TÜRK MİLLETİ`NİN BAŞI SAĞOLSUN!
Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen ailesi olarak,
şehit olan tüm asker ve polislerimize yüce Allah’tan rahmet, aileleri, yakınları ve Türk Milleti’ne
bir kez daha başsağlığı diliyoruz.”

“Ne Mutlu Türk’üm Diyene”

devamı 4’te

İKİNCİ TARİHİ TOPLU SÖZLEŞME
FİYASKOSU !
2016 ve 2017 yıllarını kapsayan Toplu Sözleşme sürecini değerlendiren Genel Başkan İsmail KONCUK:

“ 2014 ve 2015 yılındaki kayıplarımızın telafi edilmesi
talebimizi gündeme getirmiş olmamıza rağmen,
tüm isteklerimiz, hem Hükümet hem de
sözde yetkili konfederasyon tarafından
tartışma konusu dahi yapılmamıştır. ” devamı 12’de
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BU TEKLİFİ REDDEDİYORUZ
Köşe Yazısı
Aileleriyle birlikte 20 milyon
vatandaşımızı yakından ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri
yetkili konfederasyon ve hükümet eliyle yine çadır tiyatrosuna
dönüştürüldü. Bugüne kadar hiç
görülmemiş bir şekilde hükümetin teklifini basının karşısında
açıklayacağını söylemesi televizyonlar karşısında merakla
bekleyen emekli ve memurlarımızı ümide sevk etti. Ancak 2016
yılı için yüzde 4+4, 2017 yılı için
yüzde 3+3 şeklinde açıklanan
rakamlar tam bir fiyasko olunca,
iş malum konfederasyon ve hükümet elbirliği ile şova dönüştürüldü.

Anlam veremediğimiz diğer
bir husus da, Sayın Ali Yalçın ile
birlikte tüm Memur-Sen heyetinin ayakta beklemesi olmuştur.
Biz de soruyoruz kendilerine:
“Neden ayakta konuşuyorsun?
Sana yüzde 10+10 zam teklifi
geldi de saygından mı ayağa
kalkıyorsun? Burada bir oyun
oynanıyor. Henüz ne olduğu tam
olarak açığa çıkmadı, önümüzdeki günlerde ne olduğunu anlarız.
2016 yılı için yüzde 4+4, 2017
için yüzde 3+3 zam teklifini insaf
ölçülerinde görebilmek mümkün
değildir. Biliyorsunuz geçen yıl
enflasyon yüzde 8,17 oldu ve
memurlar enflasyonun altında bir
zam alarak yılı zararla kapattılar.
Amatörce kurgulanmış bir
Türkiye Kamu-Sen olarak kırmısahne ile Bakan’dan izin isteyerek zıçizgimizi 2014 ve 2015 yılı kamasadan sözde kalkan yetkili
yıplarımızın karşılanması şeklinde
konfederasyon, “hak nasıl alınabelirlemiştik. Geçtiğimiz yıllardamaz” konusundaki becerisine bir ki kayıplarımızı dikkate almayan
yenisini daha eklendi.
böylesine sorumsuz bir hükümet
anlayışını kınıyorum. Aynı zamanSAYIN BAKAN’A BU TAVRI
da, memurların kayıplarını yok
YAKIŞTIRAMADIM. KINIYORUM” sayan sorumsuz sendikal anlayışı
Sayın Bakan Faruk Çelik, ilk
da kınıyorum. 2013 yılında attığı
defa basının huzurunda zam
imza sebebiyle kamu çalışanteklifini açıkladı. Biz de düşündük larını 123 liraya mahkum eden
ki, basının ve bizim önümüzde
ve enflasyon farkı istemeye bile
düşük rakamlarla zam teklifi
cesareti olmayan, yani kendi
ayıbını ortadan kaldırmak için
açıklayamaz. Herhalde 10+10
hiçbir mücadele sergilemeyen
gibi yüksek bir teklifle karşımıza
ve emeklilerimizi, memurlarımızı
gelecekler diye düşündük. Ama
basının önünde bile sayın Bakan, masada unutan bir konfederasyonun, kayıpların telafisiyle ilgili
3+3 ve 4+4 gibi komik zam
oranlarıyla karşımıza çıktı. Bunun herhangi bir talebinin olmaması,
yanı sıra, Sayın Faruk Çelik’in tek- geçmiş yıl zararlarını toplu sözleşme masasına taşımaya cesaret
liflerini açıkladıktan sonra bizim
edememesi bütün kamu çalışansöyleyeceklerimizi dinlemeden,
ları ve emeklilerimiz tarafından
adeta korkarak masadan kalkdikkate alınmalıdır.
masını anlamakta zorlanıyorum.
Sayın Faruk Çelik’e böyle bir tavrı
Kamu işçisine ve emeklisine bu
yakıştıramadım ve bu davranışın- yıl için yüzde 11.3 zam oranı ve
dan ötürü kendisini kınıyorum.
500 lira iyileştirme verilirken, me-

BÜYÜKŞEHİR YASASI
SONRASINDA YAŞANAN
ATAMA SORUNLARI
ÇÖZÜLMELİDİR
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mure yüzde 4+4 ve yüzde 3+3
verilmesi teklifi hakarettir. Hükümetin bu kabul edilemez teklifini
reddediyoruz. Türkiye KamuSen’in talepleri bellidir. Ciddi bir
ekonomik sıkıntı içerisinde, hayatlarını güçlükle devam ettiren
memur ve emeklilerimiz için biz
%22’lik bir zam talebinde bulunduk. Bu talebimiz karşısında 4+4
zam teklifi ile gelinmesi abeste
iştigaldir. Kaldı ki havuz medyası
bizim taleplerimizi çarpıtıyor. Bir
gazete geçmiş yıl kayıplarının
toplu sözleşme masasında dile
getirilmeyeceğini iddia ediyor.
Bu kayıplar bu masada istenemeyecekse nerede istenecek? Bu
masa kamu çalışanlarının, emeklilerin geleceklerinin konuşulduğu
masadır; elbette ki geçmişteki
kayıplarımızı bu masada telafi
edeceğiz ki geleceğe umutla
bakabilelim. Biz bunu istiyoruz
ama maalesef havuz medyası bu
talebimizi kirletmeyi, 123 liralık
satış sözleşmesini imzalayan bir
konfederasyonu eleştirmek yerine Türkiye Kamu-Sen’i eleştirmeyi, Türkiye Kamu-Sen’in tekliflerini sulandırmayı tercih etmektedir.
Ben bu anlayışı da kınıyorum. “

İsmail KONCUK
Genel Başkan

endişe duysunlar. Bu rakamlarla
önümüze geldikleri sürece erken
seçimin sonuçlarından da endişe
duysunlar. Bu teklif, en az iki katına çıkartılması halinde üzerinde
konuşulabilecek bir hal alır. Toplu
sözleşme görüşmeleri henüz
sonlanmadığı için her şey bitmiş
gibi bir değerlendirme yapmak
istemiyorum. Müzakere devam
edecektir. Ama bu rakamlar
kamu çalışanlarına ve memurlara
emeklilerimize açık bir hakarettir
ve bunları reddediyoruz.

Toplu sözleşme görüşmelerinin 17 Ağustos Pazartesi günü
devam edileceği ifade ediliyor.
Ben Bakan’ın ağzından böyle
bir şey duymadım. Sayın Bakan,
paldır-küldür kaçtı gitti. Niye
korktu niye kaçtı anlayamadık.
Televizyonların karşısında bu
rakamları açıklama cesaretini
gösteriyorsunuz ama sendikaları
dinlemekten imtina ediyorsunuz.
Yazıklar olsun. Bu tavır Çalışma
Hükümetin teklifini yeniden
değerlendirecek olursak; 4+4 ve Sosyal Güvenlik Bakanı’na yakış3+3’lük teklifin bizim taleplerimizi mamıştır. Memur-Sen ve bağlı
karşılaması, bu rakamlar iki katına sendikaların temsilcileri de bu
tavra ayak uydurmuş, görüşleriçıkartılsa dahi bizim açımızdan
kabul edilmesi mümkün değildir. mizi dinlemeden masadan kaçmıştır. Bu hareketlerine bir anlam
Yani bize şu deniyor: Ey emekverebilmiş değiliz. Burası pazarlık
liler, ey memurlar 2014 ve 2015
kayıplarınızın üstüne buz gibi so- masasıdır. Milyonlarca memur ve
emekli buradan sonuçları bekğuk bir su için. Böyle bir anlayış
olur mu? Erken seçime gitmenin lemektedir. Beklentileri göz ardı
ederek masadan kalkmak hükütezgahını hazırlayan hükümetin,
metin ekmeğine yağ sürmektir.
5 milyon emeklinin memurun
vereceği cevaptan da bir endişe Bu sendikal anlayışı bir kere daha
duymadığını düşünüyoruz. Ama kınıyorum.

MEB tarafından 11.08.2015 tarihinde yayınlanan Öğretmenlerin 2015 Yılı Yaz Tatili
Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu’nun;
2.Tercihler b) İl içinde “Büyükşehir statüsündeki illerde görev yapan öğretmenler,
eşlerinin görev yaptıkları ilçe ile Adres Kayıt
Sistemine (AKS) kayıtlı ikametgâhlarının bulunduğu ilçedeki eğitim kurumlarını tercih
edebilecektir...Bu yerleşim yerlerinin içindeki eğitim kurumları arasında yer değişikliği
yapılmayacaktır.” şeklinde düzenlenmiştir.
Bilindiği üzere, 6360 sayılı Büyükşehir Yasası
uyarınca 30.03.2014 tarihi itibarıyla Büyük-

şehirlerde bulunan beldeler ve köyler kapatılarak tamamı mahalleye dönüştürülmüştür.
Bu nedenle Büyükşehir olan illerimizin mahalleye dönüştürülen köy ve beldelerinde
çalışan öğretmenlerimiz özür durumundan
yararlanamayacakları için mağduriyet yaşayacaktır.
Türk Eğitim Sen olarak Bakanlığa gönderdiğimiz yazıda, Büyükşehir statüsündeki
illerde mahalle olan yerlerde çalışan öğretmenlerimizin özür grubu atamalarından
istifade etmelerinin sağlanması için gerekli
çalışmaların yapılarak mağduriyetlerin önlenmesi hususunda talepte bulunduk.
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Türkiye’nin Sendikası

TÜRKİYE KAMU-SEN’DEN HOPA’YA YARDIM ELİ
Koncuk: Türkiye Kamu-Sen Olarak
Hopa’ya Yardımlarımız Sürecek
Artvin’in Hopa ilçesinde yaşanan ve 8 kişinin öldüğü, 1’i çocuk 3 kişinin ise kayıp olduğu sel felaketine ilişkin değerlendirmede bulunan
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, “Serhat ilimiz Artvin’in
Hopa ilçesinde yaşanan felaket hepimizi derinden üzmüştür. Bizleri de
üzüntüye boğan sel ve heyelan felaketinde Hopa halkımızın yanında
olduğumuzu ve acılarını paylaştığımızı bir kez daha ifade etmek isterim.
Artvin’in Hopa ilçesinde
yaşanan sel felaketi sebebiyle Türkiye Kamu-Sen Artvin
İl Temsilciliğimiz mağdur
durumda bulunan vatandaşlara su ve yiyecek yardımında
bulundu.
Genel Başkanımız İsmail
Koncuk’un talimatıyla Türkiye
Kamu-Sen’e bağlı sendikalarımızın Artvin Şubeleri Hopa
ilçesindeki mağdur vatandaşlarımıza ulaşarak su, ekmek
ve yiyecek dağıtımını gerçekleştirdi.
Türkiye Kamu-Sen’e bağlı
sendikalarımızın Şube Başkanları ve Yöneticileri, öğle namazına müteakip sel felaketinde
hayatını kaybeden bir vatandaşın Hopa Merkez Camii’nde
kılınan cenaze namazına katıldıktan sonra, felaketten zarar
görmüş mahalle ve köylere
giderek vatandaşların acılarına
da ortak oldu.

Genel Başkanımız İsmail
Koncuk ve Türkiye Kamu-Sen
Yönetim Kurulunun baş sağlığı
ve geçmiş olsun dileklerini
Hopa halkına ileten yöneticilerimiz, bölge halkına, Türkiye
Kamu-Sen camiasının her
zaman Hopa halkının acılarını
paylaşacağını da ilettiler.
İl temsilcimiz ve Şube Başkanlarımız beraberinde getirdikleri yardım malzemelerinin
dağıtımını sağanak yağmur
altında yaparken afette zarar
gören vatandaşlarımız Türkiye
Kamu-Sen’e gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür ettiler.
Artvin İl Temsilcimiz İsrafil
Bayrak, sendikalarımızın Şube
Başkanları ve Yönetim Kurulu
Üyelerimizin Hopa ilçesinde
dünden itibaren başlattıkları
yardım faaliyetleri önümüzdeki günlerde de sürmeye
devam edecek.

Bu bağlamda, Hopa’lı kardeşlerimize desteğimizi göstermek ve ihtiyaçlarını bir nebze olsun karşılamak adına Türkiye Kamu-Sen camiası
olarak vatandaşlarımıza çeşitli yardımlar yapmaya başladık. Artvin ilimizde görevli temsilcimiz ve şube başkanlarımız sürekli olarak vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edecek ve yardımlarımızı onlara
ulaştıracaklardır. Bu vesileyle, sel ve heyelan felaketinde yaşamını yitiren tüm kardeşlerimize yüce Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar ve
yaralılarımıza ise acil şifalar diliyoruz.” dedi.

“HÜKÜMET ÖĞRETMEN AÇIĞINI ADAM GİBİ
ATAMALARLA ÇÖZMELİDİR”
Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel
Başkanı İsmail Koncuk, yaptığı değerlendirmede 37 bin atama olarak ilan edilen öğretmen
sayısının, söz verildiği gibi 47 bine çıkarılmasını
istedi. Koncuk konuyla ilgili şunları kaydetti;
“Görüştüğüm MEB yetkilileri 41. tercih konusunda mağdur olanlara yönelik bir çalışmaları
olduğunu ifade etmişlerdir. Tez zamanda olsun, inşallah.
MEB’in il içi tayin isteyenlere ilçe emri uygulamasını da ciddi ciddi düşünmesinin vakti gelmiştir. Bu talep yıllardır göz ardı edilmektedir.
MEB il içi tayine ilçe emri uygulaması için belli bir uzaklık sınırı getirmelidir. Bu sınır 50 Km
geçmeyecek şekilde düzenleme yapılabilir.
50 km sınırında olanlara ise, belli bir yıl şartı
konulduktan sonra istediği yer değişikliği hakkı
verilmelidir. Bu süre 2 yılı geçmemelidir.

MEB görevini belli bir yıl ile sınırlı olarak yapan öğretmenlerin fedakarlığını görmelidir.
MEB de sorumluluklarını yerine getirmelidir.
Zorunlu hizmetini tamamlamış öğretmenler
de unutulmamalıdır. Görevini fazlası ile tamamlamış bu öğretmenlerden daha ne beklenmektedir?
Zorunlu çalışma süresini tamamlamış olanlar,
yer değiştirmeyi hak etmektedir. Hükümet öğretmen açığını adam gibi atamalarla çözmelidir.
Lüzumsuz bir seçim için 1 milyarı TL’yi gözünü kırpmadan çöpe atanların 47 bin sözlerine
rağmen, 37 bin atama inadını anlamak mümkün değil.
İktidar hayaliniz, milyonlarca gencin iş, aş hayalinden daha mı önemli? 417 bin öğretmeni,
430 bin İİBF’liyi, önlisans mezunlarını unuttunuz.”
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ÇERÇEVE YÖNETMELİKTE
HALA PROBLEM VAR
Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ve memurun özel sektörde
çalışan eşi nedeniyle yer değişikliği talebinde özel sektörde 3 yıl kesintisiz çalışmış olma şartını 1 yıla indiren düzenleme sevindirici olsa da yeterli değildir.
Aile birliğinin sağlanabilmesi için, tayin
istenilen yerde 360 gün prim yatırmış
olma şartı öngören ibare de madde
metninden çıkarılmalıdır.
Konuyla ilgili önemli açıklamalarda
bulunan Genel Başkan İsmail Koncuk,
“Devlet Memurlarının Yer Değiştirme
Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin ilk çıkarıldığı anda iki konuda
mağduriyet yarattığını ifade etmiştik.
Bunlardan birincisi yönetmeliğin 14.
maddesinin d bendindeki 3 yıl kesintisiz sigortalı olma şartı, ikincisi ise tayin istenilen yerde ibaresinin getirdiği
olumsuzluklar idi. Bu konuda Başbakan
ile yaptığımız görüşmede mağduriyetleri dile getirmiş ve çerçeve yönetmeliğe ilişkin taleplerimizi sıralamıştım.
Buna göre,
1- Memurun özel sektörde çalışan eşi
nedeniyle eş durumu tayin talebinde,
Devlet Memurlarının Yer Değiştirme
Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 14. maddesinin “d” bendindeki
“3 yıl kesintisiz sigortalı olma” şartının
kaldırılması,
2- Eş durumu tayinleri için daha önce
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama
ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer

alan, “özel sektörde çalışan eşin, son
iki yılda kesintili olarak toplam 360 gün
sigorta primi ödemiş olması” hükmüne uygun yeni bir düzenleme yapılarak
mağduriyetlerin giderilmesi,
3- Çerçeve yönetmelikteki, “tayin istenilen yerde” hükmünün çıkarılması.”
4- Bugün gelinen noktada 3 yıl kesintisiz sigortalı olma şartının kaldırılarak
son 2 yılda 360 gün sigorta primi ödeme şartı getirilmesi olumlu görülse de
aile birliğinin sağlanması bakımından
yeterli olmadığını söyleyen Genel Başkan, çerçeve yönetmeliğin tayin istenilen yerde sigorta primi yatırılmış olması
şartının değiştirilmemesi nedeniyle, eşlerin istedikleri yerde bir araya gelebilmelerinin zorlaştırıldığını ifade etti. Bu
durumda mağduriyetlerin süreceğini
belirten Koncuk, “ Esas olan aile birliğinin sağlanmasıdır. Bunun için şartlar
ortaya koymak doğru değildir. Yapılan
değişiklik herkesi mutlu etmeli, daha
önce de dile getirdiğimiz üzere eşlerin
tayin istenilen yerde bir araya getirilmelerinin sağlanması için son 2 yılda özel
sektörde farklı illerde 360 gün prim
yatırmış olmak yeterli sayılacak şekilde,
çerçeve yönetmelikte gerekli düzenleme yapılmalıdır. Bir yanlış düzeltilirken,
başka yanlışlara göz yumulmamalıdır.
Bu konuyu da yargıya taşıyacağımız bilinmelidir.” dedi.

Yargı “30 Yılın Üstüne de Emekli
İkramiyesi Ödensin” dedi.
5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu kapsamında emekli olarak,
emekli maaşı almaya hak kazanan
davacının 30 hizmet yılından fazla
geçen süreler için de emekli ikramiyesi ödenmesi istemiyle yaptığı
başvurunun reddine ilişkin Sosyal
Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emekli
Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Kamu Görevlileri Emeklilik Daire
Başkanlığınca tesis edilen işlemin
iptali ile fazla hizmet süresine göre
hesaplanacak emekli ikramiyesinin
başvuru tarihinden itibaren yasal
faiziyle birlikte ödenmesi istemiyle
dava açılmıştır.
Ankara 12. İdare Mahkemesi’nin
29.06.2015 tarih, 2015/540 E. ve
2015/942 K. sayılı kararında; davacının 30 yılın üzerindeki hizmeti için
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emekli ikramiyesi ödenmemesine
ilişkin işlemin dayanağını oluşturan
08.06.1949 günlü, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
Kanunu’nun 17.1.2012 günlü, 6270
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun’un 1. maddesiyle değiştirilen 89. maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan;
“…verilecek emekli ikramiyesinin
hesabında 30 fiili hizmet yılından
fazla süreler…”ibaresinin Anayasa
Mahkemesi’nin 07.01.2015 tarih
ve 29229 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan 25.12.2014 tarih ve
E:2013/111, K:2014/195 sayılı kararı
ile iptal edilmesi nedeniyle 5434
sayılı Kanuna tabi görev yapmış

TÜRK MİLLETİ`NİN
BAŞI SAĞOLSUN!
Son günlerde artarak devam eden terör olayları ve birbiri ardına gelen şehit haberleri milletimizin yüreklerini dağlamaya devam ederken, bir acı haberde bugün Hakkari
Dağlıca’dan geldi.
Dağlıca’da iki ayrı zırhlı askeri araca yapılan mayınlı saldırıda ilk gelen bilgilere göre 16 askerimizin şehit olduğu belirtiliyor. Acı habere ilişkin bir açıklama yapan Türkiye Kamu-Sen
ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Türk milletine baş sağlığı dilerken, “Çözüm diyerek bu milleti kandıranlar bunun hesabını vermelidir” dedi. Koncuk, “Hakkari’nin
Dağlıca bölgesinde askerlerimize yönelik yapılan haince saldırılar bir kez daha bizleri yasa boğmuştur. İlk gelen bilgilere
göre 16 askerimizin şehit olduğu ve bir çok askerimizin de
yaralı olduğu ifade edilmektedir.
Son bir kaç aydır hızla artış gösteren ve ocaklara yangınlar
düşüren terörü ve terör örgütünü lanetliyorum. Bu hainlere
çözüm süreci adı altında cansuyu veren ve palazlandıran siyasi iradeyi Türk milleti bir kenara not etmiştir.
Habur’da, Oslo’da, Kandil’de ve her yerde teröristlere çözüm süreci adı altında laf ettirmeyenler, bugün bunun bedelini millete ve milletin evlatlarına ödetmektedirler.
Türkiye Kamu-Sen, “Terörle müzakere değil, mücadele
edilir”, “Çözüm değil, ihanet süreci” derken ve Akil adam
olmayı reddederken bize vebalı gibi yaklaşanlar bugün yaşananlar için neler düşünmektedirler?
“Analar ağlamasın” diye başlatılan bu sürecin bir yutturmacadan ibaret olduğu artık çok net ortadadır. Türk milletinin
çözüm süreci adı altında yıllardır oyalandığı, hainlerin ise bu
süreçte mevzi kazandığı bir kez daha anlaşılmıştır.
Yetkililer artık üzerine düşeni yapmalı, “Terörle müzakere
değil, mücadele” yolunu benimseyerek toprağa düşen şehitlerimizin kanını yerde bırakmamalıdır.
Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen ailesi olarak, şehit
olan tüm asker ve polislerimize yüce Allah’tan rahmet, aileleri, yakınları ve Türk Milleti’ne bir kez daha başsağlığı diliyoruz.”
“Ne Mutlu Türk’üm Diyene”

kişilerin emekli ikramiyesinin
hesaplanmasında yer alan 30 yıllık
süre sınırlamasının yasal dayanağının ortadan kalktığı, dolayısıyla
mevcut yasal durum itibariyle davacıya 30 yılın üzerindeki hizmetleri
için de emekli ikramiyesi ödemesi
yapılması ve bunun için tahsis dosyasının incelenerek 30 yıldan fazla
çalışma süresinin tespit edilip, bu
sürenin karşılığı ikramiye tutarının
emekli olduğu tarihteki değerler
dikkate alınarak hesaplanması ve
30 yıldan fazla olan sürenin ne
kadarının hangi gerekçe ile hesaba
alınamayacağının açıkça ortaya
konulup davacıya bildirilmesi gerekirken, Anayasa Mahkemesi kararlarının geriye yürümeyeceği gerekçesinin belirtilerek başvurusunun

reddine ilişkin işlemde hukuka
uyarlık bulunmadığı ve davacının
başvurusunun değerlendirilerek,
30 hizmet yılından fazla geçen
hizmet süresine göre hesaplanacak
emekli ikramiyesinin hesaplanarak
başvuru tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesi
gerektiği belirtilerek dava konusu
işlemin iptaline, 30 hizmet yılından
fazla geçen hizmet süresine göre
hesaplanacak emekli ikramiyesinin
hesaplanarak başvuru tarihinden
itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmiştir.
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OKUL ÖNCESİ
VE İLKÖĞRETİM
KURUMLARI
YÖNETMELİK
DEĞİŞİKLİĞİNE
DAVA AÇTIK
Bilindiği üzere, 25/06/2015 tarihli ve 29397 sayılı Resmi Gazetede
Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi
Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.
Türk Eğitim-Sen olarak; 25 Haziran 2015 tarihli ve 29397 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim
ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmeliğin;
1.Maddenin 1. Fıkrasının a bendinin,
1.Maddenin 1. Fıkrasının b bendinde yer alan “…..talep olması ve
okulun imkanlarının yeterli olması
halinde çocuk sayısı arttırılabilir”
şeklinde yapılan düzenlemenin,
1.Maddenin 1. Fıkrasının c bendinin, yürütmesinin durdurulması ve
devamında iptali talebiyle Danıştay
nezdinde dava açtık.

Türkiye’nin Sendikası

Genel Başkan Koncuk, Stajyer Öğretmenlerin,
Sadece Performans Değerlendirmesiyle
Stajyerliklerinin Kaldırılmasını İstedi.

Türkiye Kamu-Sen ve Türk
Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail
Koncuk, MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural’ın, “Aday öğretmenler için yeni sınavın kalkması
gerekir. Performans değerlendirmesi kâfidir. Kanun değişikliği
getirilsin, destekleriz” teklifi ile
ilgili sosyal medya hesabından
şu değerlendirmelerde bulundu:
“Sayın Oktay Vural doğru bir teklif yapmış. Kanun değiştirilerek
sadece performans ile stajyerlik
kaldırılabilir. Yazılı ile öğretmen

olmadım. İktidar kanun değişikliği ile “yazılı veya yazılı ve sözlü
sınava girmek” şartını getirmiştir.
Mülakat kaldırılmış ama yazılı kanun gereğidir. Stajyerliğin sadece performans ile kaldırılması için
kanun değişikliği gerekmektedir.
Bu vebal iktidar partisine aittir.
Kanun değişmelidir. Kanun değişirken stajyer öğretmenlere 2.
Performans hakkı da verilmelidir.
Kanunun bu şekilde yapılması
maalesef bir sendikanın da işine
gelmiştir. Stajyer yazılı sınavının
kalkması için kanun değişikliği gereklidir. TBMM kapalıdır,
erken seçim kararı alınacağına
göre açılıp geri kapanacaktır. İki
ihtimal var, ya sadece yazılı, ya
hem yazılı hem de sözlü. Kanun
böyle. Dolasıyla MEB sadece yazılı da yapabilir. Bu yetkisindedir.
Binlerce okul yöneticisini mülakat
ile harcayan bir sendika, mülakatı
Stajyer öğretmenlerin başında

Demokles’in kılıcı gibi tutmuştur.
Vesselam yazılı kanun değişmeden iptal olmaz. Merkezi olması
bence daha iyi, suiistimal edilemez. Puan Yönetmelik değişikliği
ile 50’ye düşer. Stajyerlik başarı
puanının performans gibi 50 olması gerektiğini yetkililerle görüştüm. Siz de buna ve yazılı konularına bastırın. Bunları Açıkça
yazıyorum ki, bilmeyenler mevzuatı öğrensin ve ona göre talepte bulunulsun. Yazılı konuları
hafifletilsin, puan 50 olsun gibi.”
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GENEL BAŞKAN, SİYASAL İKTİDAR SEÇİME GİDERKEN 10 BİN
ÖĞRETMEN ATAMASINI EKSİK YAPIYOR HİÇTE UMURUNDA DEĞİL!
yıksa da, bunun büyük sorumluğunun AKP iktidarında olduğunu
biliyoruz. Milletimizin de bunları
yakından takip ettiğini biliyorum.
Siyasal iktidar seçime giderken 10
bin öğretmen atamasını eksik yapıyor hiçte umurunda değil. Sayın
Ahmet Davutoğlu bu konuşmalarımız karşısında bir açıklama yapmıyor. O zaman ben vatandaş olarak
soruyorum siz kime güvenerek bu
seçime giriyorsunuz? Çok öğretmen atadığını iddia edenlerin, 13
yılda öğretmen atma sayısının 72
417 bin öğretmen KPSS’ye girbinden 417 bine nasıl çıktığını izah
miş bu sayının 37 binini atadığıetmesi lazım. 13 yıldır neler başarmızda geriye 380 bin ataması yadınız ya da neleri başaramadınız?
pılmayan öğretmen kalıyor. Bunun
Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın
tamamını nasıl atarız? Hem eğitimimizin ihtiyaçları hem de genç Başbakan ülkenin ekonomisinin giişsiz öğretmen sayısı ile mütenasip derek büyüdüğünü her defasında
olarak düşünmemiz lazım. Örne- ifade ediyorlar. İstatistiklere göre
ğin, kurs merkezlerine öğretmen 15-24 yaş aralığındaki işsizlik oranı
ataması yapabiliriz. Gündüz der- yüzde 16.9, 24-30 yaş aralığını da
se girmiş yorgun öğretmenlerle buna dahil ettiğimizde yüzde 24’ü
siz nasıl eğitim-öğretim faaliyetini bulan çok korkunç rakamlar ortadevam ettirebilirsiniz. Elimizde öğ- ya çıkıyor. Genç işsizlik bu ülkede
retmen de varken kurs merkezle- 5 milyona çıkmıştır. Kimin iktidar
rine öğretmen ataması yapılabilir. olduğu hiç önemli değil; ama gaSon zamanlarda öğrenci disiplin- rip olan Türkiye’de işsizliği 5 milsizliğinden bahsediyoruz. Öğren- yona çıkaran bir siyasal iktidarın
cilerimizin ders çalışmadığından bu ülkede hâlen iktidar olmasıdır.
şikayet ediyoruz, o halde etüt öğ- Muhalefet partileri de Haziran seretmeni sistemi oluşturabilir hatta çimlerinde söylediler bir kez daha
1 Kasım öncesinde genç işsizliği
bu kadar öğretmenle evde dahi
çözme konusundaki çabalarını ifadenetlemek mümkün olabilir. İşte
de etmeleri gerekir.” dedi.
bu konulara kafa yorduğumuzda bu ve benzeri projeleri hayata
SON DERECE ANLAMSIZ VE
geçirmemiz mümkün olabilir. Öğretmenlerimiz işsiz kaldıkları için VİCDANSIZCA DÜZENLEMİŞ BİR
itfaiye eri oluyor. İBBF mezunları
YÖNETMELİKTİR.
Maliye Bakanlığı’na girmek varProgramda stajyer öğretmenken başka işler yapıyorlar. Gümrük
lerin sorunlarına da vurgu yapan
Bakanlığı’nda biyoloji öğretmeni
Koncuk, “Yazılı sınavın kaldırılmagörev yapıyor. Biyoloji öğretmenisını stajyer öğretmenlerimiz gibi
nin o bakanlıkta ne işi var? Kimya
biz de çok istiyoruz.” dedi. “Stajöğretmeninin itfaiye eri olması ile
yer öğretmenlerimiz ile ilgili şuan
ne alakası olabilir. Bu ülkeyi yönetbir gelişme yok. Bilindiği gibi son
mek iddiası içerisinde olan bütün
yayınlanan Öğretmen Atama ve
siyasi partilerimizin genç işsizlik
Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde
problemini çözme konusunda kafa
stajyerliğin kaldırılması şöyle tayormak zorundadır.” dedi.
nımlandı; öğretmen atandı, per-

öğretmen ve 430 bin İİBF’li, KPSS
sınavına girmiş. Mesela öğretmen
ataması konusunda nasıl projeler
hayata geçirilebilir. Tabii bu problem hemen çözülebilir gibi değil,
kimsenin böyle bir iddiası da yok.
Ama mevcut şartları zorladığımızda şuan istihdam edilen öğretmen
sayısının çok fazlasını iş sahibi yapabilmek mümkün olabilir. Burada
mesele siyasi iradeyi kullanabilmektir. 13 yıldır bu iradeyi göremiyorum.
Türkiye Kamu-Sen ve Türk
Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, 4 Eylül 2015 tarihinde
Bengü Türk TV’de yayınlanan
Buyrun Konuşalım programına
katılarak, başta 37 bin öğretmen
ataması ve gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.
Koncuk şunları söyledi: “MEB tarafından 4 Eylül itibari ile 37 bin
öğretmenimizin atanması için başvurular başladı. Yaklaşık olarak 417
bin öğretmen olmaya hak kazanmış öğretmenlerimizin arasından,
37 bininin içine girebilmek için
müracaatlara başladılar. Tabii bu
atama sayısı kesinlikle yeterli değildir.Bu konuyu yıllardır konuşuyoruz. İktidarın sağlıklı öğretmen
atama politikası geliştiremediğini
üzülerek ifade ediyorum. Bilindiği
gibi bu ülkede 2002 yılından önce
72 bin ataması yapılmayan öğretmen varken, bu sayı her geçen
yıl artarak şimdi 417 bine ulaştı.
Seçim öncesinde bilhassa Sayın
Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan tarafından, Ağustos ayında
47 bin atama yapılacağı Kırıkkale mitinginde ilan edilmişti. Ama
o günden bugüne ne olduğunu
bilmiyoruz, öğretmen ataması 37
binde kaldı. Bu 10 bin atama nereye gitti? Gerçi 37 bin değil 47
bin dahi yapılsa bu sayı öğretmen
açığını kapatır mı? MEB’in ihtiyaç
duyduğu sayıyı karşılamıyor. Ama
verilmiş sözlerinde tutulması ve
47 bin atamanında gerçekleşmiş
olması sağlanmalıydı.”

“2014-2015 eğitim-öğretim yılında
Türk Eğitim-Sen’in yapmış olduğu
araştırma sonucunda, bütün illerimizde 80 bin ücretli öğretmen görevlendirildiği, MEB’in öğretmen
açığını, ücretli öğretmenlerle kapatmaya çalıştığını herkes gördü.
Sadece İstanbul’da görevlendirilen ücretli öğretmen sayısı, yaklaşık olarak 11 bindir. Dolayısıyla
47 bin öğretmen atanması 80 bin
ücretli öğretmeni dahi ortadan
kaldıran bir atama değildir. Bakın
37 bin atamadan illerimize düşen;
Karabük:12 Bayburt: 18 Yalova:
22 Uşak: 22 Kırşehir: 25 Isparta:
26 öğretmen düşüyor. Hâlbuki
sadece Karabük ilinde geçen yıl
görevlendirilen ücretli öğretmen
140 fakat atanacak öğretmen
12’dir. Norm kadro denilen bir yönetmelik var. Elinizdeki ders yüküne göre öğretmen ihtiyacı hesap
edildiğinde, bu sayı 130 binin üzerinde, şuan 130 bin öğretmen atayabilmeliyiz ki öğretmen ihtiyacını
karşılayabilmiş olalım. Gelişmiş ülkeler ile öğrenci başına düşen öğretmen sayısını bizim ülkemiz ile
karşılaştırdığımızda ise Türkiye’nin
gelişmiş ülkelerin çok gerisinde olduğunu görüyoruz.” dedi.
417 bin öğretmen KPSS’ye girmiş bu sayının 37 binini atadığımızda geriye 380 bin ataması yapılmayan öğretmen kalıyor. Bunun
tamamını nasıl atarız?

Öğretmen atama problemine ilişkin çözüm önerileri sunan
Koncuk; “Ataması yapılmayan
öğretmen ile birlikte genç işsizMEB’İN ÖĞRETMEN AÇIĞINI
liği nasıl çözeriz? 13 yıldır iktidar
olan AKP’nin bu sorunu çözme
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERLE
konusunda herhangi bir projesiKAPATMAYA ÇALIŞTIĞINI
ni göremedim. Genç işsizlik her
HERKES GÖRDÜ.
geçen yıl artarak devam ediyor.
Geçtiğimiz yıl sadece İstanbul’da Çözüm yolları üretmemiz gerekir.
ücretli öğretmen sayısının 11 bin Bu gençlerimizi ne yapabiliriz de
olduğuna vurgu yapan Koncuk, işsizlikten kurtarabiliriz. 417 bin
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O ZAMAN BEN VATANDAŞ
OLARAK SORUYORUM; SİZ
KİME GÜVENEREK BU SEÇİME
GİRİYORSUNUZ?
Siyasal İktidarın 7 Haziran seçimlerinde alınan sonuç herhalde
memnun olmadığı için yeniden
seçim yapma kararı çıkarttığı endişesini dile getiren Koncuk; “Bu
seçimin sonuçlarını diğer partilere

formans değerlendirmesi yapacağız şayet başarılı olursanız sizi
yazılı sınava girmeye hak kazanacaksınız. Eğer performans değerlendirmesinde başarılı değilseniz
hemen meslekten atılıyorsunuz.
Son derece anlamsız ve vicdansızca düzenlemiş bir yönetmeliktir.
1 yılın sonunda insan şu yada bu
nedenle başarısız olabilir, siz ona
neden ikinci bir hakkı tanımıyorsunuz? Diyelim ki, başarılı oldunuz bu
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seferde yazılı sınava gireceksiniz.
Performans değerlendirmesinde
başarı puanı 50 iken, yazılıdan 60
almanız isteniyor. Önümüzdeki aylarda stajyerlik sınavı yapılacak bu
arkadaşlarımıza mülakat yok. Fakat kökten kaldırılmış değil, hala
önümüzdeki yıllarda bu mülakat
geçerli olacaktır. Ben bu saatten
sonra da stajyer öğretmenlerimize
bu dönem uygulanmayacağı için
bundan sonrada uygulanacağını
düşünmüyorum. Stajyer öğretmenler performans değerlendirmesinde 50 aldıysa başarılı olması
için yeterli olmalıdır. Performans
değerlendirmesinden o kadar çok
konudan soruya tabii tutuluyor ki
daha sonrasında öğretmenlerimizi
bir sınav daha yapmanın hiçbir anlamı yok. Yazılı sınavın kaldırılmasını stajyer öğretmenlerimiz gibi
biz de çok istiyoruz. Ancak yazılı
sınavın yapılması kanun gereğidir.
Kanun değişmez ise, MEB istese
de kaldıramaz. Madem kanun değiştirmiyorsa o halde yazılı sınavın
konularına biraz hafifletin. Her konuyu soruyor öğretmene, neredeyse ikinci mezuniyet istercesine
konular dizilmiş. Bu konuyu MEB
yetkilileri ile görüştüğümde bir çalışma yapacaklarını bana ifade ettiler ama şu ana kadar bir çalışma
yapılmış ve sonuç alınmış değil.
Ama kanun değişebilir. Bütün siyasi partilerin yetkileri biraraya gelip
bu konuyu düzeltebilirler. Şu dönem seçimlerden dolayı bu konuya fırsat bulunabilir mi bilmiyorum.
En azından başarı puanını 60’dan
50’ye düşürülmesi ve yazılı konuların azaltılması ile ilgili bir çalışma
yapılması mümkündür.” dedi.

MEB KENDİLERİNİ
ÖĞRETMENLERİMİZİN
ALANLARINDA
GELİŞTİRMELERİNE ZEMİN
HAZIRLAMALIDIR.

özrünü, özür gruplarının arasından
çıkararak bir anlamda öğretmenlere şunu demek istiyor; senin
kendini geliştirmene ihtiyacın yok,
senin bu bilgin bana yeter. Beşikten mezara kadara oku diyen bir
kültürden geliyoruz. İlk sözü, ikra
olan bir dine sahibiz. MEB’in ana
görevlerinden birisi öğretmenlerimizin alanlarında kendilerine geliştirmelerine zemin hazırlamalıdırlar.
Şöyle bir konuda var para ile yüksek lisans yapmanın da önü açıldı.
MEB yetkilileri bu konu istismar
edilebilir olduğu düşüncesi ile biz
bunu kaldırıyoruz diyor. O halde
istismar edilemeyecek bir şekilde
düzenleme yapın. Bu konuyu biz
yargıya taşıdık umarım yargı da
MEB yetkilileri gibi olumsuz bakmaz ve bu konu yargıda çözülür.”
dedi.

ÖRNEĞİN ANTALYA İLİNİ
ELE ALDIĞIMIZDA, EN UÇ İLİ
GAZİPAŞA İLE KAŞ ARASINDA
240 KM MESAFE VAR. ŞİMDİ
BU İNSANLAR AYNI İLDE Mİ
YAŞAMIŞ OLUYORLAR?
9 Eylül Günü MEB’in öününde
2.il içi tayinleri için kitlesel basın
açıklaması yapılacağını belirten
Koncuk “2. iller arası tayin hakkı ile ilgili Türk Eğitim-Sen olarak
elimizden gelen gayreti ortaya
koyuyoruz. Sayın Nabi Avcı ile
telefon görüşmesi yaptım ve öğretmenlerimizin 2. iller arası tayin
hakkı talebini kendisine ilettim.
Gayret sarf edeceklerini ifade ettiler. Nasıl bir sonuç çıkar bundan
emin olamam. Arkadaşlarımızın
taleplerinin yerine gelmesi için
gayret gösteriyoruz. Ayrıca il içerisinde de problem yaşayanlar var.
Örneğin Antalya ilini ele aldığımızda, en uç ili Gazipaşa ile Kaş arasında 240km mesafe var. Şimdi bu
insanlar aynı ilde mi yaşamış oluyorlar? Eşlerden biri Gazipaşa’da
ise, diğer bir eş Kaş’ta olursa aile
bütünlüğü sağlanmış olmuyor.
Dolayısıyla bu arkadaşlarımıza 2.
il içi tayin hakkı verilmesini ve özür
gurubu bakımından isteyenler de
ilçe emri verilmesi ilgili talebi var.
Onların istekleri üzerine biz de 9
Eylül 2015 Çarşamba günü saat
14.00’da Genel Sekreterimiz Musa
Akkaş öncülünde MEB’in önünde
bir basın açıklaması yapacağız.

Özür gruplarının içine öğrenim
özrünün de dahil edilmesi gerektiğini ifade eden Koncuk, “Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme
Yönetmeliği’nin öğrenim özrü
konusuna dava açtık. Fakat bu
konunun özür guruplarına dahil
edilmesi ilgili bir çalışma yok. Bunu
buradan çok net olarak söylüyorum. Kimseyi de umutlandırmak
istemiyorum. MEB’in öğretmenlerin kendilerini geliştirmesine izin
vermesi gerekir. Örneğin coğrafya
BÜTÜN ŞEHİTLERİMİZE
öğretmenini düşündüğümüzde,
YÜCE ALLAH’TAN RAHMET
kendi alanında yüksek lisans yapDİLİYORUM.
ması, doktora yapması esasen
MEB tarafından özendirilmesi geSon günlerde yaşanan terör
reken bir durumdur. MEB öğrenim olaylarını da lanetleyen Koncuk,
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“28 Eylül tarihinde okullarımız
açılacak. Bilindiği gibi turizmcilerin ricası üzerine zarar eden turizm sektörüne destek vermek
amacıyla okullarımızın açılması
28 Eylül tarihine ertelendi. Ayrıca
Türkiye’nin bir bölgesinde çok ciddi terör eylemleri başladı. Mardin
Dargeçit’te bir okulumuz yakıldı
ve 4 polisimiz buraya kontrole
giderken şehit oldular. Bütün şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet
diliyorum. Buralara görev yapmak
için giden öğretmenlerimiz ciddi
kaygılar içerisinde. Bunun yanı sıra
diğer memurlarımızı imamlarımız,
ebelerimizi nasıl koruyacağımıza
dair ciddi endişeler duyuyoruz.
Güvenlik görevlilerinin dahi neredeyse kendilerini koruyamaz hala
gelmesi, öğretmenlerimizi ve diğer memurlarımızı nasıl koruyacağımıza dair ciddi endişeler uyandırıyor. Yetkili kişilerle görüşmeler
yaptığımda 28 Eylül tarihinden
sonra ne olacağını bilen şimdilik yok. Bir çok okullarımız taşıma
yolu ile ilçe merkezlerine getirilebilir mi? Bunun yolu bulunabilir
mi? Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu
konuyu çok ciddi bir şekilde masaya yatırması gerekir. Geçen yıl
300’e yakın okulumuz yakılmıştı.
Gerçi çok şükür ki, öğretmenlerimizden ölen olmadı, bina olarak
kayıplarımız oldu. Ben burada terör örgütünden merhamet dilecek
falanda değilim. Bu asla yanlış anlaşılmasın ama şunu da söylemek
istiyorum; öğretmenleri, imamları,
sağlık çalışanlarını terörün dışında
düşünmek lazım. Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile bir savaş mı
yapıyorsunuz? Kalleşçe, askerimizi, polisimizi şehit ediyorsunuz
bunu biliyoruz. Öğretmenimiz,
sağlık çalışanlarımız terörün dışında tutulmalıdır. Bunun için oradaki
STK’lar, hani biz siyasallaştık diyen
bir siyasal iktidar var! Birileri gayret göstersin öğretmenlerimizi bu
işe bulaştırmasınlar çünkü öğret-

menlerimizin belinde silahı yok.
Elinde kalemi var, sağlık çalışanları o bölgede yaşayan insanlara
hizmet etmeye çalışmaktadır. O
bölgedeki insanlarında eğitimöğretim görmeye hakkı var. Sağlık
hizmetinden faydalanmak eğitimden hizmet almak Güneydoğu’da
Doğu Anadolu’da yaşayan insanlarımızın da, Kürt kardeşlerimizin
de hakkı var. Böyle bir faaliyetin
kesintiye uğraması evlatlarımıza
yapılacak bir haksızlık olarak düşünülmelidir. Bunu da kimse yanlış
anlamasın. Devlet teslim mi oluyor? Maalesef bu bölgede devletin varlığını göremiyoruz. Devletin
bütün bölgelerde varlığını en net
şekilde göstermesinin tam zamanıdır. Bilindiği AGİBİ geçmişte terör örgütü tarafından 250 civarında öğretmenimiz 1990 yıllarında
şehit edildi. Şu anda 20’nin üzerinde memur arkadaşımız rehine
onun için devletin varlığını en net
şekilde göstermesi lazım. 3.5 yıllık
çözüm sürecinde PKK’nın elinin
güçlendirildiğini hepimiz biliyoruz.
Çözüm sürecinin mimarlarının bunun bedelini ödemesi lazım. Çıkın
adam gibi mücadele edin. Bunun
bütün sorumlusu sizsiniz. Neredeyse bitmek üzere olan bir terör
örgütüne 3 buçuk yılda adeta can
suyu verdiniz. Terörist sayısı bin
beş yüz olan bir terör örgütünü
20 binlik bir güç haline getirdiniz.
O halde sorumluluğunuzu da taşımanız gerekir. 1 Kasım seçimleri
öncesinde bütün siyasi partilerimizin bu terör olaylarına bir kez daha
dikkat çekmelidir. Okullar açılmadan önce öğretmenlerimizin, sağlık çalışanlarımızın can güvenliği
nasıl sağlanacağı konusunda Sayın
Başbakanın garanti vermesi lazım.
Devlet bu bölgede var mı yok mu?
Bunun cevabını duymak istiyoruz.
Umarım en kısa zamanda bu konu
çözüme ulaşır.” dedi.
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MASA BAŞI OYUNLARI İLE
KAMU ÇALIŞANLARI PAZARLANIYOR
Musa AKKAŞ
Genel Sekreter

mücadele vermeli, sendikaların
hükümetle ilişkileri hangi düzeyde
olmalı gibi soruları cevapladıktan sonra hangi sendikaya üye
olduklarını da sorgulamalıdır. Bu
sorgulamanın yapılmaması halinde,
teslimiyetçi bir anlayışla sendikacılık
da, mücadele de yapılamaz, hak
edilen ücretler alınamaz, adaletsizliğin, hukuksuzluğun, yanlış uygulamaların, hak ihlallerinin önüne
geçilemez. Şüphesiz ki, kaybeden
net artış tarihi başarı olarak yuttunedense rahatsız etmektedir. Zira
Toplu sözleşme masası, “Evet
kamu çalışanları olur, kaybeden
efendim, olur efendim” denilen bir bilmektedirler ki; Türkiye Kamu Sen rulmaya çalışılmıştır. Hâlbuki 123
geleceğimiz olur, kaybeden
liralık zam aslında toplu sözleşme
içerideki gizli pazarlıkları deşifre
yer olmadığı gibi ayağa kalkılarak
ülkemiz olur. Türkiye Kamu-Sen,
görüşmelerinde Hükümetin ilk tek- 2002 yılında başlayan ve 2010 yılına
edecektir; memuru, emekliyi paselam verilen; el pençe divan
durulan bir yerde değildir. Bu masa zarlatmayacaktır. Bütün endişeleri, lifi olan %3+%3 maaş zammından
kadar Türkiye Kamu-Sen öncülübile daha düşüktür. 2014 yılı için
ciddi bir pazarlık masasıdır. Memur- korkuları bundandır.
ğünde yürütülen toplu görüşme
123 TL zam % 5,2 oranına karşılık
ların, emeklilerin insanca yaşayacasüreçlerine bir anlam ve ciddiyet
Buna bir örnek 2013 yılında yagelmektedir. Hükümetin teklifi olan kazandırmak için her türlü mücağı bir ücretin alınacağı; umutların
şadığımız Toplu Sözleşmedir. 2013
% 3+3 zam ise % 8,2 zam demektir. deleyi vermiştir. Toplu sözleşme
yeşereceği bir masadır. Maalesef
yılı Toplu Sözleşmesine bir nevi
hakkımız gasp edilmiş olmasına
Yani bütçede memurlara ayrılan
yetkili sendika olduğunu söyleyen
“satış sözleşmesi” diyebiliriz. Kamu
rağmen memurlar ve emekliler için
kaynağın 2.97 milyar TL’si hüküama etkili olamayan Memur Sen
çalışanlarının hakları masa başında
sayısız kazanıma imza atılmıştır.
mete peşkeş çekilmiş ve masada
2016 ve 2017 yıllarını kapsayan topresmen gasp edilmiştir. 2 Milyon
bırakılmıştır. Bunun neresi başalu sözleşme masasını bulandırmıştır.
2013 yılından beri ise sarı sendi600 bin memur, 1 milyon 900 bin
rıdır? Bu sözleşme bir hezimettir,
Daha masaya gelmeden, kamu
ka, hükümet işbirliği ile toplu sözemeklinin hakları yetkili sendika
fiyaskodur; resmen memurun maçalışanlarının haklarını iyileştirme
leşme masasının ciddiyetine gölge
tarafından kamu işvereni olan
sada pazarlanmasıdır. Memur Sen
yerine akıl almaz açıklamalarda
düşürülmüştür. Bu süreçte memur
hükümete alenen satılmıştır. 2013
başta üyeleri olmak üzere kamu
bulanarak; “diğer konfederasyonlave emeklilerimizin umutlarıyla oyyılı Toplu Sözleşmesi Cumhuriyet
çalışanlarının hakkını yemiş, yerın yetkili olmadıkları halde masada
nanmış; rakamlar çarpıtılarak, çeşitli
tarihinin en kötü Toplu Sözleşmesi
dirttirmiştir. Bunun hesabını kamu
oturmalarının meşru olmadığı” gibi
şovlar vasıtasıyla toplu pazarlıklar,
olmuştur. Yasal süresinin tamamçalışanları sormalıdır. Sendikaların
mesnetsiz beyanlarla suyu bulanşahsi menfaat sağlama aracı haline
lanması bile beklenmeden; kamu
varlık sebebi iktidarlara yandaşlık
dırmaya çalışmıştır. “Diğer konfegetirilmeye çalışılmıştır. Ancak
çalışanlarının birçok sorunu masaya
ederek memuru satmak değildir.
derasyonlar gözlemcilikten öte bir
şundan herkes emin olmalıdır ki;
yatırılmadan, Kanuna göre 30 gün
Burada milyonlarca çalışanın,
anlam ifade etmiyor” diyerek ipe
Türk Eğitim Sen olarak; yetkisini
sürmesi gereken toplu sözleşme
emeklinin hakkı vardır. Sendikaların kötüye kullananlar üzerinde kamu
sapa gelmeyen açıklamalarda busüreci 7 günde 2 toplantı sonunda
görevi üyelerinin haklarını korumak, görevlilerinin gerçek temsilcisi olalunmuştur. Oysa bir hukuk devletinsonuçlandırılmıştır. 2014 ve 2015
geliştirmek ve bunun için mücade meşruiyetin ölçüsü kanunlardır
rak varlığımızı ve ağırlığımızı daima
yılı maaş zamlarının belirlendiği
dele etmektir. Bir siyasi düşünceye hissettireceğiz. Kamu görevlileri
ve kanunlar, merhamet duygularıyla
toplu sözleşme görüşmelerinde
sahip olabilirsiniz, gönlünüzde bir
değil hukuki saiklerle tanzim edilir.
üzerinden kirli hesaplar yapanların
sözde yetkili konfederasyon, iktidar
siyasi parti olması da normaldir.
Bu yönüyle “Çarpık yasanın meroyunlarını bozacağız. Eğitim çalıile işbirliği yaparak Memurları 2014
Âmâ kamu çalışanlarının hakları
hametiyle masadasınız” diyenlerin
şanlarının hak ve menfaatlerini her
yılında 123 TL’lik; emeklileri ise 140
gasp edildiğinde, hükümetin yanlış platformda koruma ve geliştirme
hukuk tanımadığı da aşikardır.
TL’lik zamma mahkûm etmiştir.
olan uygulamalarına sesiz kalınıyor- yönünde verdiğimiz mücadeleyi
Toplu sözleşme sonunda kamu
Türkiye Kamu Sen masada
sa bunun adı sendikacılık olmaz.
kararlılıkla sürdüreceğiz.
görevlilerinin hakkı olan enflasyon
bulunduğu müddetçe memurun
Bunun adı yandaşlıktır, bunun adı
pazarlanmasına müsaade etmeye- farkı gasp edilmiştir. Ek ders ücretTürkiye Kamu Sen ve ona bağlı
sarı sendikacılıktır. Maalesef Memur
leri, nöbet ücretleri, ek ödemeler,
cek; masada olan bitenleri kamu
sendika Türk Eğitim Sen olarak
Sen hükümetin duruşuna göre
çalışanları ile paylaşacaktır. Türkiye aile yardımı, çocuk parası, özel hiz2016 ve 2017 yıllarını kapsayan
pozisyon belirlemektedir. Hükümet tazminatı, fazla mesai ücretleri
Kamu-Sen 450 bin üyesi ile adam
ekonomik ve sosyal toplu sözleşme
metin kamu çalışanlarının aleyhine
gibi sendikacılık yaparak, güvence- de artmamıştır. Hal böyle olunca,
taleplerimizi uzun bir çalışmanın
çıkardığı yasalara ve açıklamalara
memur maaşları hükümetin ilk
sini ve gücünü üyelerinden alarak
sonunda hazırlayarak kamuoyuna
tepki göstermemesi bunun açık bir
teklifinin bile altında kalmıştır. Kamu
hak mücadelesini sürdürmektedir.
da açıkladık. Bu süreçte, sendikaörneğidir.
mızca tüm şubelerimizin görüşleri
çalışanları kendi kaderine terk edilTürkiye Kamu Sen’in Toplu SözKamu çalışanları, sendikalar nasıl alındı, komisyonlar oluşturularak
miştir. Maaşlara yansıyan 123 TL’lik
leşme masasında olması birilerini
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çalışmalar sürdürüldü. Ciddi bir
çalışma oldu. Bu çalışmalar sonucu
ortaya çıkan talepler, uçuk talepler
değildir. Amacımız kamu çalışanlarını açlık sınırından kurtarmak ve
insanca yaşayabileceği bir ücrete
kavuşturmaktır. Konfederasyonumuz ve sendikamız Türk Eğitim
Sen’in talepleri Toplu Sözleşme
masasında gündeme getirilmiştir.
Öncelikli olarak şunları bilmekte
de fayda vardır: Kamu çalışanlarına yapılacak tüm artışların toplu
sözleşme masasında yapılması
gerekirken toplu sözleşme dışında
hâkim ve savcıların maaşlarına 2014
yılında 1155 TL. Zam yapılmasına
karar verilmiştir. Buna itirazımız
yoktur. İtirazımız; hâkim ve savcılara
zam yapılıyorsa herkese zam yapılması yönündedir. Ayrıca memurlara
2015 yılında 3+3 zam verilirken
kamu İşçilerine % 5+6+500 TL
denge tazminatı ödenmesine karar
verilmiştir. Bu rakamlarda da adalet
yoktur. Kamu çalışanları yandaş,
beceriksiz, hükümet yanlısı sendika
nedeniyle üvey evlat muamelesi
görmüştür. Devletin olmazsa olmaz
unsuru olan kamu çalışanları bunları
hak etmemektedir.

2016 yılı için yüzde 4+4, 2017’de
ise yüzde 3+3 zam teklifi yapıldı. Kısacası; bu yıl da 20 milyon
vatandaşımızı yakından ilgilendiren
toplu sözleşme görüşmeleri yetkili
konfederasyon ve hükümet eliyle
çadır tiyatrosuna dönüştürülmüştür.
Kamu çalışanlarının, emeklilerin
umutları suya düşürülmüş, hayalleri
yıkılmış, beklentileri boşa çıkarılmıştır.
Türkiye Kamu Sen Genel Başkanı
İsmail KONCUK bu teklif karşısında
tepki gösterirken; Memur Sen Genel Başkanının yumuşak bir üslupla
cevap vermesi çok düşündürücü
olmuştur. Toplantı sırasında dilini
yutmuş olan Memur Sen, toplantı
sonrası nedense bir anda aslan
kesilmiştir. Bu rakamları kabul
etmediğinizi içeride söyleyecektiniz. Sizde yürek varsa , “Bu teklifi
reddediyorum; bu teklifle masada
oturmayı kabul etmiyorum” der ve
çıkardınız. Ancak biliyoruz ki, sizlerde o cesaret ve yürek yoktur.

Milyonlarca memur ve emekli
toplu sözleşme masasından çıkan
sonuç karşısında bir kez daha hüsrana uğramıştır. Toplu sözleşme
Türkiye Kamu Sen olarak, geçmiş görüşmeleri bir kez daha bilindik
bir oyuna sahne olmuştur. Oyunun
yıl kayıplarını telafi etmeden yeni
dönem teklifleri ile masaya oturma- figüranları ve yönetmenleri aynıdır.
yız dedik. “Eski hesabı kapatmadan İsimler değişmiş ama yaklaşımlar
değişmemiştir. İleri ki günlerde
yeni hesaba bakmayalım” dedik
hükümetin teklifleri bir-iki puan
ve 2014 ve 2015 yılı kayıplarımızı
hesapladık. “2014’de Bin TL, 2015 artırılarak, bir başarı sağlanmış gibi
kamuoyuna gösterilecektir. Fakat
için de Bin TL alacağımız var onu
biz sergilenen oyunun farkındayız.
tahsil edelim” dedik ve “Bunu da
dört eşit taksitte istiyoruz” dedik.
Memuru ve emekliyi sefaletin
Yani toplamda oransal olarak yüzde karanlık dehlizlerine mahkûm eden
10 telafi zammı verilmesini istedik.
söz konusu anlayış, açıkça çalışanı2016 zammı olarak da yüzde 6+6,
mıza ve emeklimize hakarettir. Bu
en düşük dereceli ve en üst düzey
anlayışı kınıyoruz. Kamu çalışanlarını
memur arasındaki makasın daraltıl- yok sayan, kamu çalışanlarını açlığa
ması amacıyla da taban aylığa 100 mahkûm eden anlayışı Türkiye
TL zam talebinde bulunduk.
Kamu Sen olarak, Türk Eğitim
2017 de ise yüzde 10+10, 150
TL de taban aylığa zam istedik.
Tüm bu taleplerimize rağmen
Kamu işveren tarafı teklifini açıkladı.

Sen olarak deşifre etmeye devam
edeceğiz. Sendikacılığın nasıl
yapıldığını dost, düşman herkese
göstereceğiz.

Türkiye’nin Sendikası

MEMUR
MAAŞLARI
DOLAR VE ALTIN
KARŞISINDA
ERİDİ
Türkiye Kamu-Sen Ar-Ge
Merkezi’nin yaptığı araştırma, ekonomideki olumsuzlukların memur
maaşlarını doğrudan etkilediğini
ortaya koydu. 2015 Yılı içerisinde
yaşanan ekonomik dalgalanmalar
sebebiyle memur maaşları altın
karşısında %9,3 dolar karşısında ise
%13 eridi.
Araştırmaya göre, 2002 yılında
bir çeyrek altının piyasa satış fiyatı
24 lira idi. Bugün çeyrek altın 176
lira oldu. 2002-2015 arasında altın
fiyatları yaklaşık 7,4 kat arttı.
2002 yılı itibarı ile ortalama
memur maaşı ile 22,1 çeyrek altın
alınabilirken şu anda bu rakam
13,7’ye geriledi. 2002 ile 2015
arasında ortalama memur maaşı
çeyrek altın karşısında %38 değer
kaybetti.

2015’in başında 11,3 çeyrek altın alınırken şimdi ancak 10,3 çeyrek altın
alınabiliyor. Buna göre en düşük
dereceli memur maaşında da altın
karşısında %8,9’luk bir kayıp söz konusu. En düşük dereceli memur da
8 ayda tam 1 çeyrek altın kaybetti,
bunun da parasal karşılığı aylık 176
liraya denk geliyor.
2014 sonunda Dolar kuru 2,33
iken şimdi 2,89’a yükseldi. Ortalama memur maaşı 2015 yılı başında
957,5 dolardı. Bugün ortalama
memur maaşı 832,9 dolara geriledi.
Buna göre ortalama memur maaşının dolar karşısındaki değer kaybı
aylık 124,6 dolara ulaşırken, zarar
Türk lirası cinsinden 235,5 lira oldu.
En düşük memur maaşı ise 2014
sonunda 720,4 dolar iken bugün
626,7 dolara geriledi. En düşük
memur maaşı 8 ayda 93,7 dolar erimiş oldu. En düşük dereceli memur
maaşının aylık kaybı ise Türk lirası
bazında 177,1 lira olarak hesaplandı. Böylece memur maaşları 2015
yılı içinde dolar karşısında %13
değer kaybetti.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Genel Başkan İsmail
Koncuk, “zararlar telafi edilmeden
2016 ve2017 yılı için yapılacak
artışlar anlamsız kalacaktır” dedi.
En düşük maaş alan bir memur
2002’de maaşı ile 14,9 adet çeyrek Memur maaşlarının hem zorunlu
tüketim maddeleri hem de mal ve
altın alabiliyordu; şu anda aynı
memur, maaşı ile ancak 10,3 çeyrek hizmet fiyatları karşısında sürekli
değer kaybettiğini vurgulayan
altın alabiliyor. En düşük memur
Koncuk, “memur maaşlarının
maaşının çeyrek altın karşısındaki
eridiği gerçeğini inkar ederek maaş
kaybı ise %30,9 oldu.
pazarlığına soyunan sözde yetkili
Yılbaşında çeyrek altın 148 lira
sendikaların memurları gerçek
iken ortalama memur maaşı ile 15,1
anlamda temsil etmekten uzak
çeyrek altın alınabiliyordu. Şu anda
olduğunu söyledi. Toplu sözleşme
ortalama memur maaşı ile ancak
görüşmelerini panayıra çevirme
13,7 çeyrek altın alınabildiğine
gayretindeki yetkilendirilmiş
göre, memur maaşları altın fiyatları
sendikaların şovmenliğe soyunan
karşısında 8 ayda %9,3 değer kaybaşkanları iktidar karşısında süt
betmiş oldu. Yani memur 8 ayda
dökmüş kediye dönüyor ve meortalama aylık 1,4 çeyrek altın kaymurların geçmişe dönük zararlarıbetti. Bunun parasal değeri 246,4
nın telafi edilmesi noktasında bir
liraya denk geliyor.
tek cümle dahi kurmaya cesaret
En düşük memur maaşı ile
edemiyor” dedi.
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SUÇLULAR AYAĞA KALKIN !!
Köşe Yazısı
Yıl 2002 henüz Amerika Irak’a
girmemiş, Barzani denen... Benim
Ülkemde kırmızı halılarla karşılanmıyor,
İktidar Partisi’nin kongresinde
Bazı densizlerce “sizinle gurur
duyuyoruz” diye tezahürat yapılmıyordu ve
Türkiye’nin vereceği izinle yurt
dışına çıkabilen bir besleme idi.
Irak’ı henüz ABD işgal etmemiş,
Amerikan conileri henüz yüzbinlerce Iraklı Müslüman kadına
tecavüz etmemiş, kendi ellerimizle
kuzey Irak çapulcu devleti kurulmamış ve askerimizin başına çuval
geçirilmemişti.
Libya’da bugün ki gibi Müslüman Kanı akmamaktaydı.
Yemen’deki Müslümanlar birbirlerinin kanını içmemekteydi.
Mısır bugün ki gibi Dünya’nın en
Karışık Müslüman ülkesi olmamıştı.
Ülkemin camileri ve mezarlıkları
PKK’nın silah deposu olmamıştı.
Suriye’de henüz savaş yok,
ülkede kan gövdeyi götürmüyor,
milyonlarca Suriyeli ülkelerinden
yurtlarından olmamış, ülkemiz 3
milyon Suriyeliye bakmak zorunda
kalmamış, ülkem insanın ALIN teri
olan 6 milyar dolarımız Suriyelilere
harcanmak zorunda kalmamış, Irak
ve Sûriye Türkmenleri zulmüne uğramamış, kendi elimizle etrafımızda Çapulcu ve düşman devletler
oluşturulmamıştı.

Ülkemizde ise PKK itleri bu
kadar azmamış,
2002 yılında şehit sayısı 10 Lu
sayılarda iken bu gün olduğu gibi
son iki ayda 70 şehit verilmemişti.
O yıllarda terör örgütü bitme
Dağılma aşamasına gelmiş,
PKK 15-20 il ve ilçede özerklik
ilan etmemişti.
TÜRK milleti Zaman’ın başbakanı Tarafından 35 etnik kökene
bölünmemiş,
Kimse kimsenin kökünü araştırmıyordu.
O yıllarda adalete bu kadar
müdahale yok,
Hırsızlık bakanlara, oğullara
kadar sıçramamış,
Hırsızlık normal hale gelmemiş,
zina suç olmaktan çıkmamış, camiler kapatılıp kilise açılmamıştı.
Milli ve manevi değerlerimize
bu kadar hakaret edilmemiş, din
siyaset adamlarınca bu kadar
kullanılmamış, siyasiler İslam’la
alay etme cüretini gösterememiş,
camilerimiz PKK terör Örgütü’nün
cephane deposu olmamıştı.
Andımız kaldırılmamış, milli
bayramlarımızın içi boşaltılmamıştı.
Okullarda öğretmenler,
Hizmetli ve memurlar bu kadar
huzursuz değil, devlet dairelerine,
camilere, kışlaya ve karakola siyaset bu kadar girmemiş ,görevde
yükselmelerde ehliyet ve liyakat
yerine torpil bu kadar Fütursuzca
yapılmamıştı.

O dönemde memur(sendikamsı
yapı tarafından )pazarlanmamış ve
satılmamıştı.
Bugün ise Dünya’nın heryerinde
Müslüman kanı oluk oluk akmakta,
Ülkemizde çapulcular iyice
azmış,
Eşkiya ve bölücüler Şehre inmiş,
Hergün şehidimiz olmakta,
Analar, bacılar, Eşler Gözyaşı
dökmekte, çocuklar öksüz kalmaktadır.
Bugün ülkenin bu hale gelmesinin sebebi kimdir.
Suçlusu kimlerdir?.
Bu soruların cevabı gayet açık
ve nettir.
Bu ülkeyi bu hale getirilenler:
13 Yıldır bu ülkeyi yönetemeyenlerdir.
Bob Eş başkanlarıdır.
Şehide kelle çocuk katiline sayın
diyenlerdir.
Bu milleti 35 etnik kökene
bölenlerdir.
Açılım diye diye ihanet projesini
bu millete yutturanlardır.
Habur rezaletine göz yumanlardır.
“Bölücülerle görüşen şerefsizdir” deyip görüştükleri ortaya
çıktığında sus pus olanlardır.
Terör örgütüyle pazarlık masasına oturanlardır.
İmralı’daki bebek katiline her
türlü rahat ortamı sağlayanlardır.

MEB, BÖLÜM, ATÖLYE VE LABORATUAR
ŞEFLİKLERİ YÖNERGESİNİ YARGIYA GÖTÜRDÜK
Bilindiği üzere, Milli Eğitim
Bakanlığı Mesleki ve Teknik
Eğitim Genel Müdürlüğünün
25/06/2015 tarihli yazısı ile Milli
Eğitim Bakanlığına Bağlı Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumları Alan/Bölüm, Atölye ve
Laboratuvar Şefliklerine İlişkin
Yönerge yayımlanmıştır.
Türk Eğitim Sen olarak, Yönergenin “Alan/Bölüm, Atölye ve
Laboratuvar Şefliklerinin Görevlendirilmesi” başlıklı 9.maddesinin 1. Fıkrasında yer alan; “Alan/
bölüm, atölye ve laboratuvar

10

şefliklerine 8 inci maddedeki
şartları taşıyan öğretmenler arasından, okul/kurum müdürünün
inhası ve il milli eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı
ile dört yıl süreyle görevlendirme yapılır.” ibaresinin; aynı
maddenin 3. Fıkrasında yer alan
“Aynı eğitim kurumunda, aynı
unvanla sekiz yılını tamamlayan
şeflerin şeflik görevi sona erer.”
cümlesinin; 10. Maddesinin 1.
Fıkrasının (a) bendinde yer alan
“Alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerinden; a) 9 uncu

maddede belirtilen süreyi tamamlayanların.. şeflik görevleri
sona erer.” düzenlemesinin; Geçici 1. Maddesinin 1. fıkrasında
yer alan; “Bu Yönergenin yayımı
tarihinde alan/bölüm/atölye/laboratuvar şefliği görevinde bulunanlardan aynı okulda 4 yıllık
süreyi tamamlayanların görevi
başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer.” hükmünün öncelikle yürütmesinin durdurulması
ve devamında iptali talebiyle
Danıştay nezdinde dava açtık.

Seyit Ali KAPLAN
Genel Mali Sekreter

Dolmabahçede ihanet belgesini
imzalayıp sonra inkar edenlerdir.
Nevruzda Diyarbakır’da bebek
katilinin mesajının okunmasına göz
yumanlardır.
Bebek katilinin Mektuplarını
kandile taşıyan ve taşınmasına göz
yumanlardır.
Dün Türkiye’yi dizayn ederken
kol kola olduklarını bugün haşhaşilikle suçlayanlardır.
Asker ve polisi pasifleştirenlerdir.
Koltuk sevdasına Neron gibi
ülkemizin zarar görmesine sebep
olanlardır.
Yüce İslam dinini Şahsi menfaatleri için kullananlardır.
Ama
Bunları yapanlar zannetmesinler
ki bunlar Yanlarına kar kalacak.
Bunların Hesabını TÜRK milleti
mutlaka soracaktır. Dünya’da
gerçekleşmezse
bu hesaplaşma ahirette olacak
ve o gün “ey suçlular ayağa
kalkın” denecek ve bu kanın
müsebbipleri cehennemi boylayacaklardır.

TÜRK EĞİTİM-SEN

Türkiye’nin Sendikası

AĞUSTOS AYI ASGARİ GEÇİM ENDEKSİ
SONUÇLARINI AÇIKLANDI
Türkiye Kamu-Sen Araştırma
Geliştirme Merkezi’nin yapmış
olduğu 2015 Ağustos ayına ait
asgari geçim endeksi sonuçları
açıklandı.

%27,06’sına denk gelmiştir. Buna
göre bir memur, ortalama maaşının %70,06’sını yalnızca gıda ve
barınma harcamalarına ayırmak
zorunda kaldı. Diğer ihtiyaçlarını karşılamak için ise maaşının
Türkiye İstatistik Kurumu’ndan
%29,94’ü kaldı.
alınan Ağustos 2015 fiyatlarına
Ortalama ücretle geçinen bir
göre yapılan araştırmada çalışan
memur
ailesinin ulaşım, sağlık,
tek kişinin yoksulluk sınırı 2.122,38
eğitim,
haberleşme,
giyim gibi
TL olarak hesaplanırken, dört kişidiğer zorunlu ihtiyaçlarını karşılik bir ailenin asgari geçim haddi
laması için Ağustos 2015 maaise 4.300,74 TL olarak belirlendi.
şından geriye yalnızca 720,72 TL
Sonuçlar, dört kişilik bir ailenin
kaldı.
asgari geçim haddinin bir önceki
Özellikle gıda fiyatlarında son
aya göre % 0,38 oranında arttığı- bir yılda görülen artışlar, açıklanı gösterirken, çalışan tek kişinin nan enflasyon rakamlarının üzeaçlık sınırı da bir önceki aya göre rinde gerçekleşirken, enflasyon
% 0,45 oranında yükselmiş ve
hesaplamasının da sorgulanması1.637,58 TL olarak hesaplandı.
na neden oldu.
Türkiye’de 4 kişilik bir aileÖyle ki, 2014 yılının Ağustos
nin ortalama gıda ve barınma
ayına göre koyun etinde %12,6;
harcamaları toplamı ise 2015
dana etinde %28,5 oranında artış
yaşandı.
yılı Ağustos ayında 1.686,48 TL
olarak tahmin edildi.
Son bir yıllık sürede nohut %38;
kuru soğan %20,5; şeftali %15,5;
Yapılan araştırmada, 4 kişilik
bir ailenin sağlık kuruluşlarının be- erik %15,2 zamlandı.
lirlediği gibi sağlıklı bir biçimde
En fazla artışın sebze fiyatlarınbeslenebilmesi için gerekli harda görüldüğü son bir yıl içinde
camanın Ağustos 2015 verilerine kabağın fiyatı %52,9; patlıcanın
fiyatı %30,3; çarliston biberin
göre günlük 34,502 TL olduğu
fiyatı %23,2; dolma biberin fiyatı
belirlendi.
%23,1; yeşil soğanın fiyatı %21,9
Ailenin aylık gıda harcaması
salatalığın fiyatı %20,4; sivri bibetoplamı ise 1.035,06 TL olmuştur.
rin fiyatı ise %14,8; oranında arttı.
Ağustos 2015 itibarı ile ortalaIsınma giderlerinde de büyük
ma 2.407,22 TL ücret alan bir
artışın
gerçekleştiği ifade edilen
memurun ailesi için yaptığı gıda
araştırmada
TÜİK verilerine göre
harcaması, maaşının %43,0’ünü
doğalgazın metreküpünün bir
oluşturdu.
yılda %10,2; odunun tonunun
Türkiye İstatistik Kurumu verile- ise %9,4 arttığı belirlendi. Eğitim
rinde bulunan konut harcamalarının da %11,2 yükselgideri ise
diği belirlenen araştırmada, 2014
Ağustos
Ağustos ayı ile 2015 Ağustos
2015
ayları arasında belediyenin
ortalama
içme suyu fiyatlarına da
%17,1 oranında zam yaptığı
maaşının
belirtildi.

gelecek ay asgari geçim tablosunun biraz daha ağırlaşmış
şekilde karşımıza çıkacağı bugünden bellidir.

KONCUK: “HARCARKEN
CEBİMİZE YANSIYAN
ZAMLAR, NEDENSE
ENFLASYONA YANSIMIYOR”
Konuyla ilgili açıklama yapan
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, vatandaşların her geçen gün biraz daha
ekonomik batağa sağlandığını
ifade etti. Koncuk, “Türkiye
Kamu-Sen Ar-Ge Merkezimizin
her ay düzenli olarak açıkladığı
asgari geçim endeksi Ağustos
ayı sonuçları, Türk memuru ve
toplumun diğer kesimlerinin
enflasyon karşısında belinin biraz daha büküldüğü sonucunu
ortaya koymuştur.

Geride bıraktığımız toplu
sözleşme görüşmelerinde atılan imzalar daha kurumadan
memur maaşlarındaki erime
ve geçim zorluğu bir kat daha
artmıştır.
Söz verilmesine rağmen memur emeklileri hala 100 TL ek
zammını alamamıştır. Bayram
öncesinde ihtiyaçların arttığı,
harcamaların hat safhaya çıktığı bu dönemde bütün memur
emeklilerimiz yetersiz olmasına rağmen bu 100 TL’yi umutla
beklemektedir. Türk memuru
ve emeklisi kuruşa muhtaç hale
getirilmiştir. Kurban kesenlerin
zengin sınıfında sayıldığı günümüzde, memurlarımız kurban
ibadetini dahi yerine getirecek
bütçeye sahip değildir.
Biz toplu sözleşme görüşmelerinde dini bayramlarda
memur ve emeklilere 1600 TL
bayram ikramiyesi talebimizi
dile getirmiştik. Her bayram
yaşanan mağduriyeti, memurların, emeklilerin ve çocukların
gözlerindeki hüznü gördüğümüzde bu talebimizin ne derece haklı gerekçelere dayandığını bir kez daha anlıyoruz.

Özellikle geçtiğimiz yılın
aynı ayı ile kıyaslandığında
bir yılda 4 kişilik bir ailenin zorunlu harcamalarının 238 TL
yükseldiği ortaya çıkmaktadır.
Döviz kurlarındaki artış, altın
fiyatlarındaki yükseliş, sebze
meyve fiyatlarına gelen zamlar nedense cebimize yansıyor
ama TÜİK’in enflasyon hesabıBu şekilde her geçen gün
na yansımıyor. Vatandaşımızın
artan ekonomik krizin etkilemutfak enflasyonunun bu olrinin memurların omuzlarına
madığı apaçık ortada...
biraz daha yük bindirdiğini
görüyor ve enflasyon temelli
İçinde bulunduğumuz Ey- maaş artışlarının memurun ve
lül ayının okulların açılacağı emeklinin yaralarına merhem
ve Kurban bayramını içinde olmadığını bir kez daha ifade
barındırması münasebetiyle ediyoruz.” dedi.
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KONCUK; “ İKİNCİ TARİHİ TOPLU
SÖZLEŞME FİYASKOSU ! ”
3 Ağustos 2015 günü başlayan 3. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri
Kamu işveren Heyeti ve Yetkili konfederasyon arasında atılan imza ile sonuçlandı.
Yaklaşık 3 milyon kamu görevlisi, 2 milyon emekli ve aileleri ile birlikte toplam 20 milyon
vatandaşımızın beklentileri bu toplu sözleşmede de gerçekleşmedi.

Her anlaşma sonrası olduğu
gibi, bu anlaşmayı da “Tarihi başarı” olarak niteleyen sözde yetkili
konfederasyon 2016 yılı için yüzde
6+5, 2017 yılı için ise yüzde 3+4’e
evet dedirtildi!

lamak isterken, Bakan Çelik
tarafsızlığını bir kez daha yitirerek
açıklamaların dışarıda yapılmasını
istedi. Bakan Faruk Çelik’in tavrını
sert şekilde eleştiren Genel Baş- s i n e
kanımız İsmail Koncuk, masayı terk bile taham2013 yılında imzalanan toplu etti.
mül edemeyen Faruk Çelik’in ne
sözleşmenin
vatandaşlarımızın
kadar demokrat olduğunu kamu2014 ve 2015 bütçesinde yarattı- KONCUK: BİR AYDIR OYNANAN oyunun takdirine sunuyorum.
ğı tahribat giderilmeden atılan bu
Burada bir konfederasyonla
BİLİNDİK SENARYO BUGÜN
imza önümüzdeki belirsiz dönem
kurgulanmış
olan oyun sergilenFİNAL YAPMIŞTIR!
için tarihi bir leke olacaktır.
miştir. Sayın Bakan ve Memur-Sen
Basın mensuplarına toplantı Genel Başkanı Ali Yalçın daha
Dolar kurunun zirve yaparak 3
salonunun
girişinde açıklamalar- öncede açıkladığım üzere, “Bir
TL’yi bulduğu, altının gram fiyada
bulunan
Genel Başkan İsmail toplu sözleşme metni imzalanacak
tının 110 TL’ye ulaştığı, 2014 yılı
Koncuk,
“Bakan
Faruk Çelik ken- demiştim” bir şekilde toplu sözenflasyonun bile yüzde 8,2 olduğu
disine
verilen
rolü
hakkıyla yerine leşme metni erken seçim öncebu dönemde geçmiş yıl kayıplarımızı, emeklilerimizin beklentilerini, getirmiştir. Kendi elleriyle yaptı- sinde imzalanmıştır. Şunu çok net
hizmet kollarında çözüm bekleyen ğını kendi elleriyle yıkmış ve Ba- söyleyeyim, Memur-Sen konfedeyüzlerce sorunu göz ardı ederek kanlığına son derece kötü bir final rasyonunun her hangi bir teklifi
atılan bu imza memurlarımız ve yapmıştır. Bu toplu sözleşme tam imzalamama iradesinin olduğunu
emeklilerimize 2016-2017 yıllarının bir fiyaskodur” Koncuk, Sözlerime ben zaten düşünmüyordum. Bunu
da kaybedileceğinin en açık bir sayın Bakan Faruk Çelik’in masa- net olarak söylüyorum, son dokuz
daki anlaşılmaz tutumunu kınaya- ayda dolar karşısında ortalama
göstergesi oldu.
Çalışma Bakanlığı’nda yapılan rak başlamak istiyorum. Bu toplu memur maaşında eksi 13 azalma
toplantıda bir konuşma yapan Ba- sözleşme kapalı kapılar ardında var. Aynı zamanda en düşük mekan Faruk Çelik, “Toplu sözleşme alınan kararların oluşturulduğu ve mur maaşında da eksi 13 azalma
sürecinde sona gelindiğini, zorlu masada hepinizin gördüğü üzere var. Ortalama memur maaşı ile 9
bir sürecin geride bırakıldığını, bize dayatıldığı bir toplu sözleşme ay önce alınan çeyrek altında da
gelinen müzakereler sonunda sü- masası oldu. Bunda da en büyük eksi 9,3 oranında azalma var. Son
recin anlaşmayla noktalandığını rol sayın Faruk Çelik’indir. Sayın 9 aydaki ekonomik tablo dolar ve
belirtmekten memnuniyet duyu- Bakan kendisine verilen rolü hak- altın karşısında bu şekilde.
kıyla bu toplu sözleşmede yerine
yorum” dedi.
Sizlere enteresan bir bilgi vermek istiyorum, Memur-Sen ne
Bakan Faruk Çelik’in açıklama- getirmiştir.
Kendisine göre muhalif olarak
sının ardından Türkiye Kamu-Sen
Genel Başkanı İsmail Koncuk, top- gördüğü konfederasyonların başlu sözleşme süreci ve atılacak olan kanlarınıntoplusözleşmemetninde
imzalara ilişkin görüşlerini açık- anlaşılan konuları değerlendirme-
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istedi, neye imza attı? Ben bunun
basının da kamuoyunun da gözünden kaçtığını düşünüyorum.
Memur-Sen masaya oturmadan

önce seyyanen 150 TL brüt zam
istedi, 2016 yılı Ocak ve Temmuz
ayları için yüzde 8+8 zam istedi.
Yan ödeme puanlarının yüzde 50
oranında artırılmasını istedi. 2015
büyümesinin yüzde 50’sinin 2015
büyüme hedefi yüzde 4, dolayısıyla bu yüzde 2 yapar, 2016 yılında
gerçekleşen büyüme oranlarının
tamamını istedi. Bu da yüzde 5,
hükümetin hedefi. Kıdem aylığı,
gösterge rakamının 20’den 100 e
çıkarılması da Memur-Sen’in talepleri arasında. Bu oransal olarak en
düşük devlet memuru maaş için
bu talep 2016 yılı için yüzde 33,2
yani Memur-Sen’in bu taleplerini
alta alta koyduğunuz da 2016 yılı
için yüzde 33,2 en düşük devlet
memuru için zam istemekteydi.
Ortalama memur maaşı için ise
yüzde 31.7 zam istiyordu. Bu rakamlar 2017 yılı için ise en düşük
devlet memuru maaşı için yüzde
23.8, ortalama memur maaşı için
ise yüzde 22.9 zam talebi anlamına geliyor. 2016 yılı için en düşük
devlet memuru maaşına yüzde
33.2 isteyen bir konfederasyon
yüzde 11’lik bir zammı bu masada
tarihi başarı olarak ilan ediyor. Yani
yüzde 33.2’nin 3’te biri oranında
bir zam alabilmişler ama diyorlar

TÜRK EĞİTİM-SEN
ki, “Biz tarihi başarı elde ettik” sayın Ali Yalçın, 2017 yılında da 3+4’ü
tarihi başarı olarak sunuyor. Yüzde
23.8 en düşük devlet memuru maaşına zam istemişler 2017 yılı için.
2017 için aldıkları yüzde 7’yi başarı
olarak takdim ediyorlar, bu nasıl
kabul edilebilir?
Bakın bu toplu sözleşme 2015
yılında işçi sendikalarıyla yapılan
2016 yılı bakımından söylüyorum,
yapılan toplu sözleşmenin gerisindedir. İşçilere 500 TL bir defaya
mahsus iyileştirme verilmiştir, bura
da bu da yok, hükümet memura
yüzde 11 vermiştir ama kamu işçisine verdiği 500 TL’yi vermemiştir.
Ayrıca işçilerde 2150 TL’nin altında
maaş alanlara 100 TL, 75 TL ve
50 TL iyileştirmeler yapılmıştır. Bu
masada bu da yoktur, alınamamıştır. Bu neyin tarihi başarısıdır?
Memur-Sen seyyanen zam konusunda yeterince ısrarlı olmadığı
için bu toplu sözleşmeyle maaşlar
arasındaki uçurum daha da büyümüştür. En yüksek devlet memuruna 900 TL, en düşük devlet
memuruna 200 TL zamma evet
demek skandaldır.
Ayrıca başka neler getirmiştir
Memur-Sen masaya, Ek gösterge
artırılmasını getirdi, öğretmenlerimiz için 3600, diğer memurlarımız
içinde belli oranda artırılması için,
bizde getirdik. Ek gösterge rakamları da fiyasko!
Vergi dilimleri, vergi matrahı ile
ilgili bir anlaşma duydunuz mu,
yok! Üç beş ay sonra memurdan,
kaşıkla verip kepçeyle alacaklar,
vergi matrahları yerinde sayıyor.
Bir başarı var mı, yok.
Diyorlar ki, “Fiili hizmet zammında anlaştık..” Ali Yalçın, taze başkan , biz anlaştık fiili hizmet zammında, sen neyi anlaştın? Toplu
Sözleşme masasında yuvarlık anlaşmalar olmaz, köşeli anlaşmalar
olur. Sen kimin fiili hizmet zammını
çözdün? Öğretmenin mi, Posta çalışanının mı, sağlık çalışanının mı?
Neyi çözdün, ne anlaştın? Bilim
kurulu kuracaklarmış. Böyle bir anlaşma yok, uydurma.
Öğretmenlere nöbet ücreti meselesine gelince, haftada 6 saat ücret istedik, 98 TL’ye aylık anlaşmışlar, bahsi geçen para 2016 yılında
haftada 2 saat, 2017 yılında haftada 3 saat nöbet ücretine denk
geliyor. 6 saat ile masaya geliyorsunuz, 2 saate imza atıyorsunuz
ve buna başarı diyorsunuz. Bütün
eğitim sendikaları, üyeleri nöbet
eylemine katıldılar, soruşturma geçirdiler, cezalar aldılar. Cezayı verenler kimdi biliyor musunuz? Bu
sendika başkanının okul müdürü

olan üyeleri, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, Şube Müdürleri yani kendi
adamları. Nöbet ücreti için eylem
yapan diğer sendikaların üyelerine
soruşturma açtılar, ceza verdiler,
burunlarından fitil fitil getirdiler. Üç
saate imza atıyorlar, böyle bir şey
var mı?
Sağlık çalışanlarına, diğer nöbet
tutan memurlara nöbet ücreti nerede? sağlık çalışanlarının komik
nöbet ücretleri ile nöbet tutturulması zorunluluğu sizi hiç ilgilendirmiyor mu? Nasıl bir sendikacılık
bu?

Türkiye’nin Sendikası

aldatmasın. 4-B’lilere kadro nerede? TÜİK çalışanı 4-C’lilere kadro
nerede? Vekil ebeler, vekil imamlar
nerede? “Cuma izni olsun” diyorsunuz güzel ama Cuma namazını
kıldıran vekil imamın vekil olduğundan haberdar mısın MemurSen? Niye kadro demiyorsunuz?
“4-C’lilere 150 TL ek ödeme verileceği karara bağlandı” diyerek sanki müjde veriyorlar. Oysa şu anda
kamu kurumlarında en düşük ek
ödeme rakamı hizmetliler için 560
TL’dir. Zaten 4-C’liler mahkemeye
başvurduklarında kurumlarındaki
emsalleri kadar ek ödeme alıyorlardı. Bu da aylık 450-500 TL’den
az değildi. Yani 4-C’lilere verilen
bir hak değil, aksine 4-C’lilerden
alınan bir hak söz konusudur.”
dedi.

“Fazla çalışmalar konusunu çözeceğiz” diyorlar, nasıl çözeceksiniz? Bakın şu anda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda “Fazla
çalışmalar izne çevrilir” diyor, memura fazla çalışma karşılığı izin verilmediği gibi parasal karşılığı da
KONCUK: FARUK ÇELİK BAKANödenmiyor, kavgalar var, Siz kanunun bu maddesinin değiştirilmesi LIK FİNALİNİ KÖTÜ YAPMIŞTIR
için bir mutabakata vardınız mı? Bu
Toplu sözleşmenin tam bir “Fiyasko” olduğunun altını çizen Genasıl bir başarıdır?” dedi.
nel Başkan İsmail Koncuk, “Kimse
KONCUK: 4-C’LİLERE HAK ALIN- kimseyi aldatmaya kalkmasın”
dedi. Koncuk, “Bu toplu sözleşme
MADI, HAKLARI GASPEDİLDİ tam bir fiyaskodur, Memur-Sen’in
4-C’lilerle ilgili alınan kararla- talepleri ile ortaya çıkan sonuç
ra ilişkin açıklamalarda bulunan arasında dağlar kadar fark vardır.
Genel Başkan İsmail Koncuk, Kimse kimseyi aldatmasın, talep4-C’lilerin kadroya geçirilmesi ile lerini ortaya koysunlar, ne almışlar
ilgili net bir karar alınmadığını be- ortaya koysunlar. Yüzde 100 başarı
lirtirken, ödenecek ek ödemenin sağladık diyorlar, böyle başarı olde mahkemeyle kazanılmış hakla- maz. Bu toplu sözleşmeyi daha
rın çok gerisinde kaldığını, bunun en başından maalesef Memurbir hak gaspı olduğunu ifade etti. Sen Genel Başkanı sulandırarak
Koncuk, “ 4-C’lilerle ilgili çalışma masaya oturmuştur. Toplu Sözyapacaklarmış. Ne olduğu da belli leşme masasının gergin geçmedeğil, sayın Bakan önce “4-C’lileri sinin sebebi Türkiye Kamu-Sen’in
sözleşmeli yapacağız” dedi, ardın- ve KESK’in o masada olmasını bir
dan “Kadrolu yapabiliriz” dedi. türlü hazmedemeyen Memur-Sen
Daha neye karar verdiklerini dahi Genel Başkanı Ali Yalçın’dır. Diğer
bilmeyen bir toplu sözleşme. Ne konfederasyonlarla birlikte müzaman yapacaksınız? Tekel eylem- cadele etmek yerine diğer konfelerinden beri hükümet 4-C’lilere derasyonları bu masada kanunun
adeta bir husumet besledi, düş- merhameti ile oturmakla suçlayan
manı gibi gördü, bu problemi çöz- bir konfederasyon başkanının
medi ve yine işi akışına bıraktılar. sendikacılık ahlakının, sendikacılık
Bu çözüm değildir, kimse kimseyi etiğinin neresinde olduğunu da

kamuoyuna açıklaması lazım. Diyor ki, “Ben memur tarafının heyet
başkanıyım, ben kalkınca siz kalkacaksınız” Hani hoca vaaz veriyormuş, “Ben yatınca yatacaksınız,
kalkınca kalkacaksınız” diye, galiba Ali Yalçın kendini imam, bizi de
cemaati sanıyor. Bu nasıl bir enaniyettir? Nasıl bir kibirdir? 450 bin
üyesi olan Türkiye Kamu-Sen’in
Genel Başkanı sen otur deyince
oturacak, kalk deyince kalkacak,
bunu söylemek bile insanın vicdanını sızlatır, yüzünü kızartır ama
maalesef bunlarda bu etik ve ahlak
dahi yoktur. Ben böyle bir sendikal
anlayış görmedim. O’nun için bu
toplu sözleşme sürecini, sonucu
ne olursa olsun, en başından bugüne kadar geçen sürede gerek
sayın Bakan Faruk Çelik’in tutumu,
gerek Memur-Sen Genel Başkanı
Ali Yalçın’ın tutumu, bırakınız bir
sendika Genel Başkanı olmayı insan olarak bile insanı rencide eder
bir tutumdur, bu tutumu kınıyorum. Faruk Çelik Bakanlık finalini
bizim gözümüz de çok kötü yapmıştır. Bizim için önemli bir şahsiyetti, kendisiyle bir muhabbetimiz
vardı, şu tutumuyla bu saygımızı ve
muhabbetimizi kaybetmiştir. Eliyle
yaptığı binayı eliyle yıkmıştır. Tekrar kınıyorum, saygılar sunuyorum.

KONCUK: EYLEM YAPMAMAMIZIN TEK NEDENİ ŞEHİTLERİMİZDİR
Genel Başkan İsmail Koncuk,
Basın mensuplarının “Eylem yapacak mısınız?” sorularını da cevapladı. Koncuk, “Eylem yaparız,
yapmamamızın tek sebebi şehitlerimizdir. Türkiye’de her gün bir ya
da birden fazla şehidimizin olduğu, insanlarımızın yüreğinin yandığı bir dönemde Türkiye Kamu-Sen
olarak eylem yapmayı ben kendi
vicdanıma yediremiyorum, eylem
yapmamamızın tek sebebi budur.”
dedi.

13

TÜRK EĞİTİM-SEN

www.turkegitimsen.org.tr

TÜRKMEN ÖĞRETMENLER
KONFEDERASYONUMUZDA KURS GÖRDÜ
Türk Eğitim-Sen ile Irak Türkmen Eğitimcileri Öğretmen Örgütü’nün ortaklaşa düzenlediği
“Etkili Eğitim Yönetimi ve Denetimi” kursu sona erdi. Irak Türkmen Eğitimcileri
Öğretmen Örgütü Başkanı Abdusselam Bayraktar ve beraberindeki heyete kursa
katılımlarından dolayı sertifikaları takdim edildi.
Türk Eğitim-Sen ile Irak Türkmen
Eğitimcileri
Öğretmen
Örgütü’nün ortaklaşa düzenlediği
“Etkili Eğitim Yönetimi ve Denetimi” kursu sona erdi. Irak Türkmen
Eğitimcileri Öğretmen Örgütü
Başkanı Abdusselam Bayraktar ve
beraberindeki heyete kursa katılımlarından dolayı sertifikaları takdim edildi.
Türk Eğitim-Sen Genel Merkezinde gerçekleştirilen tören öncesi
son derse katılan MHP Gaziantep
Milletvekili Ümit Özdağ, TürkiyeIrak ilişkilerini ve Ortadoğu’da yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.
Sertifika törenine geçilmesinin
ardından bir konuşma yapan Irak
Türkmen Öğretmen Örgütü Başkanı Abdusselam Bayraktar, Türk
milletinin maddi ve manevi değerlerinin geliştirilmesi konusundaki
hizmetleri nedeniyle Türk EğitimSen’e teşekkürlerini sundu.
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Birliğimiz (UAESEB) var. Kırgızistan, Azerbaycan, Kazakistan, Makedonya, KKTC birliği oluşturan
ülkelerdir. Kerkük Türkmenlerini
de bu birlik içine aldık. Bundan
sonra hep birlikte başarıya ulaşırız.” dedi.
Koncuk, “Kerkük Türkmenlerinin şiire ne kadar önem verdiğini
hepimiz biliyoruz. Şiir ciddi bir kültürel birikimi ve duyguları şiir ile terennüm etmek bilgi birikimini gerektirir. Şiir o dilin ne kadar güzel
kullanıldığını gösteren en önemli
örnektir. Kerkük Türkmenleri ve
Irakta yaşayan diğer Türkmenler
de bu özellik vardır. Tabii bizde de
var. Ama onlarda bir başka güzeldir. Kerkük’ün türkülerini beğenerek dinliyoruz. Şiirleri çok güzel bir
şekilde kurgulanmıştır. O sözleri,
müziği… Tam Türk’ün acılarını, sevincini anlatan türkülerdir.” dedi.

KERKÜK TÜRKMENLERİ DE
ULUSLARARASI AVRASYA
EĞİTİM SENDİKASI BİRLİĞİNE
KATILDI

TÜRKİYE KAMU-SEN VE BAĞLI
DİĞER SENDİKALARIMIZ
TÜRKMENLERİMİZE KARŞI ÇOK
HASSASTIR

Irak Türkmen Öğretmenleri Geliştirilmiş Türkçe Kursunun önemine dikkat çeken Genel Başkan
İsmail Koncuk, “Türkmen öğretmenlerimizi burada ağırlamaktan
memnuniyet duyduğunu ifade
etti. Koncuk, Bilindiği gibi Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları

Türk dünyasında TÖMER çalışmalarının kapasitesinin gelişmesi
için 17.Milli Eğitim şurasında teklif sunduklarını belirten Koncuk,
“Türkiye Kamu-Sen ve bağlı diğer
sendikalarımız Türkmenlerimize
karşı çok hassastır, hatta bu hassasiyeti gösteren Türkiye’de tek

sendikadır. Gönül isterdi ki bu faaliyetleri Türkiye Cumhuriyeti Devleti yapsın, Milli Eğitim Bakanlığı
oradaki öğretmenlerimizi zaman
zaman Türkiye’ye getirsin. Her
alanda onların yetişmesini sağlayacak programlar yapsın. Bunlar
hiç yapılmıyor anlamında söylemiyorum. Ama yeterli çalışmalar
değil. Ben Kırgızistan’a gittiğimde
orada TÖMER merkezini ziyaret
ettim. Görevlilerle görüştüğümde
Türkiye Türkçesini öğrenmek için
ciddi bir talep olduğunu belirttiler ve bu talebi karşılayamıyoruz
dediler. Hemen dönüşümde Milli
Eğitim Bakanlığı’nda 17. Eğitim
Şurası yapılıyordu. Türk EğitimSen olarak o şurada şöyle bir teklif
verdik; Kırgızistan, Kazakistan vb.
ülkelerde TÖMER çalışmalarının
kapasitesinin genişletilmesi için bir
teklif verdik ve teklifimiz şura kararı

haline geldi. Ne kadar uygulandı?
Maalesef arzu ettiğimiz ölçüde uygulanmadı. En azından Milli Eğitim
Şurasının gündemine biz bu konuyu getirmiş olduk.” dedi.

BİZ NE KADAR GÜÇLÜ OLURSAK,
TÜRKİYE DIŞINDA YAŞAYAN
SOYDAŞLARIMIZI DA SAĞLAMA
ALMIŞ OLURUZ.
Evlatlarımız için bu vatana sahip
çıkılması gerektiğine dikkat çeken
Koncuk, “Kerküklü Türkmenlerin
dertleri ile dertlenmeyi milli bir
vazife olarak görüyoruz. Maalesef düne kadar aynı vatan parçası
içinde yaşadığımız Kerküklü kardeşlerimiz sınırlarımızın dışında bırakıldığı için burada değiller. Ama
bu ülkenin imkânlarından bizim ne
kadar faydalanmaya hakkımız var
ise, şundan emin olun, Telafer ve
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REHBER ÖĞRETMEN GEÇİCİ
GÖREVLENDİRMESİNE
YARGIDAN BİR
İPTAL DAHA…
Suriye’de yaşayan Türkmen’in de
o kadar hakkı vardır. Onlar çok büyük bedeller ödemiştir ve hala da
ödemektedirler. Orada kendi kaderlerini terk edilen, can güvenliği
olmayan insanlar bir şekilde dillerini koruyarak, milli varlıklarını devam ettiriyorlar. Bu o kadar zor bir
meseledir ki, düşünün Suriye’de
yaşananları gözden geçirirsek,
yüz binlerce insan kaçıyor, Türkiye
üzerinden Avrupa’ya gitmeye çalışıyorlar. Onların vatanı kalmamış.
Yaşananları hepimiz televizyonlarda görüyoruz. Avrupa’ya gitmek
için bir umutla yola çıkan küçük
çocukların kıyıya vuran cesetlerini!
Hepimizin evlatları var. Çocuklarımız için bu vatana sahip çıkmamız
lazım. Bu mesele her şeyin üstünde bir konudur. Biz ne kadar güçlü
olursak, Türkiye dışında yaşayan
vatandaşlarımızı da sağlama almış
oluruz. Ama önce Türkiye’yi korumamız lazım.” dedi.

İHANETİN BİR BEDELİ
OLMALIDIR.
“3 kuruşluk terör örgütü ile masaya oturanlar, onları adam yerine
koyanlar, siyaseten Meclis’te 80
milletvekili çıkartacak güce ulaştıranları hep birlikte gördük. Daha

sonrasında nereden çıktı bunlar diyorlar. Siz çıkardınız. İtibar kazandırıp, kıymet verdiniz. Bilindiği gibi 1
Kasım’da seçim olacak. Bütün aziz
milletime sesleniyorum: İhanetin
bir bedeli olmalıdır. Türk milletine
ihanet edilmiştir. Birtakım insanların siyasi gelecekleri için feda edilmiştir. Bugün Türkiye terör çıkmazı
içine sokulmuştur. Biz bunlara göz
mü yumacağız? Bunun müsebbiplerini değerlendirmeyecek miyiz?
Lütfen değerlendirelim. Hiç kimsenin siyasi geleceği için, topyekûn
bir milletin geleceğinin tehlikeye
atılmasına asla göz yumamayız. Bu
nedenle milli varlığımızı korumak,
evlatlarımızın geleceğini korumak
ile eş değerdir. Sadece bugünü
yaşayarak geleceği kurtaramayız.
Şu anda geleceğimiz tehdit altında, herkes bilmelidir.” dedi.
Genel Başkan İsmail Koncuk’un
konuşmasının ardından, Irak Türkmen Eğitimcileri Öğretmen Örgütü Başkanı Abdusselam Bayraktar
ve beraberindeki heyet adına,
MHP Milletvekili Ümit Özdağ ve
Genel Başkan İsmail Koncuk’a yardımlarından dolayı plaket takdim
etti. Daha sonra katılımcılara sertifikaları verildi.

Sakarya Bölge İdare Mahkemesi, Adapazarı Hacı Zehra
Akkoç Lisesi’nde görev yapan
rehber öğretmenlerden Türk
Eğitim-Sen üyesi Güldane
BERBEROĞLU’nun, 6 ay süreyle
Adapazarı Sabihahanım İlkokulu/
Ortaokulu’na geçici olarak görevlendirilmesi kapsamında, Sakarya Valiliği’nin 04.11.2013 tarih
ve 3195083 sayılı işleminin iptali
istemiyle açtığı davaya ilişkin
Sakarya 2. İdare Mahkemesi’nin
almış olduğu karara karşı itirazını
kabul ederek, itiraza konu kararın bozulmasına hükmetmiştir.

rildiği okulda rehber öğretmen
bulunmadığı, dolayısıyla yapılan
görevlendirme işleminin kamu
yararı ve hizmet gereklerine
uygun olduğu şeklindeki savunmasına karşın, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununda aynı
kurum içinde geçici görevlendirme konusu düzenlenmemiş
olduğu; gerçekleştirilebilecek
geçici görevlendirme işleminin
ise acil ve zorunlu durumlarda
yapılması, süreli olması ve kamu
yararının amaç edinmesi gerektiği yargısal içtihatlarla edilegeldiği belirtilmiştir.

Alınan gerekçeli kararda;
idarenin, ilgili işlemin hukuka
aykırılık teşkil etmediği, bazı
okullarda rehber öğretmen
açığı ve ihtiyacının bulunduğu,
davacıyla beraber birçok rehber
öğretmenin bu ihtiyacı gidermek
amacıyla asıl vazifesini aksatmayacak şekilde başka okullarda
geçici olarak görevlendirildiği,
davacının kadrosunun bulunduğu Adapazarı Hacı Zehra Akkoç
Lisesi’nde öğrenci sayısının 714
ve geçici olarak görevlendirildiği okulda bulunan öğrenci
sayısının 1472 olduğu, davacının
kadrosunun bulunduğu okulda
2 rehber öğretmen bulunmasına
karşın geçici olarak görevlendi-

Bununla beraber, ilgili geçici görevlendirme işleminin,
10.08.1999 tarih ve 23782 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan
Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı
Okul ve Kurumların Yönetici ve
Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik’in
13. Maddesi ile Milli Eğitim
Bakanlığı’nın 14.10.2005 tarih ve
2005/95 sayılı Genelgesi uyarınca okulların öğrenci sayıları dikkate alınarak dengeli bir rehber
öğretmen dağılımının sağlanması kapsamında mevzuata
aykırılık teşkil ettiği vurgulanarak, açıklanan nedenlerle davacı
Türk Eğitim-Sen üyesi Güldane
BERBEROĞLU’nun itirazı kabul
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DANIŞTAY KARARINI UYGULAMAYAN VALİLİKLER
HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK
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.
Ancak, idarenin hukuka
aykırı bir şekilde Danıştay
kararlarını uygulamamakta
ısrar etmesi üzerine yaşanan
mağduriyetleri
gidermek
için kararı uygulamayan valilikler hakkında ülke genelinde şubelerimiz vasıtasıyla
suç duyurularında bulunduk.
Vali ve İl Milli Eğitim Müdürlerini, hukukun üstünlüğü ilkesini hayata geçirerek,
yargı kararlarını biran önce
uygulamaya davet ediyoruz.
Türk Eğitim-Sen camiası olarak her türlü hukuksuzluğa
karşı dik duruşumuzu sürdüreceğimiz konusunda kararlığımızı bir kez daha ifade
ediyoruz.

OKUL YÖNETİCİLERİ İLE İLGİLİ DANIŞTAY (İDDK) KARARLARINI
UYGULAMAYAN YETKİLİLER HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK
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“TÜRK MİLLETİ GELECEĞİNE
SAHİP ÇIKACAKTIR”

Aralarında Türkiye Kamu-Sen’in
de bulunduğu ve 70 Sivil Toplum
Kuruluşunun oluşturduğu Türk Dayanışma Konseyi son günlerde yaşanan terör olaylarına ilişkin basın
açıklaması yaptı.
Türkiye Kamu-Sen Genel Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Genel Başkanımız İsmail Koncuk başta olmak
üzere, Türk Dayanışma Konseyine
üye Sivil Toplum Kuruluşlarının
Başkan ve Yöneticileri katıldı.
Türk Dayanışma Konseyi adına
açıklamayı Türk Dünyası Kadınları
Dayanışma Vakfı Genel Başkanı
Şenol Bal yaptı. Bal, “Yaşanan süreçte Anadolu’nun dört bir tarafındaki baba ocaklarına düşen ateşin
Türk milletinin bağrına bıçak gibi
saplandığını ifade ederken, haince ve kahpece şehit edilen vatan
evlatları toprağa verilirken, sözde
aydın ve akil kişilerin doğrudan
Türkiye Cumhuriyeti devletini hedef aldıklarını söyledi.
Son 13 yılda Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kutsal değerlerinin
ayaklar altına alındığı belirtilen
açıklamada, mevcut iktidarın bugün yeniden tek başına iktidara
gelebilmek adına terörle mücade-
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Yaşadığımız bu kanlı süreçte her
gün Anadolu’nun dört bir yanından ocaklarda yükselen feryatlar,
acı, gözyaşı ve hüzün bağrımıza bir
bıçak gibi saplanıyor.

düşünce fukaraları unutmasınlar ki,
bu ülkenin gerçek evlatları bir gün
onları tarihin kirli çöplüğünde tükürükleriyle boğacaklardır.

Ülkemizi bu kanlı ve karanlık
bataklığa sokan, teröre meşruiyet
kazandıran, teröristlere taviz üstüne taviz veren, onlarla pazarlık yapan, Türkiye Cumhuriyeti devletini
“çadır devleti anlayışı” ile yöneten
AKP iktidarının yöneticileri “terörle mücadele edeceğiz, çözüm
süreci bitmiştir” gibi güne ve olaylara göre ikircikli açıklamaları inanle ediyormuş gibi davranıp kaldığı dırıcılıktan uzaktır.
yerden devam etmeye çalışıldığıpkk’nın hain ve kahpece şehit
na vurgu yapıldı.
ettiği vatan evlatları birer birer topTürk Dayanışma Konseyi tarafın- rağa verilirken, dışarıdan kurmalı
dan yapılan açıklamada, “Analar “sözde aydınlar, sözde akil kişiler”
ağlamayacak, terör bitecek” gibi de doğrudan Türkiye cumhuriyeti
aldatmacalarla kamuoyu yanıltılır- devletini hedef alarak, silahların
ken, atı alanlar Üsküdar’ı geçmiş- susması ve çatışmasızlık ortamının
oluşturulmasını isteyen laflarıyla,
tir” denildi.
bölücü teröre açıkça destek verAçıklamada, Türk milletinin ve
mektedirler.
Türk Dayanışma Konseyi’nin beBilinmelidir ki, bu güruhlar Türkideli ne olursa olsun, egemenlik ve
ye
cumhuriyeti devleti ile terör örhaklarına sonuna sahip çıkacağına
gütünü
savaşan iki eşit taraf olarak
kararlılıkla vurgu yapıldı.
lanse etmenin ne manaya geldiğiTÜRK
DAYANIŞMA
ni bile idraktan yoksundurlar.
KONSEYİ’nin basın açıklamasında
Bunlar terörü kınamayanlardır.
şu ifadelere yer verildi;

Ortadoğu’nun haritasını kendi
çıkarlarına hizmet edecek şekilde
yeniden çizmeye çalışan ve bölge
halklarını birbirine vahşice kırdıran
küresel güç odakları, ülkemizi ırak,
Suriye, Lübnan ve Libya’ya dönüştürmek için kirli oyunlarını, kanlı
provokasyon senaryolarını acımasızca sahneye koymuşlardır.

Bunlar vatan, millet ve devlet
kavramlarının ne manaya geldiğini
Türk Dayanışma Konseyi olarak,
bilmeyen kulakları sağır, kalpleri
7 Haziran seçimlerinden sonra
mühürlü, dilleri çatal mankurtlaşTürkiye’de hızlanan terör olayları
mış bedbahtlardır.
ve Türkiye’nin gündemini değerBunlar Çanakkale’de, kurtuluş
lendirdiğimiz görüşlerimizi sizlerle
savaşında
düşmanla işbirliği edenpaylaşmak istiyoruz!
lerin fikri ve fiili torunlarıdır.
Türk milletinin, CumhuriyetimiBilinmelidir ki, tarih ve bu aziz
zin ve Devletimizin bekası ve vatanımızın bölünmez bütünlüğü için millet bunları asla affetmeyecektir!
hakka yürüyen tüm vatan evladı
Yine bilinmelidir ki, kalbi bu
şehitlerimize Allah’tan rahmet, ke- cennet vatan için çarpmayan, aklı
derli ailelerine ve milletimize sabır ve vicdanı bu ülkenin geleceğine
ve başsağlığı diliyoruz.
hizmet etmeyen satılık kalemler ve
Aziz türk milleti;

Aziz Türk milleti;

Türk dayanışma konseyi olarak milletin ve devletin birliğini,
vatanın bütünlüğünü korumakla
görevli olan iş başındaki iktidar
sahiplerine sesleniyoruz! Biliniz ki
sözümüz esas sizedir!
Sizler…
Ülkemizi, icat ettiğiniz stratejik
derinliğinizin dibinde boğuyorsunuz!
Sizler…
Küresel güçlerin programı kabul
ederek, Ortadoğu’da uzunca bir
süredir sahnelenen ve taşeronluğunu üstlenerek elinize yüzünüze
bulaştırdığınız kaos ve karmaşa
ortamının en büyük mimarlarısınız.
Sizin döneminizde, bir yandan
sözde İslam adına vahşetin en acımasızlığını ortaya koyan ve ülkemizi yolgeçen hanına çeviren cani
örgüt Işid, diğer yanda kalleşçe,
adice evlatlarımızı katleden kirli
ve kiralık terör çetesi pkk, aldıkları
görev gereği silahlarını aziz milletimize çevirmiştir.
Bu çerçevede Şanlıurfa ilimizin
Suruç ilçesinde meydana gelen 32
kişinin ölmesine sebep olan kanlı
terör saldırısı başka türlü nasıl izah
edilebilir? Akabinde onlarca vatan evladının pkk tarafından kat-
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ledilmesi ve ülkenin her yerinde
patlayan bombalar ve eylemler,
esasınsa şer güçler tarafından ülkemizde ne yapılmak istendiğinin
kanlı kanıtlarıdır.
Bu karanlık tablonun acı ve gözyaşının sorumlusu sizlersiniz!
Türk dayanışma konseyi olarak
diyoruz ki;
Devlette çok ciddi bir istihbarat
ve güvenlik zaafı olduğu açıktır!
Ülkemizin canlı veya cansız
bomba cehennemine çevrilmesine, etnik ve mezhepsel kırşkırtıcılık
yaparak insanların ayrışmasına sebep vermekten her yönüyle 13 yıldır bu ülkeyi yöneten AKP iktidarı
mes’üldür.
Türk dayanışma konseyi olarak
diyoruz ki;
Ey AKP yöneticileri;

kere haritasını deklere ederken
yüzünüzde güller açıyordu! Hala
uyanmıyor musunuz?
Ne Habur rezaleti, ne terör örgütüne taviz üstüne taviz verdiğiniz Oslo’daki sızan görüşmeler
sizleri hiç utandırmadı, ama Türk
milliyetçileri sizin hakkınızdaki görüşler konusunda hiç yanılmadı!
Hala bilmiyor musunuz?
Ey iktidarı elinde bulunduranlar;
Dolmabahçe mutabakatını inkâr
edip tevil yoluna gitmenize artık
kimse inanmıyor!
On üç senedir Türkiye cumhuriyeti devletinin vidaları yerinden
sökülmeye çalışıldı. Omurgasıyla oynandı. Tüm kutsal değerler
ayaklar altına alındı!
Bugün tek başına iktidara gelebilmek uğruna terörle mücadele
ediyormuş görünüyorsanız ve milliyetçi oyları alıp, kaldığınız yerden
devam edeceğinizi sanıyorsanız
bilin ki, büyük bir yanılgı içindesiniz!

“analar ağlamayacak, terör bitecek, bayrağa sarılı tabutlar gelmeyecek” diyordunuz. Türk milletini
yalan ve istismarlarınız ile aldatırken ve açılım süreci, çözüm süreci
Türk milliyetçileri sizin ne yapgibi aldatmacalarla ülke oyalanırmak istediğinizi hissediyor ve
ken, atı alan Üsküdar’ı geçti! Hala
biliyor. On üç senedir bu ülkeyi
görmüyor musunuz?
yöneten sizler, başınız sıkıştığında
AKP hükümeti olarak başından aldatıldığınızı, kandırıldığınızı milberi teröre karşı gevşek tutumu- letin gözünün içine baka baka söynuz, terör örgütleriyle şaibeli, iç lüyorsunuz. Bu nasıl bir yönetim
içe, kol kola at pazarlığı diyalogla- anlayışıdır!
rınız ve ilişkileriniz Türkiye’nin elini
Varsayalım eğer öyle ise, sizlerin
zayıflattı, korumasız, sahipsiz ve
bir daha aldatılmayacağınızdan
güvencesiz bir ülke haline gelme- kim emin olabilir?
sine hizmet etti. Hala anlamıyor
Ey iktidar sahipleri:
musunuz?
Devlet yönetmek şirket yönetHiçbir ciddi devlette asla olmaması gereken bu ilişkiler, bölücü mek değildir. Türkiye cumhuriyeti
terör örgütünün, imkân ve kabili- devleti birilerinin şirketi de değilyetini artırmasına, fütursuzca ey- dir.
Devlet yönetmek ciddiyet, kalem ve silahlı saldırı kapasitesini
daha da güçlendirmesine, siyasal- rarlılık, tarihin kodlarını geleceğe
laşıp palazlanıp meşrulaşmasına taşıyabilen ufuk ve fedakârlık ister!
sebep oldu! Hala idrak etmiyor
Sizin bundan sonra yapacağınız
musunuz?
Türk milletinden özür dilemek ve
Geçtiğimiz
28
Şubat’ta gereğini yapmaktır.
Dolmabahçe’de pkk terör örgütüYine bu yolla, ülke yöneticilenün siyasal uzantısı yöneticileriyle rinin boğazına kadar yolsuzluk
toplanıp İmralı canisinin on mad- iddialarına battığı bu kokuşmuş
delik ihanet metnini yol ve müza- sürecin üstünü örtmeye, kapatma-
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ya çalışıyorsanız nafiledir. Bu kirli
süreci, şehit kanları üzerinden de
temizleyemezsiniz!
Türk dayanışma konseyi olarak
tekrar sesleniyoruz.
Ey şiddete bulaşanlar, terörü
politika vasıtası yapanlar, bölünmeyi çözüm sananlar, pazarlık masalarına oturup Türkiye’nin parçalanmasına açıktan hizmet edenler
sözümüz sizleredir. Aklınızı başınıza devşirin! Bilin ki, sonunuz hüsrandır!
Ey sözde aydınlar, bazı liberal olduğunu söyleyen sahte misyonlar,
her devrin adamları, satılık kalemler, yatlarda, yalılarda oturdukları
yerde ahkâm kesenler; terör örgütünün siyasal uzantısını barış
güvercini yapıp tepelerine çıkartanlar; kim olursanız olun, neye
inanırsanız inanın, hangi bahaneyi
ortaya atarsanız atın, akan kandan,
bu vatan evlatlarının katilinden sizlerde sorumlusunuz!
Bilindiği gibi, Türk dayanışma
konseyini oluşturan 70 sivil toplum
kuruluşu olarak defaaten uyardık
gidilen yolun yol olmadığını, tarihi
gerçeklerle uyuşmadığını, ülkenin
bölünmez bütünlüğünün tehlikede olduğunu tüm basın açıklamalarımızda duyurduk!
Bu gün geldiğimiz süreçte yeniden tekrar ediyoruz!
1 Çözüm süreci adı altındaki
çözülme süreci tamamen bitirilmeli, kürt kökenli vatandaşlarımız
pkk’nın esaretinden, baskısından,
hamiliğinden bir an evvel kurtarılmalıdır. Türkiye cumhuriyeti devletinin otoritesini, gücünü ve şefkatini gösterecek önlemler hızla
hayata geçirilmelidir.
2 Hangi siyasi görüşten olursa
olsun, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü tartışmaya açanlara, bölücü örgütle kol kola olanlara, onlara
övgüler düzenlere unvanı, statüsü
ne olursa olsun, haklarında hukuki
işlemler biran önce başlatılmalıdır.
Operasyonlara son sürat devam
edilmeli, tüm yetkiler kullanılmalı
ve kanunlar uygulanmalıdır.

3 Milli güvenliğimiz küresel
güçlerin, iznine ve müsahamasına
bırakılmayacak kadar ciddi, vahim
ve son derece önemli bir haldedir.
ABD’nin, AB’nin orntısız güç kullanılıyor açıklamalarına asla prim verilmemelidir. Bu ülkenin tertemiz
evlatlarına kahpece pusu kuranların, ellerindeki orantısız silahların
sahiplerinin bu ülkeler oldukları da
asla unutulmamalıdır!
4 Tüm siyasi partilere de sesleniyoruz, milli iradenin tecelli ettiği
bu seçim sonrası millet iradesine
saygı göstererek güçlü bir hükümet oluşturma yollarını bulmalısınız. Ülkeyi bu karanlık ve kaos ortamından bir an önce kurtaracak
formüle odaklanmalısınız! Hukuk
devletini bir an önce hayata geçirmelisiniz!
5 Koalisyon hükümeti kurulması
çalışmalarında, hiçbir makam milli iradenin temsilcileri olan siyasi
partilerin iç işlerine karışmamalıdır.
Her makam anayasal sınırlarına uygun hareket etmelidir.
6 Pkk, Işid ve diğer terör örgütlerine karşı yürütülecek samimi
mücadele konusunda Türk dayanışma konseyi olarak desteğimiz
tamdır. Eğer bu görünür mücadele zamana oynayıp, ülkeyi erken
seçime götürüp şehit kanları üzerinden oy devşirme hesaplarıysa,
bu vebalin altından kimse kalkamayacaktır. Türk milleti artık bu
tuzağa düşmeyecektir. Bilinmelidir
ki bundan sonra meydana gelecek
daha vahim gelişmelerin sorumlusu geçmiş ve bugünkü geçici AKP
hükümetleri olacaktır.
Türk dayanışma konseyi olarak
inanıyoruz ki; her şeye rağmen
bedeli ne olursa olsun Türk milleti ve Türkiye; egemenlik haklarına
sonuna kadar sahip çıkacaktır! Ve
yine inanıyoruz ki; “Türkiye cumhuriyeti devleti ülkesi ve milletiyle
bölünmez bir bütündür” ilkesine
sahip olanlar bu marazi odakların
üstesinden gelmesini bileceklerdir.
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AYDIN ŞUBE, ARAPLI-GÖZPINAR ŞEHİTLERİNİ
ANDI; ŞEHİT AİLELERİNE DESTEK VERDİ

Aydın Şube Yönetim Kurulu, 22 Ağustos 1922 tarihinde Yunan işgalci
ordusu tarafından katledilen Araplı-Gözpınar Şehitlerini Anma Programına katıldı.
Ayrıca Aydın Şehit Aileleri ve Gazileri Yardımlaşma Derneği basın
açıklaması yaparak, terör saldırılarını kınadı. Basın açıklamasına Türkiye
Kamu-Sen Aydın İl Temsilcisi Rıdvan Naci DEVLİ, Türk Eğitim-Sen Aydın Şube Yönetimi, Türk Sağlık-Sen Aydın Şube Yönetimi, Efeler Kent
Konseyi, ASTO Başkanı Veli TİRYAKİ, Emekli Astsubaylar Dayanışma
Derneği, Türk-İş İl Temsilciliği katıldı.
Aydın Şehit Aileleri ve Gazileri Yardımlaşma Derneği Başkanı İsmail
ECE yaptığı konuşmada şunları kaydetti: “Aklın yolu bir; profesyonel
birliklerce, en kısa zamanda etkili operasyonlarla terör örgütlerinin terör yapılanmaları çökertilmelidir. Güvenlik güçlerimiz savunma pozisyonundan çıkarılmalıdır. Devletin terörle mücadele eden birimlerinin 5442
Sayılı Yasa ile alınan yetkileri tekrar verilmelidir. Bölgedeki kalkışma hareketi yetkisiz askerle polisle valilerle çözülemez. Çatışmasızlık, barış ve
çözüm diye ülke kan gölüne döndürülmüştür. Barış diye diye askeri kışlaya, polisleri karakollara hapsederek sokaklar teröristlere bırakılmıştır.
Tüm terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz.”

BURSA 1 NO’LU ŞUBE’DEN VALİ’YE ZİYARET

Bursa 1 No’lu Şube Başkanı Kazım Sarnık, Şube Sekreteri Mehmet
Başay ve Şube Mali Sekreteri Selahattin Doğan eğitimde yaşanan
problemleri görüşmek üzere Bursa Valisi Münir Karaloğlu’nu ziyaret
etti. Vali Karaloğlu’na eğitim çalışanlarının problemleri, çözüm önerileri hakkında bir dosya verildi. Sayın Vali de problemlerin çözümü için
elinden geleni yapacağını ifade etti. Ziyaret sonunda, Vali Karaloğlu’na
Şube Başkanı Kazım Sarnık tarafından şubemizin tablosu hediye edildi.

MERSİN 2 NO’LU ŞUBE, “BU ÇİRKİN VE
KABUL EDİLMESİ MÜMKÜN OLMAYAN
OLAYI ŞİDETTLE KINIYORUZ”

TEKİRDAĞ ŞUBE, “MÜDÜRLÜK MÜLAKAT
SONUÇLARI YİNE HAYAL KIRIKLIĞI
YARATTI” DEDİ
SENDİKALAR
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BİR SEN
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DİĞER
SENDİKALAR

SENDİKASIZ

TOPLAM

90 ÜSTÜ

10

1

-

-

11

80 ÜSTÜ

20

1

-

-

21

70 ÜSTÜ

34

11

6

7

58

TOPLAM

64

13

6

7

90

Tekirdağ Şube Başkanı Muzaffer Doğan, yapılan müdürlük mülakat
sonuçlarının sendikalara göre dağılımını açıkladı.
Doğan şunları söyledi: “20-24 Temmuz tarihleri arasında yapılan ilk
defa ve yeniden müdürlük görevlendirmeleri için yapılan mülakat sonuçları açıklandı. Görüldü ki; geçen yıl yapılan kayırmacılık aynen devam
etmektedir. Yaklaşık 30-35 okulumuz için seçilen okul müdürleri arasında
% 90’ı Eğitim-Bir-Sen’li, diğerleri de diğer sendikalarımıza aittir. Sonuçlar
açıklandığında bunca yaşananlardan sonra ve yapılan seçimlerden de
ibret almayan bir güruh eğitime ve Tekirdağ’a kötülüklerine devam etmektedir. Aşağıdaki çizelgedeki sonuçlarda incelendiğinde durum açık
görülecektir. Sonuçlar incelendiğinde görülecektir ki, 30-35 okulumuza
yapılacak müdür görevlendirmelerinin hemen hemen tamamı yüksek
puan aldıkları gerekçesiyle Eğitim-Bir-Sen’lilerden oluşacaktır. Puanlar
verilirken adeta kişinin EK-2 puan düşüklüğü de dikkate alınarak yandaşlara mülakat puanı yüksek verilmiştir. 90 puan ve üstü alan 11 kişiden sadece 1’i, yine 80- 90 puan arası alanlardan da sadece 1’i Eğitim Bir Senli
değildir. Ayrıca yapılan adaletsizlikler, adliyeye de intikal etmiş, savcılığın
sınav komisyonunun soruşturulması isteğine dönemin Tekirdağ Valisi Ali
YERLİKAYA ile ilçe Kaymakamları soruşturma izni vermeyerek engel olmuşlardır.
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İclal Ekenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, okul müdürü Mehmet KALAYCI, okulun hizmetlisi Arif PETEK’i müdür odasında darp etmiş, darp ederken de ‘ben tekvondocuyum, nereye vurulacağını iyi bilirim’ diyerek tehditlerine devam etmişti. Bunun üzerine Mersin 2 No’lu
Şube, Mersin’in Tarsus ilçesinde okul müdürünün hizmetliyi darp etmesi konusunda bir açıklama yaptı ve dayakçı okul müdürü ile ilgili idari ve
adli süreç başlatıldığını açıkladı.
Mersin 2 No’lu Şube şunları kaydetti: “Biz öğrenci ve velilerinin eğitim
çalışanlarına şiddetinden şikayet ederken, bir okul müdürünün kendi
personeli olan bir eğitim çalışanına uyguladığı şiddete ne diyelim? Bu
nasıl bir okul müdürüdür? Okulu bu şekilde şiddetle mi yönetmektedir?
Acaba öğrencilerine de bu şekilde sürekli şiddet mi uygulamaktadır?
Buradan okulun öğrenci velilerine sesleniyoruz: Çocuklarınızla sohbet
edin, okul müdürünün şiddetine maruz kalıp kalmadıklarını sorgulayın.
Belki de müdür aikidocu olduğu için ondan korkup da şiddete uğradıklarını sizlere söyleyememişlerdir. Okulun personeli olmasını bir tarafa
bıraksak bile insanın, babası yaşındaki birine el kaldırması nasıl izah edilebilir mi? Böyle bir okul müdürü, öğrencilerine büyüğüne saygıyı nasıl
öğretebilir? Bir okul müdürünün personeline kaba kuvvet uygulamak
gibi bir hakkı ve ya yetkisi var mıdır? Bu gücü ve cesareti nereden almaktadır? Yoksa kendisini daha önce müdürü olduğu okuldaki başarısızlığından dolayı görevinden alıp daha sonra sözde mülakatla yeniden
müdür olarak bu okula görevlendirenlere mi güvenmektedir?”

TÜRK EĞİTİM-SEN
YENİ DOĞANLAR
Afyonkarahisar Şube üyelerinden M.Kemal YAĞAN’ın kızı doğmuştur.
Aydın Şube üyelerinden Cüneyt
SERVAN’ın “Nermin Gülce” adında kızı olmuştur.
Karaman şube üyelerinden
Emine GÖZALAN ALKAN’ın “Eymen Talha” adında oğlu olmuştur.
Karaman Şube üyelerinden Sevim DURSUN’un “Asel Ada” isminde kızı olmuştur.
Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden Mehmet YÜCEL’in çocuğu
olmuştur.
Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Burcu ÖREN’in ’’ Beren Su’’
adında çocuğu olmuştur.

Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Tuğba CAN ‘ın Bekir “Bartu’’
adında çocuğu olmuştur.
Nevşehir Şube üyelerinden Pınar- Özge BIYIKLI çiftinin “ Aytekin” adında çocukları olmuştur.
Nevşehir Şube
üyelerinden
Kiraz - Ramazan ÖZBEK çiftinin
“ Ömer Faruk “adında çocukları
olmuştur.
Nevşehir Şube
üyelerinden
F.Aslı - Korhan KARACAOĞLU
çiftinin” Doruk Alp” adında erkek
çocukları olmuştur.
Manisa Şube üyelerinden Selçuk-Burçin Perin ARSLAN çiftinin
kızları olmuştur.
Muğla Şube üyelerinden DilekÖnder AKSU çiftinin kızları olmuştur.

Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Tuğba ÇAKICI’nın “Baran
EFE’’ adında çocuğu olmuştur.

SÜNNET
Aydın Şube üyelerinden Ali –
Zeynep ATAŞ çiftinin oğulları””
İbrahim” sünnet olmuştur.
Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden
Erden OĞUZ’un oğlu sünnet olmuştur.

Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden
Halil KAYA’nın oğlu sünnet olmuştur.
İstanbul 8 No’lu Şube üyelerinden Yasin AK’ın oğlu “Ulaç Çağrı” sünnet olmuştur.
Muğla Şube üyelerinden Meryem TANRIÖVER’in oğlu sünnet
olmuştur.

ÇARE TÜRK EĞİTİM-SEN

Türkiye’nin Sendikası

EVLENENLER
Aydın Şube üyelerinden İbrahim BÖLÜK’ün çocuğu evlenmiştir.
Aydın Şube üyelerinden Cengiz ALAŞEHİR’ın kızı Tuba evlenmiştir.
Aydın Şube üyelerinden Osman YILMAZ’ın oğlu Gökhan
evlenmiştir.
Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden Hasan ÇETİNKAYA’nın
oğlu evlenmiştir.
Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden Turgay YILDIRIM’ın oğlu
evlenmiştir.
Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden Mustafa ŞENTÜRK’un kızı
evlenmiştir.
Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden Erol PARİK’ın oğlu evlenmiştir.
Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden Hanife Yasemin-Aytekin
ÖNAL çiftinin kızı evlenmiştir.
Karaman Şube üyelerinden
Hüseyin GERÇEK’in kızı evlenmiştir.
Karaman Şube üyelerinden
Barış ERDOĞAN evlenmiştir.
Karaman Şube üyelerinden
Ayşe -Mehmet YETER çiftinin
oğlu evlenmiştir.
Karaman Şube üyelerinden
Saim YETİŞ’in oğlu evlenmiştir.
Karaman Şube üyelerinden
Ahmet SEMİZ’in oğlu evlenmiştir.
Karaman Şube üyelerinden
Zeynel Abidin KAYHAN’ın oğlu
evlenmiştir.
Karaman Şube üyelerinden
Emine Berrin KARABACAK evlenmiştir.
Karaman Şube üyelerinden
Mestan KARABACAK’ın kızı evlenmiştir.

Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden Kadir ARSLAN evlenmiştir.
Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden Yaşar HANÇER’in kızı
evlenmiştir.
Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden
Erol DURAN’ın oğlu
evlenmiştir.
Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden
Mehmet TOR’un kızı
evlenmiştir.
Kırıkkale Şube Yönetim Kurulu üyesi İsmail ŞİMŞEK’in kızı
evlenmiştir.
Kırıkkale Şube üyelerinden
Halil İbrahim SAYGILI evlenmiştir.
Konya
2
No’lu
Şube
üyelerinden
Muammer
BÜYÜKÖZKAN’ın oğlu evlenmiştir.
Konya 2 No’lu Şube üyelerinden İsmail - Sultan SARDOHAN
çiftinin oğlu evlenmiştir.
Malatya Şube üyelerinden
Cumali KATAR evlenmiştir.
Manisa Şube üyelerinden Sadettin ÇAKIR Nejla YILDIRIM ile
evlenmiştir.
Manisa Şube üyelerinden
Mehmet KAÇANGAR Özlem
AY ile evlenmiştir.
Muğla Şube üyelerinden
Havva SUBAŞI ile Vedat OĞUZ
evlenmiştir.
Nevşehir Şube üyelerinden
Duygu - Erhan SOLMAZ çifti
evlenmiştir.
Nevşehir Şube üyelerinden
Hatice - Mehmet HARMANLI
çifti evlenmiştir.
Yozgat Şube üyelerinden Resul - Emine TUNA çifti evlenmiştir.
Yozgat Şube üyelerinden Arif
- Gülşah ŞİMŞEK çifti evlenmiştir.
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VEFAT
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Hüseyin YURTSEVEN’in babası vefat etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Çiğdem KANAT’ın babası
vefat etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Rüstem ÖZCAN’ın babası
vefat etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Ali AKÇAM’ın annesi vefat
etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Halil ŞİRİNKAYA’nın babası
vefat etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Nil ÇAKIR’ın babası vefat
etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Kerim ÇAPAR’ın babası vefat
etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Hüsniye BİÇER’in annesi vefat etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Arif AYDIN’nın annesi vefat
etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Neşe CENGİZTEKİN’nin eşi
vefat etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Osman KÜÇÜKÖZCAN’nın
annesi vefat etmiştir.
Ankara 2 Nol’lu şube üyelerinden Bekir ALIMCI’nın babası vefat etmiştir.
Ankara 2 No’lu şube Denetleme Kurulu Başkanı Mehmet
BOZBIYIK’ın annesi vefat etmiştir.
Ankara 2 No’lu şube üyelerinden Ali İhsan AVCI’nın abisi vefat
etmiştir.
Aydın Şube üyelerinden Kadir
TURAL’ın babası vefat etmiştir.

www.turkegitimsen.org.tr

Aydın Şube üyelerinden Yılmaz
USTA’nın annesi vefat etmiştir.
Aydın Şube üyelerinden Şinasi
AKDEMİR’in annesi vefat etmiştir.
Aydın Şube üyelerinden Naim
TAŞ’ın ablası vefat etmiştir.
Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden Rahmi GÖKMEN’ın annesi
vefat etmiştir.
Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden Recep UZUNAĞCA’nın babası vefat etmiştir.
Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden Mustafa CENĞİZ’ın annesi
vefat etmiştir.
Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden Süleyman ÖNER’in babası
vefat etmiştir.
Karaman Şube üyelerinden
Ayşe Tokgöz’ün babası vefat etmiştir.
Karaman Şube üyelerinden
Nadir DOĞAN’ın babası İ.Sami
DOĞAN vefat etmiştir.
Karaman Şube üyelerinden
Barış Elif ÖZTAŞ’ın annesi vefat
etmiştir.
Karaman Şube üyelerinden
Şule KOÇAK’ın annesi vefat etmiştir.
Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden İlhan ERAVŞAR’ın annesi vefat etmiştir.
Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden Bilgehan ERAVŞAR’ın annesi vefat etmiştir.
Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden Mukaddes YILMAZ’ın annesi vefat etmiştir.
Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden Ahmet TUNÇ’un annesi vefat etmiştir.
Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden Murat GÖKÇE’nin babası
vefat etmiştir.

Kayseri 1 No’lu Şube Yönetim Kurulu Üyesi
Muharrem
ÇOLAK’ın babası vefat etmiştir.
Kırıkkale Şube üyelerinden
Mustafa ELİTOK’un annesi vefat
etmiştir.
Kırıkkale Şube üyelerinden
Mehmet EROL’un kardeşi vefat
etmiştir.
Kırşehir Şubesi üyelerimizden
Mehmet Demiryürek’in babası
vefat etmiştir.
Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Mustafa BAŞPINAR ‘ın babası vefat etmiştir.
Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Türkan KESTANE’nin annesi
vefat etmiştir.
Nevşehir Şube üyelerinden
Kenan AÇIKGÖZ’ün babası vefat
etmiştir.
Nevşehir Şube üyelerinden
Aslıhan ŞAHİN’İN annesi vefat
etmiştir.
Nevşehir Şube üyelerinden
Kenan AÇIKGÖZ’ün babası vefat
etmiştir.
Nevşehir Şube üyelerinden
Emin ÖĞÜTALAN’ın eşi vefat etmiştir.
Nevşehir Şube üyelerinden
Kenan BOZDAĞ’ın babası vefat
etmiştir.
Malatya Şube üyelerinden Yusuf AKKAYA’ nın annesi vefat etmiştir.
Malatya Şube üyelerinden Hasan Gazi ŞENTÜRK’ ün annesi
vefat etmiştir.
Muğla Şube üyelerinden Adil
AVCI’nın annesi vefat etmiştir.
Muğla Şube üyelerinden Cansel BIÇAK’ın annesi vefat etmiştir.
Muğla Şube üyelerinden Ümit
ETİ’nin annesi vefat etmiştir.
Muğla Şube üyelerinden Halil

VEFAT EDEN ÜYEMİZ
Sadi GÜRSOY
Muğla Şubei

Ayrıca Ankara 2 No’lu şube üyelerinden Zeynep KANOĞLU,
Aydın Şube üyelerinden Aydın YILDIRIM vefat etmiştir.
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SARUHAN’ın annesi vefat etmiştir.
Muğla Şube üyelerinden Ali
AKAR’ın annesi vefat etmiştir.
Muğla Şube üyelerinden İbrahim ÇEVİK’in babası vefat etmiştir.
Muğla Şube üyelerinden Ramazan YILMAZ’ın babası vefat
etmiştir.
Muğla Şube üyelerinden Sultan ÇAKMAK’ın babası vefat etmiştir.
Muğla Şube üyelerinden Recep ÇAKIR’ın kardeşi vefat etmiştir.
Muğla Şube üyelerinden Ahmet Ali KARA’nin eşi vefat etmiştir.
Muğla Şube üyelerinden Ramazan KESKİN’in eşi vefat etmiştir.
Muğla Şube üyelerinden Sezai
ÇAVDAR’ın oğlu vefat etmiştir.
Muğla Şube üyelerinden Muzaffer UZGUR’un babası vefat
etmiştir.
Muğla Şube üyelerinden Aykut
KUYU’nun babası vefat etmiştir.
Muğla Şube üyelerinden Süreyya KARAKOÇ’un babası vefat
etmiştir.
Muğla Şube üyelerinden Şenay
Türkay KARAOĞLANOĞLU’nun
babası vefat etmiştir.
Muğla Şube üyelerinden Şükran Seda SARIKOÇ’un çocuğu
vefat etmiştir.
Muğla Şube üyelerinden Yücel DEMİRHAN’ın annesi vefat
etmiştir.
Yozgat Şube üyelerinden Hakkı
TUFANER’in annesi vefat etmiştir.

TÜRK EĞİTİM-SEN

“Allah yolunda öldürülenlere “ölüler” demeyin.
Hayır, onlar diridirler. Ancak siz bunu bilemezsiniz.”
Bakara-154

Vatan için toprağın kara bağrına düşen şehitlerimizi,
minnet ve rahmetle anıyoruz.
Ruhları şad olsun.

