçük Çatlı köyü İlkokulunu
boyadı. Boyama etkinliğine, öğrenciler de yardım ederek katıldı.

NEVŞEHİR ŞUBE’DEN “BİRLİKTE
YÜRÜYORUZ” ETKİNLİĞİ

NEVŞEHİR ŞUBE, ANNELER GÜNÜNÜ
KAPADOKYA PARK’TA KUTLADI

Türk Eğitim-Sen Nevşehir Şubesi tarafından geleneksel hale getirilen
“Bir Bahar Günü Vadide Birlikte Yürümek” temalı yürüyüş 200 eğitimcinin katılımı ile Göreme’de bulunan Kılıçlar Vadisinde gerçekleştirildi.

Türk Eğitim -Sen Nevşehir Şubesi Kadın Komisyonu Başkanlığı tarafından düzenlenen Anneler Günü programı Kapadokya Parkta
gerçekleştirildi. Türkiye Kamu -Sen iş kollarına üye hanım efendilerin katılımıyla coşkuyla kutlandı. Kadın Komisyonu Başkanı Ayşegül
Baki tarafından anne olmanın önemi ve eğitimci anneler olarak bizlere
düşen görevler konulu konuşmanın yapılmasının ardından piknik tadındaki program, müzikli eğlenceler ve ikramlarla devam etti. Sonrasında
ise iyi dilekler ve programa iştirak eden üyelerimize karanfil dağıtılarak
anneler günü programı sonlandırıldı
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Türk Eğitim-Sen Nevşehir Şubesi önünde toplanan eğitimciler, minibüslerle Göreme’de bulunan Kılıçlar vadisi girişine taşındı. Meyve
suyu, ton balığı, barbunya, ekmek ve sudan oluşan kumanyalar tek tek
poşetlenerek katılımcılara dağıtıldı. Türkiye Kamu-Sen ve Türk EğitimSen şapkası da hediye edilen katılımcılar yaklaşık 4000 metre uzunluğundaki vadi yürüyüşüne başladılar. Eğitimciler papatya çiçeklerinin
görsel manzarası ve kokusuyla başladıkları yürüyüşte kimi zaman dar
kanyonlarda zorlu bir yürüyüş, kimi zaman güvercinlerin kanat çırpışlarına tanık olarak, doğayla iç içe 5 saatlik bir yürüyüş gerçekleştirerek hem
doğayla iç içe bir gün gerçekleştirdiler hem de tarihe tanıklık ettiler.
Vadi içerisinde bulunan mağara, kilise ve sarnıçları da inceleme fırsatı
bulan eğitimciler günün sonunda yorgunluğun yanında keyifli bir gün
geçirmenin mutluluğunu hep birlikte yaşadılar.

TÜRK EĞİTİM-SEN

MUĞLA ŞUBESİ YETKİLİ SENDİKA OLDU
Türkiye Kamu-Sen Muğla İl Temsilcisi
ve Türk Eğitim-Sen Muğla Şube Başkanı Mürsel Özata yaptığı basın açıklamasında şunları kaydetti: “Bir yetki dönemi
daha sona erdi. 2006’dan beri yetkili olduğumuz Muğla ilinde tekrar yetkili sendika olduk. Ancak bu yılki sendikal mücadele diğer yıllara göre çok farklıydı.
Yatağan İlçesi Bozarmut İlkokulu/Ortaokulu öğretmeni üyemiz Seba Zorlu
doğum izninde iken maliyeden bir imzan eksik diye birileri tarafından telefonla
aranmış ve kendisi de izinde olduğunu imza atmaya gelemeyeceğini
ama önemli bir durum ise esnaf olan eşi ile görüşmeleri gerektiğini beyan etmiştir. Daha sonra diğer sendika yetkilileri eşinin yanına gelerek
maliyeden imza eksik diye sendikamızdan çekildiğine dair istifa formu
ve diğer sendikaya üyelik formu imzalatılmıştır. Üyemizin istifa etme
nedenini sorduğumuzda istifa etmediğini beyan etmiştir. Yapılan araştırma da bu durum ortaya çıkmıştır. Konu ile ilgili yasal girişimimiz devam etmektedir. Dolayısı ile gerçeğe aykırı beyanda bulunularak kendi
imzası olmadan bir üyemizin sendikamızdan istifa ettirilip ve başka bir
sendikaya üye yapılması hangi etik kurallarda yazılıdır?
Üniversitede Muğla MYO Sekreteri olarak görev yapan Kamuran
Ünal’a Eğitim Bir Üniversite temsilcisi Gürcan Kara tarafından İdari ve
Mali İşler Daire Başkanı olmak istiyorsan Türk Eğitim-Sen’den istifa edecek eğitim Bir’e üye olacaksın demiş ve formları imzalatmıştır. Bu da
herhalde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitaplarında mübaha örnek
olarak verilmiştir.
Yine Milas İlçe Milli eğitim Müdürünün bizzat sendikacılık yaptığı
tüm kamuoyu tarafından bilinmektedir. Hatta bu konuda sendika başkanı olması hasebiyle Türk Eğitim-Sen Milas İlçe Temsilcimiz Adnan
Karaaağaç’ın haklı olarak ortaya koyduğu tepkileri sindirememişler ve
hakkında şikâyette bulunarak soruşturma açtırmışlardır. Sendikal görevi
gereği basın açıklaması yapmak tabii bir hakkı iken bu hakkı kullandığı
için soruşturma açılması hangi etik kurallara sığdırabiliriz?
Bizim üzüntümüz diğer sendikaların üye sayılarını arttırması değil kullanılan sendikal metotların sendikal etik kurallarına uygun olmamasıdır.
Maalesef bir sarı sendikaya koşar adım üye olan, gerçek anlamda sendikacılığı değil, sarı sendikacılığı çalışma hayatının çıkmazları için çıkar
yol görmüş(!), bugünü kurtarmanın derdine düşerek geleceklerini feda
etmekten çekinmeyen kamu çalışanlarının olması bir realitedir.”

SAKARYA ŞUBE,
KOCAALİ İLÇE TEMSİLCİLİĞİ’NİN
DÜZENLEDİĞİ PİKNİĞE KATILDI

Sakarya Şubesi, Kocaali İlçe Temsilciliği’nin düzenlemiş olduğu yılsonu pikniğine katıldı. Sakarya Şubesi, her durumda her şartta dik duruş
gösteren değerli üyelerimizle olmaktan gurur onur ve şeref duyduklarını belirtti.

Türkiye’nin Sendikası

KOCAELİ 1 NO’LU ŞUBEDEN, “KARTEPE’YE
HALA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ARANIYOR”

Kocaeli 1 No’lu Şube Başkanlığı, Kartepe’de yaşanan gelişmeleri İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğü önünde düzenlediği kitlesel basın açıklamasıyla
protesto etti. Eylemde bir konuşma yapan Şube Başkanı Yaşar Şanlı
eğitim alanında yaşanan üzücü olayları değerlendirdi. Şanlı şunları kaydetti: “Bugün, yüzlerce basın açıklaması ve eylem yapmış Türk Eğitim
Sen Kocaeli 1 No’lu Şube olarak eğitim adına hem çok üzücü hem de
endişe verici bir durumu kamuoyu ile paylaşmak için buradayız. Zira
eğitimi ülkemizin var olma mücadelesi olarak gören bizler için artık dayanılmaz bir noktaya gelen bu vahim hastalıklı davranış belirtileri, bir an
evvel tedavi edilmesi gereken bir karantina mecburiyetine dönüşmüştür. Defalarca yaptığımız uyarıları dikkate almamakta ısrar eden şahıslar
artık ayakta tedavi edilemez haldedir ve bir an evvel yatış işlemlerine
başlanmalıdır.
Kağıt üzerinde Kartepe İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak atansa da
kendisini hala Malum bir sendikanın Darıca İlçe yöneticisi zanneden;
hatta zaman zaman sendikal toplantılara bile katılan, evreni sendikal
coğrafyadan ibaret sanan bu şahıs artık bu makamda oturmamalıdır.
Tek derdi Türk Eğitim Sen’li müdürlere sıkıntı yaratmak olan ve bu
noktada seher vakti yollara düşüp okul teftişi yapmayı kendisine görev
bilen; gelgelelim sendikasına üye kazandırması için müdür yapılan ve
bu süreçte okuluna boş vakitlerinde uğrayanlara kucağını sonuna kadar
açan bu şahıs, ciddiyetini ve tarafsızlığını alenen kaybetmiştir ve artık bu
makamda oturmamalıdır.
Malum bir sendikanın il ve ilçe yöneticileriyle Türk Eğitim Sen’li okul
müdürlerini ziyarete giden ve oralarda gövde ve güç gösterisi yapan bu
şahıs devlet adamlığının ahlak ve fazilet duygularını yitirmiş durumdadır
ve dolayısıyla devletin iade-i itibarının yeniden tecellisi noktasında bu
şahıs artık bu makamda oturmamalıdır.
Göreve geldiği günden bu yana ilçesinin hem merkezi sınavlardaki
başarısızlığına hem de sosyal alanlardaki etkinsizliğine sendikal çalışmalarının yoğunluğundan dolayı yeterince vakit ayıramadığı ve dolayısıyla
çözüm üretemediği için artık bu makamda oturmamalıdır.
Yine göreve geldiği günden bu yana Kartepe ilçemizde yetkiyi Malum bir sendikanın alması için öyle düm dük sendika ilçe eş başkanı gibi
çalışan bu şahıs, Türk Eğitim- Sen’in onurlu ve dik mücadelesi sonucu
yetkiyi alamamış; dolayısıyla bir ceza da sendikası tarafından almayı hak
etmiş olması hasebiyle artık bu makamda oturmamalıdır.”

ilkeli, kararlı
ve cesur
sendikacılığın
tek adresi
21

TÜRK EĞİTİM-SEN
YENİ DOĞANLAR
Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Gülşah OKUTAN ATICI’nın
“Gürkan Alp” adında bir oğlu
olmuştur.
Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Necdet ÇİFTÇİ’nin “Nazlı
Zeynep” adında bir kızı olmuştur.
Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Emine-Erhan TETİK çiftinin
“Oytun” adında oğulları olmuştur.
Afyonkarahisar Şube üyelerinden Banu AKKUŞ’un oğlu olmuştur.
Aydın Şube üyelerinden Funda
LOBUT’un “Damla” isimli kızı olmuştur.

EVLENENLER
Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Ayşe Burcu İMECİ evlenmiştir.

www.turkegitimsen.org.tr

Bitlis Şube üyelerinden Meral
YILDIZ’ ın “Şevket Alptuğ” isminde oğlu olmuştur.

Karaman Şube üyelerinden
Ahmet TAŞ’ın “Emre” adında
oğlu olmuştur.

Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Fevzi YILDIRIM’ın çocuğu
olmuştur.

Bursa1 No’lu Şube üyelerinden
Şule ÖZAK’ın çocuğu olmuştur.

Karaman Şube üyelerinden Zeliha YÖRÜK’ün “Kağan” adında
oğlu olmuştur.

Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Asiye EDİRNEGİL’in çocuğu
olmuştur.

Karaman Şube üyelerinden
Azime ÇOLAKOĞLU’nun” Belinay” adında kızı olmuştur

Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Metin GÖZTEPE’nin “Sait
Ayaz” ve “Elif Cemre” isimli ikizleri olmuştur.

Bursa1 No’lu Şube üyelerinden Tuğba KARAYEL’ın çocuğu
olmuştur.
Bursa1 No’lu Şube üyelerinden
Sıdıka BAYTÜRK’ün çocuğu olmuştur.
Hatay 1 No’lu Şube üyelerinden İhsan AKSU’nun “Yusuf”
adında çocuğu olmuştur.
İzmir 3 No’lu Şube üyelerinden
Hüseyin BİLGİN’in oğlu olmuştur.
Karaman Şube üyelerinden
Meral -Yusuf KOÇ çiftinin “Nida”
adında kız olmuştur.
Aydın Şube üyelerinden İbrahim-Emine KAYMAZ çiftinin kızı
evlenmiştir.
İzmir 1 No’lu Şube üyelerinden
Sebahattin ZORLU evlenmiştir.

Adana 2 No’lu Şube Teşkilatlandırma Sekreteri Yücel YÜCE
evlenmiştir.

Karaman Şube üyelerinden
Hasan Hüseyin YILDIRIM’ın oğlu
evlenmiştir.

Aydın Şube üyelerinden Mehmet ŞALLIOĞLU’nun kızı evlenmiştir.

Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden Abdullah KILINÇ evlenmiştir.

Aydın Şube üyelerinden Osman-Fatma OSMANOĞLU çiftinin oğlu evlenmiştir.

Kayseri 1 No’lu Şube Başkanı
Ali BENLİ’nin oğlu evlenmiştir

Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden Erkan YAĞCI’nın ikiz çocukları olmuştur.
Kırşehir Şube üyelerinden Yadigar-Fatih YAVUZ çiftinin çocuğu olmuştur.
Kırşehir Şube üyelerinden Mesut LAFÇI’nın çocuğu olmuştur.

Malatya Şube üyelerinden Müzeyyen-Ömer BAHAROĞLU çiftinin “ Özge “ isimli kızı olmuştur.

Kırşehir Şube üyelerinden Yakup AKKUŞ’un çocuğu olmuştur.

Malatya Şube üyelerinden Fevzi Ataman BİLEN’in kızı olmuştur.

Kırşehir Şube üyelerinden Kamuran ERGİN evlenmiştir.

SÜNNET

Kırşehir Şube üyelerinden Nuri
ŞENSOY evlenmiştir.

Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Aziz KAĞITCI‘nin oğlu
sünnet olmuştur.

Malatya Şube üyelerinden Aynur ve Mahmut MUTLU evlenmiştir.
Malatya Şube üyelerinden
Zeynep Ülkü DÜZGÜN evlenmiştir.
Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Hayri ATİK evlenmiştir.

ÇARE TÜRK EĞİTİM-SEN
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Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Kübra HASIRCIOĞLU’nun
“Eymen” adında çocuğu olmuştur.

Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Tevfik SAK’IN oğlu sünnet
olmuştur.
Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Memduh DAĞDEVİREN
‘in oğulları sünnet olmuştur.
Isparta Şube üyelerinden Nafiye KANDEMİR’in oğlu sünnet
olmuştur.

TÜRK EĞİTİM-SEN
VEFAT
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Erhan FİDANCAN’ın annesi
vefat etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Aydın ÇİFTÇİ’nin abisi vefat
etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Fatih Mehmet İNAN’ın babası vefat etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Cumali ÖZKAN’ın babası
vefat etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Semra SÖYLEMEZ’in babası
vefat etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Nurten HİKMET’in annesi
vefat etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Burhan SERÇE’nin annesi
vefat etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Arzu ERKAYIRAN’ın annesi
vefat etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Berrin OĞLAKKAYA’nın annesi vefat etmiştir.
Adana 2 No’lu Şube Başkanımız Kamil KÖSE’nin abisi vefat
etmiştir.

Türkiye’nin Sendikası

Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Hasan YAĞBASAN’ın babası
vefat etmiştir.

Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden Esra KARACAN’ın babası
vefat etmiştir.

Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Mehmet KILINÇ’ın babası
vefat etmiştir.

Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden Hanife İLHAN’ın babası vefat
etmiştir.

Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Selim ÇOBAN’ın abisi vefat
etmiştir.

Isparta Şube Başkanı
Ali
BALABAN’ın annesi vefat etmiştir.

Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Oya ÖZMUTLU’nun babası
vefat etmiştir.
Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Yunus KOZAK’ın babası vefat etmiştir.
Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Aleaddin KARAKUŞ’un babası vefat etmiştir.
Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Hamza ÜNAL’ın abisi vefat
etmiştir.
Afyonkarahisar Şube üyelerinden Murat Hüseyin YALVAÇ’ın
annesi vefat etmiştir.
Afyonkarahisar Şube üyelerinden Mehmet ŞENOCAK’ın babası vefat etmiştir.
Afyonkarahisar Şube üyelerinden Hatice YILMAZ’ın annesi vefat etmiştir.

İzmir 1 No’lu Şube üyelerinden
Hanife ŞAHİN’in babası vefat etmiştir.
İzmir 1 No’lu Şube üyelerinden
Ahmet DEMİR’in babası vefat etmiştir.
İzmir 1 No’lu Şube üyelerinden
Gül KARPAT’ın babası vefat etmiştir.
İzmir 1 No’lu Şube üyelerinden
Kemal GÜNTEKİN’in annesi vefat
etmiştir.
İzmir 1 No’lu Şube üyelerinden
Fatma DONMA’nın babası vefat
etmiştir.
İzmir 1 No’lu Şube üyelerinden
Mustafa KARABABA’nın babası
vefat etmiştir.
İzmir 1 No’lu Şube üyelerinden
Ahmet KIRMIZI’nın annesi vefat
etmiştir.

Aydın Şube üyelerinden Ahmet
ALKANAT’ın babası vefat etmiştir.

Karaman Şube üyelerinden
Sebahattin UYSAL’ın annesi vefat
etmiştir.

Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Çiğdem KURT’un kardeşi
vefat etmiştir.

Bursa1 No’lu Şube üyelerinden
Alpasla DEMİR’ın annesi vefat etmiştir.

Karaman Şube üyelerinden
Hamit SARI’nın annesi vefat etmiştir.

Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Ali ÖZENLİ’nin abisi vefat
etmiştir.

Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden Ali YAZIR’ın annesi vefat etmiştir.

Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden Saadettin ALBAYRAK’ın babası vefat etmiştir.

Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden Barbaros ERDEM’in babası
vefat etmiştir.
Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden Nihat NUR’un ağabeyi vefat
etmiştir.
Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden Ali İbrahim ŞAHİN’in babası
vefat etmiştir.
Konya 1 No’lu Şube üyelerinden İbrahim HAPHAP’ın babası
vefat etmiştir.
Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Hazife ÖZMERTYURT’un babası vefat etmiştir.
Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden, Metin KÜÇÜKÖZEN’in ağabeyi vefat etmiştir.
Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden, Özer AKKAR’ın babası vefat etmiştir.
Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden, Hüseyin BOZFAKIOĞLU’nun
kız kardeşi vefat etmiştir.
Sakarya Şube üyelerinden  Aksel KÖSE’in annesi vefat etmiştir.
Sakarya Şube üyelerinden Nejdet REİS’in babası vefat etmiştir.

VEFAT EDEN ÜYELERİMİZ
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Mithat KUMRU,
Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Ömer Cem HALİLOĞLU,
Afyonkarahisar Şube üyelerinden Hasan TURİNAY,
Aydın Şube üyelerinden Gencer SARICA,
Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden Kemal GİRGİN vefat etmiştir.
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