ÜCRETLİ ÖĞRETMEN SÖMÜRÜSÜ
DEVAM EDİYOR
Türk Eğitim-Sen, Türkiye genelinde
ücretli öğretmen araştırması yaptı. Buna
göre sendikamız, 81 İl Valiliğine Türkiye’deki ücretli öğretmen sayısına ilişkin
bilgi istedi. Bu talebimize 62 İl Valiliğinden cevap geldi. Ücretli öğretmen
sayısını sendikamıza göndermeyen 19 il
şunlardır: Ağrı, Artvin, Aydın, Diyarbakır,
Giresun, Hakkari, Hatay, Isparta, Kars,
Kayseri, Kırıkkale, Kütahya, Ordu, Rize,
Samsun, Siirt, Tekirdağ, Van ve Yozgat.

YAYLADAĞ SINIRINDA TÜRKMENLERİ
ZİYARET ETTİK
Türkiye Kamu-Sen ve Türk
Eğitim-Sen Genel Başkanı
İsmail KONCUK, Genel
Sekreter Musa AKKAŞ,
Genel Mevzuat ve Toplu
Sözleşme Sekreteri M. Yaşar
ŞAHİNDOĞAN, Yayladağ
sınırında yaşayan Türkmen
kardeşlerimizi ziyaret etti.

Devamı 4’te

Devamı 13’te

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

ŞEREFLE YAŞAMAK, HAKSIZLIK KARŞISINDA

ADAM GiBi DURMAKTIR
yerlere gelenlerin yanında durarak
çalışma hayatımızdaki kazanımlarımızın, geleceğimizin çalınmasına ortak
olmayın; sizin adınıza konuşma hakkını bize verin. Siyasi gücün değirmenine su taşımaktan başka kaygısı olmayanlara yetki verirseniz; al gülüm-ver
gülüm sendikal anlayışıyla çalışma hayatı daha da kötüye gider. Buna izin
vermeyin.
Burada önümüzde iki yol var. Ya
bu köhneleşmiş sistemin uydusu haline geleceğiz; bu bataklığın içerisinde biz de yok olup gideceğiz ya da
‘Bu işte bir yanlış var, bir arıza var, bu
yanlışları düzeltme gayreti içerisinde
olmam lazım.’ diyeceğiz; ya da kazanımlarımızın elimizde uçup gitmesine
razı olacağız.

MEB’İ UYARDIK: ÇİFT NÖBET VERİLEMEZ, GEREKİRSE EYLEM KARARI ALACAĞIZ!

3’te

Kamu çalışanlarının kazanımlarının
tehdit altında olduğunu ve bu tehditin ancak gerçek sendikal mücadeleyle bertaraf edilebileceğine dikkat
çeken Genel Başkan İsmail Koncuk
şunları söyledi: “Hayat, şerefle yaşandığı sürece değerlidir. Bunun dışında
bir hayat tarzı, yaşamak değil sürünmektir. Bir sendika için şerefle yaşamak, haksızlık karşısında adam gibi
durmak ve muhatabınız kim olursa olsun ahlaklı hak mücadelesinden taviz
vermemektir. Türk Eğitim-Sen olarak,
hayatı böyle görüyoruz.
Tüm kamu çalışanlarına sesleniyorum: Biz sizin adınıza söz söylemekten
çekinmiyoruz. Yanlışlarını muhataplarımızın yüzüne ifade ediyoruz. Gelin
bizim yanımızda olun. Sizi satanların,
pazarlayanların, sırtınıza basarak bir
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MALİYE BAKANI NACİ
AĞBAL’I ZİYARET ETTİK
Türkiye Kamu-Sen
ve Türk EğitimSen Genel Başkanı
İsmail Koncuk ve
Türkiye Kamu-Sen
Yönetim Kurulu
üyeleri Maliye
Bakanı Naci
Ağbal’a hayırlı
olsun ziyaretinde
bulundu.

Genel Başkanımız
İsmail Koncuk Bakan
Ağbal’a yeni görevinde
başarılar dilerken kamu
çalışanlarının yığınla çözüm
bekleyen sorunları olduğunu, bunların başında da özellikle
mali konuların geldiğine vurgu
yaptı. Koncuk, “Yeni görevinizin
hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz. Yıllardır Maliye Bakanlığı içerisinde çeşitli görevlerde bulunan
ve kurumu yakından tanıyan bir
şahsiyetin bugün Maliye Bakanı
olarak en tepe noktada görev
yapacak olması bizleri memnun
etmiştir.

Ülkenin ve kamu çalışanlarının
beklentileri ortadadır. Özellikle kamu çalışanlarının yığınla
bekleyen sorunları içerisinde
başlıca sorunların ekonomik ve
mali alanda olduğunu biliyoruz.
Bunların çözümü noktasında Maliye Bakanlığı’nın alacağı tedbirler
ve atacağı adımları heyecanla
bekliyoruz” dedi.
Genel Başkanımız İsmail
Koncuk, Maliye çalışanları ve
çalışma hayatının çözüm bekleyen
öncelikli sorunlarının yer aldığı bir
raporu da Maliye Bakanı Ağbal’a
sundu.

OKUL ÖNCESİ
ÖĞRETMENLERİNİN
TENEFFÜS
YAPAMAMALARINDAN
DOĞAN
MAĞDURİYETLERİNİN
GİDERİLMESİNİ
İSTEDİK.

Okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerimiz,
eğitim etkinliklerinin aralıksız
olması ve teneffüs kullanmamalarından dolayı mağduriyet
yaşamaktadırlar.

Türk Eğitim-Sen olarak, okul
öncesi eğitim kurumlarında
çalışan öğretmenlerin ders
saatlerinin 40 dakikaya düşürülerek, ders saatleri arasında
teneffüs yapılmasına yönelik
yasal değişikliklerin yapılması ya da okul öncesi eğitim
kurumlarında görev yapan
öğretmenlerimize eğitimin
aralıksız olmasından dolayı
6 saat ilave ek ders ücreti
ödenmesi konularında mağduriyetlerin giderilmesi için Milli
Eğitim Bakanlığına başvuruda
bulunduk.

OCAK 2016 ASGARİ GEÇİM ENDEKSİ BELLİ OLDU
Türkiye Kamu-Sen Araştırma
Geliştirme Merkezi’nin
yapmış olduğu 2016 Ocak
ayına ait asgari geçim
endeksi sonuçları açıklandı.
Türkiye İstatistik Kurumu’ndan
alınan Ocak 2016 fiyatlarına göre
yapılan araştırmada çalışan tek
kişinin yoksulluk sınırı 2.231,13 TL
olarak hesaplanırken, Dört kişilik
bir ailenin asgari geçim haddi ise
4.546,26 Lira olarak belirlendi.
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Sonuçlar, dört kişilik bir ailenin
asgari geçim haddinin bir önceki
aya göre %4,13 oranında arttığını
gösterirken, çalışan tek kişinin
açlık sınırı da bir önceki aya göre
%3,27 oranında yükseldi ve
1.716,39 Lira olarak hesaplandı.
Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin yalnızca ortalama gıda ve
barınma harcamaları toplamı ise
2016 yılı Ocak ayında1.760,44 Lira
olarak tahmin edildi.
Yapılan araştırmada, 4 kişilik
bir ailenin sağlık kuruluşlarının
belirlediği gibi sağlıklı bir biçimde
beslenebilmesi için gerekli harcamanın Ocak 2016 verilerine göre
günlük 35,93 TL olduğu belirlenirken, ailenin aylık gıda harcaması
toplamı ise 1.077,75 TL oldu.
Ocak 2016 itibarı ile ortalama
2.573,32 TL ücret alan bir
memurun ailesi için yaptığı
gıda harcaması, maaşının
%41,88’ini oluşturdu.
Türkiye İstatistik Kurumu
verilerinde 682,69 TL

olarak belirlenen kira gideri ise
Ocak 2016 ortalama maaşının
%26,53’üne denk geldi. Buna
göre bir memur, ortalama maaşının %68,41’ini yalnızca gıda ve
barınma harcamalarına ayırmak
zorunda kaldı.

belirten Koncuk, “2015 yılının
Ağustos ayında memur ve emeklinin 2 yıl boyunca ne şartlarda
yaşayacağı hiç düşünülmeden
sorumsuzca bir toplu sözleşme
imzalanmıştır. Altı ay için verilen zam daha ilk ayda eriyip
gitmişken, memur ve emeklinin
Diğer ihtiyaçlarını karşılamak
için ise maaşının %31,59’u kalmış- önümüzdeki 5 ayda nasıl hayatta
kalacağı büyük bir muammadır.
tır. Ortalama ücretle geçinen bir
Toplu sözleşme iki yıllık imzalandı.
memur ailesinin ulaşım, sağlık,
Ocak 2016 itibariyle toplu sözleşeğitim, haberleşme, giyim gibi
diğer zorunlu ihtiyaçlarını karşıla- menin hüküm sürecinin ilk ayını
yaşamaktayız. Bu garabetten
ması için Ocak 2016 maaşından
kurtulmak için önümüzde 23 ay
geriye yalnızca 812,91 TL kalmışgibi uzun bir süre var. Memurun
tır.
ve emeklinin aileleriyle birlikte
GENEL BAŞKAN KONCUK:
toplam 20 milyon vatandaşımızın
MEMURLAR DAHA İLK AYDAN 2 yıl boyunca kaderi ile oynayanlar, maaşlara 166 lira zam yapı14 LİRA ZARARDA
Araştırma sonuçlarını değerlen- lırken memurlarımızın daha ilk
aydan 14 lira zarara uğramalarını
diren Türkiye Kamu-Sen Genel
Başkanı İsmail Koncuk, daha yılın nasıl izah edeceklerdir? Vizyonsuz
başında ilk aydan maaşların eridi- ve acemi sendikacılığın Türk meğini söyledi. Ocak 2016’da harca- murunu getirdiği içler acısı durum
ma kalemlerine 180 lira, ortalama ortadadır ” dedi.
maaşlara 166 lira zam yapıldığını
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4/C’Lİ
PERSONELE BİR
DARBE DAHA

istinaden ek ödeme yapılmaması
gerektiği ve fiilen çalışmalarının
Bütçe ve Mali Kontrol Genel
ve emeklerinin karşılığı olarak
Müdürlüğü’nün Genel Müdür
aylık ücret ödenmekte olduğu, bu
İsmail İlhan Hatipoğlu imzasıyla
nedenle de söz konusu personeyayınladığı resmi yazı ile 4/C’lilere le döner sermaye gelirinden ek
verilecek ek ödeme konusunda
ödeme yapılması zorunluluğu da
bir darbe daha geldi. BÜMKO, ya- bulunmadığı belirtildi.
yınladığı yazı ile 4/C’li personele
Daha önce mahkeme kararıyla
verilecek ek ödemelerden yapıl550-650 TL arasında ek ödeme
ması gereken kesintileri açıkladı.
alan 4/C’li personelin ek ödeme

Bilindiği gibi kamu görevlilerine verilmekte olan ek ödemelerden damga vergisi dışında
herhangi bir kesinti yapılmazken,
BÜMKO’nun yazısında 4/C’li personele verilecek ek ödemelerden
SGK prim kesintisi, gelir vergisi
kesintisi ve damga vergisi alınması
gerektiği ifade edildi.
Bunun yanında yazıda, 4/C’li
personele mahkeme kararına

miktarı, toplu sözleşme ile net
158,66 TL’ye düşürülmüştü. Şimdi
ise yapılacak gelir vergisi, SGK
primi ve damga vergisi kesintileriyle birlikte net 115,66 TL’ye düşürülmüş oldu. Buna göre toplu
sözleşmenin ilgili hükmü 4/C’lilere
yeni bir hak kazandırmak yerine,
mahkeme yoluyla kazanılmış
hakları budadı.

BEDEN EĞİTİMİ
ÖĞRETMENLERİNİN EYLEMİNE
DESTEK VERDİK
Beden Eğitimi Öğretmenleri Şubat atamalarında ayrılan
kontenjan sayısının yetersizliği nedeniyle Kızılay’da basın açıklaması
yaptı. Türk Eğitim-Sen’in destek
verdiği basın açıklamasında Genel
Sekreter Musa Akkaş, Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreteri
M. Yaşar Şahindoğan ve Genel
ve Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri
Sami Özdemir hazır bulundu.
‘Beden Eğitimi Öğretmenleri
okulun kalbidir’, ‘Strese çare
bulundu, Beden Eğitimi ve Spor’
yazılı dövizler taşındı. Eylemde bir
konuşma yapan Genel Sekreter
Musa Akkaş, “Ataması yapılmayan öğretmen arkadaşlarımız

2002 yılından bu yana çok ciddi
eylemlere imza atmıştır. Yaptıkları
eylemlerle seslerini duyurmaya
çalışmıştır” dedi. Akkaş, ataması yapılmayan öğretmenlerin
sayısının 2002 yılında 24 bin
iken, 2015 yılı itibariyle 417 bine
ulaştığını kaydederek, “Sorumlu
sendikacılık gereği olarak ataması
yapılmayan Beden Eğitimi öğretmenleri için buradayız. Onlar, ‘Biz
atamak istiyoruz, çocuklarımız ile
buluşmak istiyoruz, spor salonlarında öğrencilerimize bedenen ve
ruhen yardımcı olmak istiyoruz’
diyorlar.” dedi.

Türkiye’nin Sendikası

YARGI MEB’E DAHA NE DESİN?
BALIKESİR İDARE
MAHKEMESİNDEN MÜDÜR
YARDIMCILIĞI KARARI
Müdür yardımcısı olarak
görev yapmakta iken, 652
sayılı KHK gereği 2013-2014
Eğitim-Öğretim Yılının bitimi
ile görevi sona eren davacı
tarafından, müdür yardımcılığı
görev süresinin uzatılmayarak,
öğretmen olarak atanmasına
ilişkin işlemin iptali talebiyle
açılan davada;
Balıkesir İdare
Mahkemesi’nin 2014/1764
E., 2015/1554 K. sayılı ve
25.11.2015 tarihli kararı ile
dava konusu işlemin iptaline
karar verilmiştir. İlgili kararda;
Danıştay idari Dava Daireleri
Kurulunun 2014/1151 E. sayılı
kararıyla yapılan tüm müdür
yardımcılığı atamalarının da
dayanaksız hale geldiği ve
davacının görev yaptığı ku-

rumda usulüne uygun olarak
atanıp görev yapan müdür
yardımcısının varlığından söz
edilemeyeceği belirtildikten
sonra, davacının durumunun Yönetmeliğin Geçici 1.
Maddesinin 2. Fıkrasında
yer alan “….bu Yönetmelikte
öngörülen usul ve esaslara
göre yerlerine görevlendirilen
yöneticiler göreve başlayana
kadar görevlerine devam
eder” hükmü kapsamında
değerlendirilmesi gerektiği,
Yönetmeliğin 27/2. Maddesi uyarınca İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü emrine öğretmen
olarak atanmasına ilişkin
işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı belirtilmiştir.

MEB’İ UYARDIK: ÇİFT NÖBET
VERİLEMEZ, GEREKİRSE EYLEM
KARARI ALACAĞIZ!
26.07.2014 Tarihli ve 29072
Sayılı Resmi Gazete’de
Yayımlanan Millî Eğitim
Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim
ve İlköğretim Kurumları
Yönetmeliği’nin “Öğretmenlerin nöbet görevi” başlıklı 44.
maddesinde ve 07.09.2013
Tarihli ve28758 Sayılı Resmi
Gazete’de Yayımlanan Millî
Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim
Kurumları Yönetmeliği’nin
“Öğretmenlere nöbet görevi
verilmesinin esasları” başlıklı
91. Maddesinde yer alan hükümler uyarınca öğretmenlere nöbet görevi verilmektedir.
23.08.2015 Tarih Ve 29454
Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Kamu Görevlilerinin
Geneline ve Hizmet Kollarına
Yönelik Mali ve Sosyal Haklara
İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını
Kapsayan 3. Dönem Toplu
Sözleşme hükümlerine göre
öğretmenlere Ocak 2016
tarihinden itibaren nöbet gö-

revine binaen ek ders ücreti
ödenmektedir.
Bu mevzuat hükümlerine
göre; Okul Öncesi Eğitim
ve İlköğretim Kurumları ile
Ortaöğretim Kurumlarındaki
öğretmenlere mevzuatlarda
açıkça düzenlenmeyen bir
konuda kıyaslama yoluyla
öğretmenlere haftada birden
fazla nöbet görevi verilmesi
mümkün değildir.
Türk Eğitim Sen olarak Bakanlığa gönderdiğimiz yazıda,
haftada bir günden fazla
nöbet görevi verilmemesi yönünde talimat
gönderilmesini talep
ederek, aksi halde
Türk Eğitim Sen olarak haftada birden
çok nöbet görevinin
yapılmamasıyla ilgili
eylem kararı alacağımızı bildirdik.
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ÜCRETLİ ÖĞRETMEN SÖMÜRÜSÜ DEVAM EDİYOR
Türk Eğitim-Sen, Türkiye genelinde ücretli öğretmen araştırması yaptı. Buna göre sendikamız,
81 İl Valiliğine Türkiye’deki ücretli öğretmen sayısına ilişkin bilgi istedi.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERİN
BRANŞLARINA GÖRE DAĞILIMI

Türk Eğitim-Sen, Türkiye genelinde ücretli öğretmen araştırması
yaptı. Buna göre sendikamız, 81
İl Valiliğine Türkiye’deki ücretli
öğretmen sayısına ilişkin bilgi istedi.
Bu talebimize 62 İl Valiliğinden
cevap geldi. Ücretli öğretmen
sayısını sendikamıza göndermeyen
19 il şunlardır: Ağrı, Artvin, Aydın,
Diyarbakır, Giresun, Hakkari, Hatay,
Isparta, Kars, Kayseri, Kırıkkale,
Kütahya, Ordu, Rize, Samsun, Siirt,
Tekirdağ, Van ve Yozgat.
Öncelikle şunu belirtmek istiyoruz: Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na
göre herkes bilgi edinme hakkına
sahiptir. Bilgi edinme hakkı bir zorunlulukken, yasalarda hüküm altına
alışmışken keyfi ve anti demokratik
uygulamalar söz konusu olabilmektedir. Oysaki istenen bilgiler özel
bir çalışma yapılmasını gerektirmemekte ve kurumlarımızda zaten
var olan bilgilerdir. Ancak Türk
Eğitim-Sen’in ücretli öğretmenlik
araştırmasında da görüldüğü üzere
tüm İl Valiliklerinin tamamı konuya
aynı hassasiyetle yaklaşmamıştır.
81 İl Valiliğinden bilgi istememize
rağmen sadece 62 İl Valiliğinden
cevap gelmiştir. Bu şekilde bilgileri
göndermeyen İl Valilikleri aslında
suç işlemektedir.

Bursa’da görev yapan ücretli
öğretmenlerin 1.605’i eğitim fakültesi, 1.029’u lisans, 606’sı ön lisans
mezunudur. Şanlıurfa’da görev yapan
ücretli öğretmenlerin 1.241’i eğitim
fakültesi, 995’i lisans, 531’i ön lisans
mezunudur. Gaziantep’te görev
yapan ücretli öğretmenlerin 1.088’i
eğitim fakültesi, 1.188’i lisans, 341’i ön
lisans mezunudur. Ankara’da görev
yapan ücretli öğretmenlerin 1.122’si
eğitim fakültesi, 1.657’si lisans, 452’si
ön lisans mezunudur. İzmir’de görev
yapan ücretli öğretmenlerin 908’i
eğitim fakültesi, 841’i lisans, 546’sı ise
ön lisans mezunudur.
Öte yandan Muş’ta ücretli
öğretmen olarak görev yapanların
232’si eğitim fakültesi mezunu,
383’ü lisans mezunu, 267’si ön
lisans mezunudur. Görüldüğü
üzere; Muş’ta görev yapan ön lisans
mezunu ücretli öğretmenlerin sayısı
eğitim fakültesi mezunlarından
fazladır. Adana’da görev yapan
ücretli öğretmenlerin 1.177’si eğitim
fakültesi, 171’i lisans, 272’si ön lisans
mezunudur. Adana’da da ön lisans
mezunu ücretli öğretmenlerin sayısı
lisans mezunlarından fazladır. Bu,
ülkemizin eğitimde geldiği noktayı
göstermek açısından çok önemli bir
tespittir.

Zihinsel-görme-işitme engelliler sınıf öğretmenliği özel
uzmanlık gerektirir. Buna rağmen
illerimizde zihinsel-görme-işitme engelliler sınıf öğretmeni
olarak ön lisans mezunları ücretli
öğretmen olarak görevlendirilValiliklerinden gelen bilgilere göre; mektedir. Hatta bazı illerimizde
62 il itibariyle ücretli öğretmen sayısı
zihinsel-görme-işitme engelliler sınıf
60 bin 983’tür. Öte yandan bu yıl bilgi öğretmeni olarak derslere giren ön
vermeyen illerden geçen yıl gelen
lisans mezunu ücretli öğretmenlerakamları ücretli öğretmen tablosuna rin sayısı eğitim fakültesi mezunu
dahil edersek, Türkiye’de ücretli öğücretli öğretmenlerden fazladır.
retmen sayısının 73 ilde 70 bin 293’e
Şöyle ki; Antalya’da eğitim fakültesi
ulaştığını göreceğiz.
mezunu 33, lisans mezunu 72, ön
lisans mezunu 56 ücretli öğretmen
En yüksek ücretli öğretmen
zihinsel-görme-işitme engelliler sınıf
sayısı 14 bin 787 ile İstanbul’daöğretmeni olarak derslere girmekdır. İstanbul’u 3 bin 240 ile Bursa,
tedir. Kocaeli’nde 37 eğitim fakül3 bin 231 ile Ankara, 2 bin 767 ile
Şanlıurfa, 2 bin 617 ile Gaziantep, 2 tesi mezunu, 95 lisans mezunu, 71
bin 493 ile Hatay, 2 bin 295 ile İzmir, ön lisans mezunu ücretli öğretmen
zihinsel-görme-işitme engelliler sınıf
1.720 ile Kocaeli, 1.637 ile Sakarya,
öğretmeni olarak görev yapmakta1.620 ile Adana, 1.488 ile Kahradır. Sakarya’da 37 eğitim fakültesi
manmaraş, 1.431 ile Mardin takip
etmektedir. Ücretli öğretmen sayısı mezunu, 107 lisans mezunu, 65 ön
lisans mezunu ücretli öğretmen
diğer bazı illerimizde de şöyledir:
zihinsel-görme-işitme engelliler sınıf
Erzurum 1.234, Antalya 1.226, Ağrı
öğretmeni olarak derslere girmek1.198, Konya 1.147, Mersin 1.029,
tedir.
Şırnak 1027.
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Branş öğretmeni olarak görev
yapan ön lisans mezunu ücretli öğretmenlerin bazı illere göre dağılımı
ise şöyledir: İzmir 438, Ankara 358,
Bursa 266, Kocaeli 234, Adana 227,
Mersin 203, Sakarya 146, Gaziantep
133.
Sınıf öğretmeni olarak görev
yapan ön lisans mezunu ücretli öğretmenlerin bazı illere göre dağılımı
da şu şekildedir: Şanlıurfa 351, Muş
201, Erzurum 179, Bitlis 116.
Sendikamız bu araştırmasında
norm kadro açığının ne kadar
olduğunu da tespit etti. Norm
kadro ihtiyacına ilişkin de 50 ilden
bilgi geldi. Buna göre 50 ilde norm
kadro ihtiyacı 57 bin 55’dir. Norm
kadro ihtiyacına ilişkin bu yıl bilgi
vermeyen illerden geçen yıl gelen
rakamları araştırmamıza dahil
edersek 61 ilde norm kadro ihtiyacının 96 bin 621 olduğu ortaya
çıkmıştır.

Araştırmamızda, ücretli
öğretmen sayısının norm kadro
ihtiyacının altında kaldığı da
görülmektedir. Adıyaman’da
norm kadro ihtiyacı 1.003 iken,
ücretli öğretmen sayısı 765’tir.
Afyonkarahisar’da norm kadro
ihtiyacı 1.101 iken, ücretli öğretmen
sayısı 766’dır. Ankara’da norm kadro
ihtiyacı 4 bin 478 iken ücretli öğretmen sayısı 3 bin 231’dir. Antalya’da
norm kadro ihtiyacı 2 bin 262 iken,
ücretli öğretmen sayısı 1.226’dır.
Elazığ’da norm kadro ihtiyacı 1.188
iken, ücretli öğretmen sayısı 777’dir.
Gaziantep’de norm kadro ihtiyacı 4
bin 494 iken, ücretli öğretmen sayısı
2 bin 617’dir. Kahramanmaraş’ta
norm kadro ihtiyacı 1.900 iken,
ücretli öğretmen sayısı 1.488’dir.
Muğla’da norm kadro ihtiyacı
1.014 iken, ücretli öğretmen sayısı
526’dır. Sivas’ta norm kadro ihtiyacı
1.006 iken, ücretli öğretmen sayısı
731’dir. Balıkesir’de norm kadro
ihtiyacı 1.664 iken, ücretli öğretmen
sayısı 648’dir. Denizli’de norm kadro
ihtiyacı 1.500 iken, ücretli öğretmen
sayısı 287’dir. Görülmektedir ki;
kadrolu öğretmen ihtiyacı kadar
öğretmen ataması yapılmamasının
yanı sıra; problemli de olsa görevlendirilen ücretli öğretmenlerle de
ihtiyaç karşılanamamaktadır. Ayrıca
bu tablodan da görüleceği üzere
okullarda kadrolu branş öğretmenleri, branşları dışında ek ders
karşılığı derslere girmektedir.
Araştırmayı değerlendiren Tür-

kiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen
Genel Başkanı İsmail Koncuk şunları
kaydetti: “Her yıl olduğu gibi bu yıl
da Türk Eğitim-Sen olarak ücretli
öğretmenlik araştırması gerçekleştirdik. Öncelikle şunu belirtmek
istiyoruz: Bilgi Edinme Kanunu’na
rağmen, Valiliklerin bir kısmı ücretli
öğretmenliğe dair istediğimiz bilgileri göndermemiştir. Bu tamamen
keyfi bir durumdur. Hâlbuki kamuoyunu doğru aydınlatmak açısından
bu bilgilerin eksiksiz gönderilmesi
çok önemlidir.
Araştırmamızı değerlendirecek
olursak; ne yazık ki ülkemizde öğretmen açığının ücretli öğretmenler
eliyle kapatılmaya çalışıldığı görülmektedir. Bu insanlar girdiği ders
başına ücret almakta ve güvencesiz
çalıştırılmaktadır. Bu insanların
aylık primi tam ödenmemektedir.
Oysa ücretli öğretmenler kadrolu
öğretmenlerle aynı işi yapmaktadır.
Buna rağmen köle mantığı ile çalıştırılmaktadır. Ücretli öğretmenlik,
devletin ucuz insan gücü çalıştırmasının bir diğer adıdır.
Öte yandan ücretli öğretmen
olarak görev yapan eğitim fakültesi
ve lisans mezunları olduğu kadar
açık öğretim ve ön lisans mezunları
da vardır. Öğretmenlikle hiçbir ilgisi
olmayan açık öğretim ve iki yıllık
yüksekokul mezunlarının okullarda
ücretli öğretmen olarak derslere
girmesi devletin bir ayıbıdır. Atama
bekleyen yüzbinlerce öğretmen
ve bunun yanında 100 bine yakın
öğretmen açığı olmasına rağmen
devletin kadrolu öğretmen istihdamı yapmak yerine, ücretli öğretmen
çalıştırması, hele hele öğretmenlik
ehliyeti olmayan ön lisans mezunlarının derslere ücretli öğretmen
olarak girmesi eğitimimizi yüzyıl
geriye götüren bir uygulamadır. Hal
böyle olunca okullarımızda verim ve
kalite düşmektedir.
Türkiye’nin en kısa zamanda
ücretli öğretmenlik ayıbından kurtulması gerekir. Ücretli öğretmenlik
görevlendirmesi sona ermeli, Milli
Eğitim Bakanlığı sadece kadrolu
öğretmen istihdamı yapmalıdır. Bu
şekilde öğretmenlerimiz hem insani
koşullarda, hakka, hukuka uygun
çalıştırılır hem de işin ehli olan, donanımlı, bu işin eğitimini almış kişiler
çocuklarımıza eğitim-öğretim verir.
Okullarımıza kalite ancak bu şekilde
getirilir.”
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KORKAKLAR HERGÜN, CESURLAR
BİR GÜN ÖLÜR

Köşe Yazısı

Korku:Kötülük gelme ihtimaline
karşı tehlike veya düşüncesi karşısında duyulan kaygı ve üzüntüye
denir.
Korkunun birçok nedeni ve
sebebi vardır.
Bunların başında:Can
korkusu,mal korkusu,tenkit edilirim
ve alay edilirim korkusu,en önemlisi rızık korkusu ve endişesidir.
Rızık korkusu konusunda İslam
dini “Her kim sadece Allahtan korkarsa hiç kimse ona zarar veremez.
Her kimde Allahtan başkasından
korkarsa, hiç kimse ona faysa
veremez.”Ebu Naim hılye c.8s.88.
Resulullah( S.a.s):Rızkın gelmesi
konusunda acele etmeyin .Zira
kul ,rızkını en son damlasına kadar
almadan ölmeyecektir.”buhari
,Müslim.
“Kulun rızkı onu ecelinden daha
çok arar.”taberani.buyurmaktadır.
Ayet ve hadislerden de anlaşılacağı gibi müslüman rızık
konusunda ve diğer konularda
allahtan başka kimseden korkmaz
korkmamalıdır.
Müslüman korkak olmaz çünkü
müslüman insanların en cesaretlisidir.
İslama ve müslümana uygun davranış,Allahtan başka
hiçkimseden ve hiç bir şeyden
korkmamayı,Allah’ın dediklerine
ve milletinin menfaatlerine uygun
davranış sergilemeyi gerektirir.
İman edenlerin,vatanını ve milletini sevenlerin en büyük özelliği
hiçbirşeyden korkmamaları ve hiçbir zorluk karşısında yılmamalarıdır.
Onlar Allahtan başka bir gücün
olmadığını bilir ve ona göre davranış sergilerler.

Bu da onlara Hertürlü korkuyu
yenecek cesareti verir.
Bu konuda Kuran’da :
“Ki onlar Allah’ın risaletini tebliğ
edenler,ondan içleri titreyerek korkanlar ve Allah’ın dışında kimseden
korkmayanlardır.Hesap görücü
olarak Allah yeter.”Ahzab suresi 39.
“Şüphesiz asıl rızık veren,Çetin
kuvvet sahibi olan Allah’tır “zariyat
58
“Yeryüzünde yürüyen hiçbir canlı yoktur ki ,rızkı Allah’a ait olmasın
“Hud:6
“Andolsun ki sizi biraz korku
,açlık ,mallardan,Can’lardan ve
ürünlerden biraz azalma ile imtihan
ederiz.Ey Muhammet sen sabırlı
olanları müjdele.işte o sabredenler
kendilerine bir bela geldiğinde
“biz Allah için varız ve sonunda
ona döneceğiz”derler.”Bakara 155156. Sure.
Yine bir hadisi şerifte:yüce
Resul”sizden biriniz Hakkı gördüğü ve şahit olduğu Zaman
;insanların korkusu onun Hakkı
söylemesine asla engel olmasın.
Çünkü onun Hakkı söylemesi ne
ecelini yaklaştırır ve ne de rızkını
uzaklaştırır.”Ahmed:3/19 buyuruyor.
Korkunun kötülüğü ve zararları
ile ilgili bir çok düşünürün de sözü
bulunmaktadır.
Bunlardan bazıları:
Korku batıl inançların kaynağıdır.
Zulmün de birçok kaynağından
biridir.Bertrant Russell
Korkularımızın bizi umutlarımızın
ardına düşmekten alıkoymasına
izin vermemeliyiz.J.F.Kennedy
Çekingen,ürkek ve korkaklar için

herşey imkansızdır,çünkü herşeyi
imkansız zannederler.Napoleon
Bonaparte.
Korkak,tehlikeyi görünce ayaklarıyla düşünendir.Pierre Baumarchais.
Korkunun kaynağı bilgisizliktir.
Ralph Waldo Emerson.
Cesaret Zafer’e,kararsızlık
tehlikeye,korkaklık ise ölüme götürür.Yavuz Sultan Selim Han
Korkaklar ecelleri gelmeden birkaç kez ölürler,cesurlar ölümü bir
kez tadarlar.William Shakespeare.
Yukarıda Ayetlerde,hadislerde
ve güzel sözlerde de görüldüğü
gibi rızkım azalır,beni görevden
alırlar,beni sürerler,eşime dostuma
,evlatlarıma zarar verirler korkusuyla haksızlık karşısında susmak,da
vasından,ideolojisinden,sendika
sından,bayrağından,vatanından
vazgeçmek müslümana ve inanan
insana yakışan şeyler değildir.
Çünkü müslüman rızkı Allah’ın
verdiğini bilir.
Sadece Allah’a ibadet edileceğini ve ondan yardım bekleneceğinin şuurundadır.
Müslüman,vatanını ve milletini
seven kişi allahtan başka kimseden
korkmayandır.
Müslüman cesur olandır.
Rızkı başkalarından bekleyen,
Makam ve mevki için rızkım
çoğalır düşüncesiyle sendikasını
değiştirenler Allah korusun ayetlere karşı gelmiş olurlar.
Dünya imtihandır.Bazen rızık
darlığıyla,bazen hastalıkla ,bazen yakın akraba ve dostların
kaybedilmesiyle,bazen makam
mevki ile imtihan ediliriz.Önem-

Seyit Ali KAPLAN
Genel Mali Sekreter

li olan bu imtihanlardan isyan
etmeden,makam mevki ve verilen
belalar yüzünden inancımızdan,
davamızdan ve şahsiyetimizden
taviz vermeden bu imtihanları
başarabilmektir.
Firavun 400 yıl yaşamış başı hiç
ağrımamıştır.
İslam alimlerinin bir çoğu “sevabın çokluğu belanın büyüklüğü
oranındadır”demektedirler.
Emeksiz yemek olmaz.
İnananlar olarak bilinmesi gereken bela ve musibetlerin müminin
mertebesinin yükselmesi için
olduğudur.
Cenab-ı hak amenerresulü de:
“Hiç kimseye gücünün yeteceğinden fazlası
yüklenmez”buyurmaktadır.
Onun içindir ki inanan insan
makam,mevki ve inancından dolayı uğradığı zararlardan yılmaz.
Korkmadığını gibi bu tür belalar,
davasına, sendikasına kendisini
daha çok bağlar ve cesaretlendirir.
Çünkü bilirki:
Ömür boyu Allah’ın karşısında
değil gücün karşısında eğilenlerin
güç dengeleri değiştikçe korku
ateşi kalplerinden eksik olmaz.
Her iktidarın ve gücün karşısında
yamulmaktan ruhi ve fiziki dengeleri alt üst olur.
Onun içindir ki “Korkaklar hergün cesurlar birgün ölür”
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DEVLET PERSONEL BAŞKANI
MEHMET ALİ KUMBUZOĞLU
KONFEDERASYONUMUZU ZİYARET ETTİ
Devlet Personel Başkanı Mehmet Ali KUMBUZOĞLU Türkiye
Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail
Koncuk ve Yönetim Kurulumuzu
ziyaret etti.

Genel Başkan Koncuk, “Devlet
Personel Başkanımız Mehmet Ali
KUMBUZOĞLU’nu Genel Merkez
binamızda ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Kamu çalışanlarının
hak ve menfaatleri için sürdürdüğümüz mücadele içerisinde
KUMBUZOĞLU: KARŞILIKLI
DİYALOĞA ÖNEM VERİYORUZ kendileri ile sık sık bir araya geliyor
ve sorunların çözümü için ortak
Türkiye Kamu-Sen’in çalışma
akıl üretmeye çalışıyoruz. Elbette
hayatına çok önemli katkılar sağlakarşılıklı olarak yürütülecek diyalodığının altını çizen Devlet Personel
ğun hızlı ve kesin sonuçlara ulaşma
Başkanı Mehmet Ali KUMBUZOĞadına önem arz ettiği açıktır.
LU, sosyal diyaloğun gerekliliğine
Hepimiz aynı gemide aynı amaç
de vurgu yaptı. Kumbuzoğlu, “Çaiçin
mücadele etmekteyiz. Çözülışma hayatında yaşanan sorun ve
me
kavuşturduğumuz
her bir başlık
sıkıntıların çözüme kavuşturulması
binlerce
hatta
yüz
binlerce
insanınoktasında gayretler sarf ediyoruz.
mızın
mutluluğuna
kapı
açacaktır.
Bu noktada konunun tam merkezinde olan Sivil Toplum Kuruluşları Bu çerçevede Türkiye Kamu-Sen
çözüm önerileri noktasında bizlere olarak sorunları beraberce çözmek
adına her türlü katkıyı sağlamaya
yoğun ve önemli katkılar sağlahazır olduğumuzun bilinmesini
maktadır.
isterim.
Türkiye Kamu-Sen’in kurulduğu
günden beridir verdiği mücadele
takdire şayandır. Karşılıklı diyaloğun son derece önemli olduğu
bu kulvarda sizlerle beraber kamu
çalışanlarımızın yaşadıkları sorunların çözümü için adımlar atıyoruz.
Her türlü sorunda karşılıklı görüş
alışverişleri ile sonuca çok daha
kısa sürede ulaşacağımıza inancım
tamdır. Bir kez daha Türkiye KamuSen’e çalışma hayatına katkıları için
teşekkür ediyor, başarılar diliyorum” dedi.
KONCUK: HEPİMİZ AYNI GEMİDE MÜCADELE EDİYORUZ
Devlet Personel Başkanı
Mehmet Ali KUMBUZOĞLU’nun
ziyaretinden memnuniyet duyduklarını ifade eden Türkiye KamuSen Genel Başkanı İsmail Koncuk,
karşılıklı diyalog mekanizmasının
önemine inandıklarını belirtti.
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Bu nazik ziyaretlerinden dolayı
kendilerine bir kez daha Türkiye
Kamu-Sen camiası adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Ziyarette Türkiye Kamu-Sen
Genel Sekreteri ve Türk Sağlık-Sen
Genel Başkanı Önder Kahveci,
Türkiye Kamu-Sen Genel Teşkilatlandırma Sekreteri ve Türk
Büro-Sen Genel Başkanı Fahrettin
Yokuş, Türkiye Kamu-Sen Genel
Toplu Sözleşme Sekreteri ve Türk
İmar-Sen Genel Başkanı Necati
Alsancak, Türkiye Kamu-Sen
Genel Mevzuat Sekreteri ve Türk
Enerji-Sen Genel Başkanı Mehmet
Özer, Türkiye Kamu-Sen Genel
Dış İlişkiler Sekreteri ve Türk Tarım
Orman-Sen Genel Başkanı Ahmet
Demirci, Türk Kültür Sanat-Sen
Genel Başkanı Hasan Hüseyin
Yılmaz’da hazır bulundu.

www.turkegitimsen.org.tr

TÜRK EĞİTİM-SEN İLE
ROMANYA ÖZGÜR EĞİTİM
SENDİKASI FEDERASYONU
ARASINDA ÇERÇEVE
ORTAKLIK ANLAŞMASI
İMZALANDI

Türk Eğitim-Sen ile Romanya Özgür Eğitim
Sendikası Federasyonu arasında 19 Şubat 2016 tarihinde Antalya’da bir ortaklık anlaşması imzalandı.
Türk Eğitim-Sen adına Genel Başkan İsmail
Koncuk, Romanya Özgür Eğitim Sendikası adına
Genel Başkan Simion Hancescu’nun imzaladığı
protokole göre; her iki sendika üyelerinin haklarını
ve çıkarlarını koruma ve geliştirme hususlarında
aynı görüşü paylaştığını deklare ederek, üyeleri için
projeler geliştirecek, araştırma yapacak, hayat boyu
öğrenme kapsamında en iyi uygulama ve eğitimleri
karşılıklı olarak değiştirmek üzere mesleki eğitimler
verecekler.
İmza töreninde konuşma yapan Genel Başkan
Koncuk, “Türk Eğitim-Sen olarak, uluslararası alanda da zaman zaman çalışmalar yapmak gerektiğine
inanıyoruz. Hatta bu sebeple oluşturduğumuz
Uluslararası Avrasya Eğitimciler Sendikası Birliği var.
Azerbaycan, Kazakistan, Irak, Kırgızistan, Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kosova, Makedonya bu
birliğin üyeleridir. Bu kapsamda Romanya Eğitim
Sendikası ile bir iş birliği protokolü imzaladık.
İnanıyorum ki; sendikalarımız arasında kurulan bu
işbirliği, her iki ülkenin çalışma hayatı ve sendikal
faaliyetlerine önemli katkılar sağlayacaktır. Bundan
sonraki süreçte Türk Eğitim-Sen ve Romanya Özgür
Eğitim Sendikaları Federasyonu olarak karşılıklı
ziyaretler ve yürütülecek ortak projeler vasıtasıyla
ciddi bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunacağımıza
inanıyor, işbirliğimizin hayırlı olmasını diliyorum”
dedi.
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AHLAK ÜZERE SENDİKACILIK
Köşe Yazısı
Hz. Muhammed (SAV) buyuruyor ki, “Komşusu açken tok yatan
bizden değildir”.
Ne demek bu?
Ne anlamalıyız?
İki cihan güneşi Peygamber
Efendimiz, bu tavsiyesinde, sadece bedeni ihtiyacımızı karşılamayı, yalnızca hayvani şekilde aç
iştahımızı tıka basa doyurmayı mı
kast ediyor?
Tabii ki hayır!
Adam gibi durmayı, Müslüman
gibi davranmayı, insan gibi yaşamayı salık vermiyor mu?
Hayatı, sadece kendiniz için
değil; başkaları ve değerleriniz
için de yaşayın demiyor mu?
Kul hakkı yemeyin, hak gasp
etmeyin, adaletle hükmedin
demiyor mu?
***
“Komşusu açken tok yatmamak”;
Mazlumun, garibin, muhtaç durumda olanların acısıyla dertlenmek, sevinciyle tebessüm etmek
değil midir?

Her gün üçer beşer toprağa
düşen şehitlerimizin gözü yaşlı
yetimlerinin acısını yüreğinde
hissetmek değil midir?
Şehit yetimlerinin gözünden
boncuk boncuk damlalar dökülürken, vur patlasın çal oynasın
çukurunda yuvarlanmamak değil
midir?
Yoksulluk sınırının, asgari
ücretin iki hatta üç katına çıktığı
ülkemizde, şatafattan, israftan,
kör göze sokarcasına saçıp savurmaktan sakınmak değil midir?
İhlaslı bir Müslüman olarak “İyiliği emreden ve kötülükten men
eden...” emri üzerine yaşamak
değil midir?

için haklarının gasp edilmesine
“Durun!” diyebilmek değil midir?
“Bana dokunmayan yılan
bin yaşasın” haysiyetsizliğinde
boğulmayarak, kime yapılırsa
ve kimden gelirse, haksızlığa ve
zulme başkaldırmak değil midir?
Mazlum ve mağdurun kanayan
yarasını ta ciğerinde hissetmek,
-“Aldırma, geç git” diyenlere inatonu dindirmek için gerektiğinde
çiğnemek, çiğnenmek ve fakat
her şeye rağmen mutlaka hakkı
tutup kaldırmak değil midir?

Talip GEYLAN
Genel Teşkilatlandırma Sekreteri

çekmemek değil midir?
Sapkın ideolojik tutumlar, siyasi
ve ekonomik rant beklentileri
adına memleketin geleceğini
meçhule sürüklememek değil
midir?
Ahlakın, ilkeli duruşun, şerefli
yaşamanın anıtlaştığı onurlu
mücadeleye omuz vermek değil
midir?

“Arkadaşımın sıkıntısı, meslektaşımın derdi, çalışma hayatının
***
sorunları, ülkemin geleceği benim de kaygımdır” diyerek; değil
Bir kamu çalışanı olarak, bir
elini, gerektiğinde gövdesini taşın inanan olarak, ebedi ışığımız Hz.
Adaletsizliğe isyan etmek, kul
hakkına sahip çıkmak, ahlaksızlığa altına sokabilmek değil midir?
Peygamberimizin tavsiyesi doğve ihtirasa karşı kıyama durmak
Menfaatlerini korumak uğrurultusunda “komşumuz açken tok
değil midir?
na ilkelerinin, inandıklarının ve
yatamama” ahlakı üzerine yaşayaideallerinin iğfal edilmesine rıza
Makam ve görevler, yandaş
bilmeyi temenni ediyorum.
göstermemek değil midir?
ve yalaka olmaktan başka vasfı
***
olmayanlara ulufe gibi dağıtılırken
Çalışanların hak ve kazanımİşte görüldüğü üzere;
“böyle olmaz!” diye haykırmak
larını güç sahiplerine peşkeş
İşimiz, sadece sendikacılık
değil midir?
çeken sendika görünümlü paralel
değilmiş…
çetelere, ucuz beklentiler ve
Ehliyet sahibi ve liyakatli
çalışanların sırf biat etmedikleri
sanal korkular üzerinden eyvallah
Şükürler olsun.

MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ANKARA 3 NOLU ŞUBE
İSTİŞARE TOPLANTISINA KATILDI
Ankara 3 No’lu Şube Başkanlığı 5 Mart 2016 Cumartesi günü
Şube Yönetim, Denetleme,
Disiplin Kurulu üyelerinin yanı
sıra bağlı ilçe temsilcilikleri yönetim kurulu ve Kadın Komisyonu
üyelerinin katılımıyla bir istişare
toplantısı gerçekleştirdi. Ayrıca
ilçelerin İLKSAN delege adayları
da toplantıda hazır bulundular.
Toplantıya, İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer
YILMAZ’ın yanı sıra Merkez
Yönetim Kurulu üyelerinden
Genel Mali Sekreter Seyit Ali
KAPLAN ile Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Talip GEYLAN
da iştirak etiler.

Şube Başkanı Ertekin
ENGİN’in açılış konuşmasıyla
başlayan toplantının ilk bölümünde ilk olarak Tuncer Yılmaz
söz alarak İLKSAN’ın çalışmaları
ve 9 Nisan’da yapılacak İLKSAN
ilçe delege seçimleri hakkında
bilgiler verdi. Daha sonra Genel
Merkez yöneticileri, sendikal
gelişmeler ve ülke ve eğitimin
gündemindeki gelişmeler
hakkında katılımcıları bilgilendirdiler.
Toplantının ikinci bölümünde
de ilçe temsilcileri ve Kadın
Komisyonu üyeleriyle önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde
bulunuldu.
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ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU’YU ZİYARET ETTİK
Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk ve Yönetim Kurulu üyelerimiz Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu’yu ziyaret etti.

mez. Fedakar insanların kamudan
adeta azledilmesini ne hükümetin
anlayışı ile, ne de hukukun üstünlüğü ilkesi ile bağdaştırabiliyorum.
Sizlerden istirhamımız artık kamu
huzur bulsun, sendikalarda kendi
kabiliyetleri ölçüsünde sendikacılık yapsın. Yaptıklarını bir görelim,
kim neyi başarıyor? Bir rekabet,
bir yarış olsun. Sendikalar sendika1 Kasım seçimlerinden sonra
yeni kurulan bir hükümetin olarak cılık yapsın, bizler bunu istiyoruz.
Tekrar teşekkürlerimi sunuyorum”
görev başında olması bizi gelecekle ilgili beklentilere sokmakta- dedi.
Genel Başkanımız İsmail Kondır. Kamuda adalet olsun, benim
senin adamın anlayışı olmasın diye cuk, çalışma hayatının sorunlarının
umut ediyoruz. Sayın Başbakan ile yer aldığı kapsamlı bir raporu da
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakagörüşmelerimizde de ifade ettik,
Bakan Süleyman Soylu’ya
nı Süleyman Soylu’ya iletti.
“Bu ayrımcılık ortadan kalksın”
yeni görevinde başarılar dileyen
dedik. Zaten kendisinin seçim
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı
öncesi sözleri var. Bu ifadenin
SÜLEYMAN SOYLU: TÜRKİYE
hayat bulacağına yönelik umutlaİsmail Koncuk, çalışma hayatında
KAMU-SEN’İN BİRİKİM VE
rımız hala var. Kamuda bunların
varolan birçok sorunun acilen
DENEYİMLERİ
BİZLER İÇİN
sağlanması önemlidir. Hükümetin
çözüm beklediğini dile getirdi.
SON
DERECE
ÖNEMLİDİR
çalışanlar arasında, sendikalar
Koncuk, “Kamuda problemler
Çalışma Bakanı Süleyman Soylu
arasında taraf olmaması, bilhassa
çok yoğun, çalışma bakanlığı bu
KONCUK: SORUNLARI
ise
Türkiye Kamu-Sen Genel
yönetici
atama
konusunda
yaşaproblemleri çözmek için gayret
DİYALOG YOLUYLA ÇÖZME
Başkanı
İsmail Koncuk ve Yönetim
nan
huzursuzlukların
tüm
kurumsarf ediyor. Son toplu sözleşmede
TARAFTARIYIZ
Kurulu
Üyelerimizin
ziyaretinden
larda,
Bakanlıklarda
sona
ermesi,
alınan kararlar var. Esasında toplu
büyük
memnuniyet
duyduğunu
Sorunların
çözümü
için
sıkça
kabiliyet ve liyakat esasına dayalı
sözleşmelerin sağlam metinler
belirterek,
çalışma
hayatında
eylemler yaptıklarını dile getiren
bir yönetici atama sisteminin getiolması gereklidir. O dönemde
çözüm bekleyen sorunların
Genel Başkan İsmail Koncuk,
rilmesi önemlidir.
bunu ifade ettik. Toplu sözleşme
“Son dönemde yaşanan terör
Siz bizim Bakanımızsınız bunları sonuca ulaştırılması için çaba
kararları bir çalışma takvimine
sarf ettiklerini belirtti. Soylu, bu
olayları ve her gün gelen şehit
sizlere ifade edeceğiz. Yargı kabağlı olmalı ama yaklaşık 21 madsorunların çözümü noktasında
haberleri etrafında eylem yapmayı rarları, Milli Eğitim Bakanlığı’nda,
de “Çalışılacak” diye ifade edilen
Türkiye Kamu-Sen’in görüş, öneri
kendimize yakışan bir tavır olarak
Sağlık Bakanlığı’nda ve daha bir
metinler halinde düzenlendiği için
ve düşüncelerinin kendileri için
görmüyoruz” dedi. Genel Başkan çok bakanlıkta uygulanmıyor.
önümüzde şu an bir takvim yok.
Koncuk, “Sorunların çözümü nok- Diğer yandan sayın Başbakan hu- önem arz ettiğini belirtirken,
Bu alınan kararların hayata nasıl tasında Çalışma Bakanlığı ile diyaTürkiye Kamu-Sen’in birikim ve
kukun üstünlüğü vurgusu yapıyor,
geçeceği konusunda hem kamudeneyimlerinden faydalanmak
log mekanizmasının çalıştırılması
yeni anayasa ile hukukun daha da
istediklerini söyledi. Çalışma ve
oyunda hem çalışanlar nezdinde
gerektiğinin altını çizdi. Koncuk,
güçlendirileceğini ifade ediyor.
Sosyal Güvenlik Bakanı Soylu,
ciddi tereddütler var. Bun kararlar- “Türkiye Kamu-Sen eylem yapan
Bunlar güzel şeyler ama bir yanönümüzdeki dönemde çok daha
dan en önemlisi 4-C’liler meselesi. bir konfederasyondur ama gedan da o hükümetin bakanlıklaTürkiye’ye yakışmayan bir istihrektiğinde yaparız. Son dönemde rında yargı kararları uygulanmıyor. kapsamlı olarak yapılacak çalışmalarda Türkiye Kamu-Sen ile sürekli
eylemlerimize ara verdik, sebebi
dam modelidir 4-C modeli. BuYargı kararlarının uygulanmadığı
diyalog halinde olacaklarının altını
ise,
ülkemizin
içinde
bulunduğu
nun için Türkiye Kamu-Sen olarak
bir ülkede hukukun üstünlüğünü
çizdi.
terörle
mücadele
konusudur.
yıllardır 4-C’lilerin 4-B’lilerin, vekil
nasıl sağlayabiliriz. Ne adına uyguBizler
vatansever
insanlarız.
Görüşmede ayrıca, TRT Genel
ebe, vekil hemşire, vekil imam..
lanmadığını da anlamak mümkün
Müdürlüğündeki
giyim yardımı ve
Bunların kadroya alınmasının
Böyle bir ortamda eylem
değil. Türkiye Kamu-Sen üyeleri
yayında
çalışanlara
100 TL verilmücadelesini hem toplu sözleşyapmayı doğru bulmuyoruz.
vatansever insanlardır, memleketimesi
konusunda
sağlanan
mutamelerde, hem KPDK toplantıların- Sorunları diyalogla konuşarak
ni, milletini hesapsız kitapsız seven
da, hem de bu tip görüşmelerde
çözme taraftarıyız. Her gün
insanlardır. Bu insanların ayrımcılı- bakat Bakan Soylu’ya hatırlatıldı.
ifade ediyoruz.” dedi.
ğa tabi tutulması asla kabul edilecanlarımız şehit olurken çıkıp da
kamu çalışanlarının hakları ile ilgili
bir mitingi doğrusu kendimize
yakışan bir tavır olarak görmüyoruz. O nedenle bu konuları sizlerle
görüşerek taleplerimize yüz yüze
ifade ederek çözümler aramak
daha doğru bir yöntemdir diye
düşünüyoruz, ancak gerektiğinde
eylemden de kaçmayız.

ZORUNLU HİZMET BÖLGELERİNDEKİ ASKERLİĞİN ZORUNLU
HİZMETE VE ÖĞRETMENLİĞE SAYILMASINI İSTEDİK
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Bilindiği üzere, muvazzaf
askerlik görevini yerine getirmek üzere aylıksız izne ayrılan
öğretmenlerimizin askerlikte
geçen süreleri hizmet süresinden sayılmadığı için kendileriyle aynı tarihte göreve
başlayan öğretmenlere göre,

hizmet puanı, öğretmenlikte
geçen hizmet süresi ve zorunlu hizmet süresi yönünden hak
kaybı söz konusu olmaktadır.
Türk Eğitim Sen olarak
Bakanlığa gönderdiğimiz yazıda, askerlik görevini zorunlu

hizmet bölgelerinde yerine
getiren öğretmenlerimize
asker öğretmen olarak görev
yapma imkanı getirilerek
mağduriyetlerin önlenmesi
hususunda talepte bulunduk.

TÜRK EĞİTİM-SEN

Türkiye’nin Sendikası

KARARLIYIZ..!
Köşe Yazısı
Türk Eğitim-Sen’in hizmet anlayışı
ve heyecanı kurulduğu ilk gün ne
ise; bu gün de aynı, yarın da aynı
olacak.

Susmadık susmayacağız.
Mücadele azmimizden zerre kadar ödün vermedik, vermeyeceğiz.

kararlılıkla arkasındayız. Mücadelemiz kesintisiz devam edecektir.

Yardımcı hizmetler sınıfında görev
yapan
arakdaşlarımıza ek gösterge
Görüyoruz ki, ülkeyi, “Üstünlerin
verilmesi,
memur arkadaşlarımızın
Aynı kararlılık,
hukukundan” kurtarıp, “Hukukun
Cengiz KOCAKAPLAN
(
üniversite
çalışanları da dahil) ek
üstünlüğünü“ hâkim kılma iddiAynı heyecan,
Genel Eğitim ve Sosyal İşler
gösterge rakamlarının 800 puan
asında bulunanların tek yaptığı iş;
Sekreteri
Aynı sorumluluk,
geçmişin üstünlerini alaşağı ederek, artırılması ve öğretmenlerimizin ek
Onlar
sanıyorlar
ki, biz sussak
Aynı sevgi,
gösterge rakamının 3600 olması
onların anlı şanlı koltuklarına kurulmesele kalmayacak
için her türlü mücadeleyi sonuna
Aynı hoşgörü,
mak oldu. Böylece nalıncı keseri
Halbu ki biz sussak, tarih suskadar sürdürmekte kararlıyız.
Aynı çalışkanlık..!
gibi hukuksuzluğu, adaletsizliği,
mayacak.
Kamu çalışanlarına, “Siyasi basahbap çavuş ilişkisini kendi çıkarları
Çünkü biz bir imza almak için
Tarih sussa, hakikat susmayakılar
karşısında korkmasın, her koiçin
pervasızca
kullandılar.
çıkmadık yola.
cak.
şulda devletin ve ülkenin çıkarlarını
İmam cemaat meselesi...
Hatta titrek, ürkek imzalarla yol
korusun.” diye verilen iş güvencesi
Onlar sanıyorlar ki, bizden kuryürümeyi hiç aklımızdan geçirmeHukuksuzluk, bütün kurumlarda
kırmızı çizgimizdir. Sendikamız iş
tulsalar mesele kalmayacak
dik.
tepeden tırnağa sirayet etti. Her
güvencemize karşı bu güne kadar
Halbuki bizden kurtulsalar,
Bu düşüncemiz Genel Başkanımı- gün yeni yargı kararları çıkıyor. MEB yapılan her türlü saldırı ve tehdidi
vicdan azabindan kurtulamayayargı
duvarına
toslamaktan
bıkmazın teşkilatlarımıza emir niteliğinde
önceden fark etmiş, kamu çalıcaklar,
dı, usanmadı. Evet; Bakanlıkta tek
ki şu cümleleri ile de perçinleşti:
şanlarını bilgilendirmek, kamuoyu
Vicdan azabından kurtulsalar,
bir
konuda
istikrar
var.
O
da
yargı
oluşturmak ve tehlikenin bertaraf
“Kimseyi ezerek üye yapmayın.
kararlarını
uygulamamak
veya
hukuTarihin azabından kurtulamayaedilmesi için her türlü mücadeleyi
Bizim ezilmiş insanlara ihtiyacımız
caklar.
yok. Bu milletin başı dik insanlara kun arkasından dolanmaya yönelik vermiştir. Türkiye Kamu Sen ve
müdahale ve yeni düzenlemeler.
bağlı sendikalar durduğu sürece iş
ihtiyacı var.”
Türk Eğitim-Sen vicdanın sesidir..!
Unutulmamalıdır ki uygulanmayan
güvencemizi elimizden alamayaBiliyoruz ki kaybedilen yetkileri
Türk Eğitim-Sen ahlakın, erdemin
her yargı kararı bir cinayettir.
caklardır. Ancak kamu çalışanlarının
almak her zaman mümkün olur.
kalesidir..!
da sendikal tercihlerini gözden
Türk Eğitim Sen olarak bu
Ancak kaybedilen insan karakteri
Türk Eğitim Sen güven kapısıdır..!
geçirmeleri elzemdir.
cinayetleri
işleyen
katilleri
affetmehükümsüzdür. Geri gelmez..!
Türk Eğitim-Sen aklın vücut bulyeceğiz. Peşini bırakmayacağız.
Yetkili sendika tarafından oynaSorumlu sendikacılık anlayışımız
duğu
sendikadır..!
Er yada geç yaptıklarının cezasını
nan toplu sözleşme tiyatrolarını
ile öncelikle insan onuruna ve eğiçekecekler. Hiç bir üyemizin şüphesi deşifre etmeye devam edeceğiz.
Türk Eğitim-Sen; onurlu Türk
tim çalışanlarının şahsiyetine sahip
olmasın.
Perde perde oynan, masada meMemurunun,
yeni nesilleri yetişçıkacağız ve koruyacağız.
tirmek için gece gündüz çalışan
4-C istihdam şeklini kabul etme- muru satış sahnelerinin iç yüzünü
Biz doğru olacağız.
kamu çalışanlarının gözü önüne
Türk Eğitimcisinin, her türlü baskıya
dik etmeyeceğiz…
Biliyoruz ki:
sermekten usanmayacağız.
rağmen şerefiyle görevini yerine
4-C’li arkadaşlarımızın birçok
getiren fedakâr eğitim çalışanlarının
“Bir doğrunun imanı bin eğriyi probleminin çözümünün yolu kadro
Zulüm edenlere, kul hakkı yiyensesi, güçlü ve kararlı sendikacılığın
düzeltir.”
lere
Şairin
şu
sözlerini
de
hatırlatverilmesinden geçmektedir. Bu
Tek adresidir.
mak
lazım:
Tebliğ vazifemizi asla ihmal etme- şekilde istihdam edilen arkadaşlarımıza kadro talebimizin ilk günkü
dik, etmeyeceğiz.

9

TÜRK EĞİTİM-SEN
2016 Ocak Ayı
Öğretmenlerin
Aile Birliği, Sağlık,
Can Güvenliği
Mazeretleri Ve
Engellilik Durumu İle Diğer
Nedenlere Bağlı
Yer Değiştirme başvuru sonuçları 24.01.2016
tarihinde açıklanmıştır. Akabinde Sendikamızın 25.01.2016 tarih
ve GMT.430.00/67 sayılı yazısı ile
mazerete bağlı yer değişikliklerinde yaşanan mağduriyetlerden dolayı il ve ilçe emrinin uygulanması
hususunda Milli Eğitim Bakanlığına talepte bulunulmuştur. Daha
önceki atama dönemlerinde de
sendikamızca defaatle aynı talebimizi iletmemize rağmen bugüne
kadar bu hususta Bakanlık tarafından cevap verilmemiş herhangi
bir gelişme olmamıştır. Öğret-

YÖNETİCİ
ATAMADA
YARGIDAN DERS
NİTELİĞİNDE
KARAR

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı
Eğitim Kurumları Yöneticilerinin
Görevlendirilmelerine İlişkin
Yönetmeliğin ekinde yer alan
“Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim
Kurumu Müdürleri Değerlendirme Formu” gereğince yapılan
değerlendirmelerde başarısız
sayılma işlemine karşı açılan davalarda verilen yürütmeyi durdurma
kararlarına istinaden üçüncü defa
yapılan yeniden değerlendirme
sonucunda, başarısız sayılma ve
görev süresinin uzatılmamasına
ilişkin işlemin yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle açılan
davada;
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ÖZÜR GRUBU MAĞDURLARINA
İL-İLÇE EMRİ İSTEDİK
menlerin Aile Birliği, Sağlık, Can
Güvenliği Mazeretleri Ve Engellilik
Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı
Yer Değiştirme işlemleri sınırlı
kontenjanlar dahilinde ve hizmet
puanı üstünlüğüne göre yapıldığı
için çok sayıda öğretmenimiz
hizmet puanı yetersizliği ya da
alanında boş kontenjan bulunmadığından dolayı mazerete bağlı
yer değişikliği yapamadığından
mağdur olmaktadır.
Bilindiği üzere Milli Eğitim
Bakanlığınca daha önceki dönemlerde il/ilçe emri uygulaması
yapılmakta iken son dönemde bu
uygulama kaldırılmıştır. Gerek il
dışı gerek il içi eş durumu özrüne
bağlı yer değiştirmelerde il/ilçe

Gaziantep 1. İdare
Mahkemesi’nin 2015/972 E. sayılı
ve 25.12.2015 tarihli kararı ile dava
konusu işlemlerin yürütmesinin
durdurulmasına karar verilmiştir.
İlgili kararda, üstüne durulması
gereken hususun mahkeme kararının doğru uygulanması olduğu
belirtildikten sonra, “Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesinin çoğu
kararlarında da değinildiği üzere;
bir yargı kararının uygulanma
zorunluluğu kararın hüküm fıkrasıyla sınırlı olmamakta ve kararın
esasına da aynı şekilde saygı gösterilmek ve uygulanmak zorunda
olduğu kabul edilmektedir. Dava
konusu olayda, davacı hakkında
yapılan ikinci değerlendirmeye
ilişkin, yukarıda yer verilen Mahkeme kararının gerekçesinde; daha
önce “evet” olarak değerlendirilmiş olan kriterlerin ikinci değerlendirmede “hayır” şeklinde
bir değerlendirmeye çevrilmek
suretiyle yargı kararını etkisiz
bırakma sonucunu doğuracak
nitelikte işlem tesis edildiği hususuna açıkça yer verildiği dikkate
alındığında, anılan karar uyarınca
davacının yeni bir değerlendirmeye tabi tutulmaksızın başarılı kabul
edilerek görev süresinin uzatılması
gerektiği sonucuna varıldığından,
davcının üçüncü defa değerlendirmeye tabi tutulmasına ve
bu değerlendirmede başarısız
sayıldığından bahisle görev süresinin uzatılmamasına ilişkin dava
konusu işlemlerde hukuka uyarlık
bulunmamaktadır.” Denilmiştir.

emrine atama yapılmaması sosyal
ve hukuk devleti ile bağdaşmamaktadır. Bu koşullarda Anayasanın koruması altındaki aile
birliği ve bütünlüğünün devamının
sağlanması mümkün değildir.
Mazerete bağlı yer değişikliği işlemlerinde yer değişikliği
yapamadığı için mağdur olan
öğretmenlerimize il/ilçe emri
hakkı verilerek mağduriyetlerin
giderilmesi ve il/ilçe emri uygulamasının yönetmelik hükmü haline
getirilmesi hususunda her atama
döneminde olduğu gibi bu dönemde de Türk Eğitim-Sen olarak
Bakanlığa talebimiz iletilmiştir.

MEB’DEN
DANIŞMAN
ÖĞRETMENLİK
YAZIMIZA CEVAP
Türk Eğitim-Sen olarak; bazı
illerde öğretmenlere duyuru
yapılmadan danışman öğretmenlerin belirlenmesi hakkında
yapılan keyfi uygulamaların
önüne geçilmesi, şartları taşıyan
tüm öğretmenlerin belirlenmesi
için Milli Eğitim Bakanlığı’na
yazdığımız yazı ,Milli Eğitim
Bakanlığı Öğretmene Yetiştirme
ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından 29.01.2016 tarih
43501582-774.01-E.1077113
sayılı cevabi yazıyla; danışman
öğretmen olabileceklerin belirlenen isimlerle sınırlı kalmayacağı,
yürütülen mevzuat çalışmalarının
tamamlanmasının ardından
danışman öğretmen kriterlerine
uygunluğu belirlenen diğer öğretmenler arasında da öğretmen
görevlendirileceği şeklinde
cevaplandırılmıştır.

gecikmesizin işlem tesis etmeye
veya eylemde bulunmaya mecbur
olduğu, idarenin kararların gereklerine aykırı işlem tesis edemeyeceğinin anlaşıldığı, ifade edildikten
sonra, Danıştay İdari Dava Daireleri
Kurulu’nun 18.02.2015 tarih ve YD
İtiraz No:2014/1151 sayılı yürütmesinin durdurulmasına ilişkin
kararın gerekçesi ile birlikte dikkate
alındığında, davacı ile makul bir
süre çalışıp çalışmadığı tespit edilemeyen İlçe Milli Eğitim Müdürü,
Eğitim Kurumundan Sorumlu Şube
Müdürü ve İnsan Kaynaklarından
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı
Sorumlu Şube Müdürünün değerEğitim Kurumları Yöneticilerinin Gö- lendirmeleri sonucunda verilen
revlendirilmelerine İlişkin Yönetme- puanlar esas alınarak davacının
liğin ekinde yer alan “Görev Süreleri başarısız sayılmasına ve görev
Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri süresinin uzatılmamasına ilişkin
Değerlendirme Formu” gereğinişlemde hukuka uyarlık bulunmadıce yapılan değerlendirmelerde
ğı ve yoksun kalınan mali hakların
başarısız sayılma işlemine karşı
davacıya ödenmesi kapsamında,
açılan davalarda verilen iptal kadavacıya yöneticilik (okul Müdürlürarına istinaden ikinci defa yapılan
ğü) görevinden ayrı kaldığı dönem
yeniden değerlendirme sonucunda, içerisinde herhangi bir derse girmebaşarısız sayılma, görev süresinin
den salt yöneticilik görevi nedeniyle
uzatılmamasına ilişkin işlemin iptali
ödenmesi gereken ek ders ücreti
ve uğramış olduğu maddi kayıpların tutarlarından, davacıya aynı dönemyasal faiziyle ödenmesi istemiyle
de (dava konusu işlemin tesisinden
açılan davada;
sonra yönetici olarak değil öğretmen olarak görev yaptığı süreç
Konya 1. İdare Mahkemesi’nin
içerisinde) öğretmen olarak görev
2015/1266 E., 2015/1698 K. sayılı
yapmış olması nedeniyle ödenmiş
ve 31.12.2015 tarihli kararı ile dava
konusu işlemin iptali ile dava konu- olan ek ders ücretlerinin düşürülmesi suretiyle bulunan miktarın
su işlem nedeni ile yoksun kalınan
ödenmesi gerektiği belirtilmiştir.
mali hakların yasal faiziyle birlikte
Konya İdare Mahkemeleri tarafındavacıya ödenmesine verilmiştir.
dan, aynı mağduriyeti yaşayan ve
İlgili kararda, Anayasa ve Kanun
dava konusu aynı olan üyelerimizle
hükümlerinden; hukuk devletinilgili davalarda, aynı gerekçelerle 22
de, idarenin mahkemelerin esasa
adet karar verilmişt.r
ve yürütmenin durdurulmasına

KONYA İDAREDEN
MALİ HAKLARIN
İADESİ VE
GÖREV SÜRESİ
UZATMAMA
İŞLEMİNE
İPTALLER…

ilişkin kararlarının gereklerine göre
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YARGI “SADECE MÜDÜRLÜĞE DEĞİL
ESKİ GÖREV YERİNE DE İADE” DEDİ

Türk Eğitim Sen Üyesi Hasan
DURAN’ın Ankara İli Polatlı İlçesi
Namık Kemal Ortaokulunda Müdürlük görev süresinin uzatılmasıyla ilgili
yapılan değerlendirme sonucu düşük
puan verilmesi işleminin yürütmesinin
durdurulması üzerine yeniden yapılan
değerlendirmede 80 puan alarak kendi
okulunda başarılı sayılmasına karşılık;

kendi okulu olan Namık Kemal Ortaokulunda görev süresi uzatılması gerekirken, Bedriye Halil Naci Mıhçıoğlu
Ortaokuluna Müdür olarak görevlendirilmesine ilişkin işlemin Ankara 16. İdare
Mahkemesinin 2015/935 E., 2015/2140
K. Sayılı ve 24.12.2015 tarihli kararı ile
iptaline hükmedilmiştir. Kararın gerekçesinde, yargı kararı gereği yeniden
değerlendirmenin yapıldığı tarihte
davacının görev yaptığı okulda müdürlük normu dolu olduğu gerekçeleriyle
kendi okulu yerine Bedriye Halil Naci
Mıhçıoğlu Ortaokuluna Sosyal Bilgiler
Öğretmeni ve Müdürü olarak görevlendirilmesine ilişkin işlemde hukuka
uyarlık bulunmadığı belirtilmiştir.

ÇOCUĞU OLAN MEMURA YARIM GÜN
ÇALIŞMA NE GETİRİYOR?
Memurların ve işçilere doğum
sonrası yarım gün çalışma hakkı
tanıyan 6663 sayılı Kanun, 10 Şubat
2016 tarihinde Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna
göre doğum sonrasında anne ve babalar yarım gün çalışarak tam maaş
alabilecekler.
Yeni düzenlemeye göre çalışan
anneler doğum sayısına göre artacak
şekilde ve isteğe bağlı olarak yarım
gün çalışma hakkına sahip olabiliyorlar.
Kanunda annelere;
* Birinci doğumdan sonra 2 ay,
* İkinci doğumdan sonra 4 ay,
* Üçüncü ve bundan sonraki doğumlarda ise 6 ay tam maaş karşılığı
yarım gün çalışabilecek. Ancak Yarım
gün çalışma hakkından yararlanan
anneler ayrıca süt izninden yararlanamayacak.
Eğer çocuk engelli doğarsa ya da
doğumundan itibaren 12 ay içerisinde çocuğun engellilik durumu ortaya
çıkarsa bu süre 12 aya uzayacak.

Yarım gün mesai şeklinde çalışma
sırasında, memur anneler maaşlarını
kurumlarından tam olarak alırken işçi
annelerin maaşlarının yarısı işveren
karşılayacak, diğer yarısı ise İş-Kur
tarafından, İşsizlik Fonundan karşılanacak.
Memur Anne ve Babalar Çocuklar
İlkokula Başlayana Kadar Yarım Gün
Çalışabilecek
Bu sürelerin sonunda eğer çocuğu
olan memur anne ya da baba isterse,
çocukları ilkokul çağına gelinceye
kadar yarım gün çalışabilecek. Bu
durumda yarım gün çalışma hakkını
kullanan memurların maaşları yarım
ödenirken, kıdemleri, kademe ve
dereceleri de yarım hesaplanacak,
sosyal güvenlik primleri, yarım yatırılacak.
Bu durumda yarım gün çalışma
hakkını kullanan memurların derece
ve kademe ilerlemeleriyle, emeklilik
hesaplarında yarım gün çalıştıkları
süreyle orantılı gecikme olacak.
Şu anda ilköğretim çağından
küçük çocuğu olan memurlar bu
haktan yararlanamayacak. Kanunun yürürlük tarihi olan 10 Şubat
sonrasında doğan çocuklar için
memurların yarım gün çalışma
hakkı olacak.

DESTEKLEME VE
YETİŞTİRME KURSLARINDA
DERS SAYISI KOTASININ
ARTTIRILMASINI İSTEDİK

Milli Eğitim Bakanlığı
Ölçme, Değerlendirme
ve Sınav Hizmetleri Genel
Müdürlüğü; 2015-2016
Destekleme ve Yetiştirme
Kursları e-kılavuzunda
Ortaokulların 5, 6 ve 7.
sınıflarındaki öğrenciler ile
ortaöğretim kurumlarının
9,10 ve 11. sınıflarındaki
öğrenciler en fazla 3 farklı
dersten haftalık toplam
12 saate kadar; 8. sınıftaki
öğrenciler en fazla 6 farklı
dersten haftalık 18 saate
kadar; ortaöğretim kurumlarının 12. sınıfındaki öğrenciler ve mezun durumdaki
kursiyerler ise en fazla 6
farklı dersten haftalık 24
saate kadar kurs alabileceği
hükmüne yer vermiştir. Bu
hükme göre Destekleme
ve Yetiştirme Kurslarında
uygulanan 3 ders kotası
öğrencilerin ihtiyacı olan
dördüncü dersi seçeme-

mesine neden olmaktadır.
Örneğin öğrenciler Türkçe,
Matematik ve Fen Bilgisi
dersleri yanında İngilizce,
İnkılap Tarihi gibi dersleri
de almaya ihtiyaç duydukları görülmektedir.
Milli Eğitim Bakanlığı
Örgün ve Yaygın Eğitimi
Destekleme ve Yetiştirme
Kursları Yönergesi ile kursta
açılacak ders saati belirlenmesine rağmen ders
sayısı Bakanlığın takdirine
bırakılmıştır. Bu durumda
örneğin bir dersten 4 saate
kadar açılması yerine 2
veya 3 saat açılıp öğrencilere daha fazla ders seçme
imkanı sunulması Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının amacına daha çok
hizmet edeceği düşünülerek haftalık toplam ders
saatlerinin sabit kalarak
ders saatlerinin azaltılması
suretiyle daha fazla ders
seçme imkanının sunulması
hususunda Türk Eğitim-Sen
olarak Bakanlıktan yazılı
talepte bulunduk.

YER DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN
SÜRE HESABINDA
31 ARALIK TARİHİ BAZ
ALINMALIDIR
17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “İsteğe bağlı yer değiştirmeler” başlıklı 52. Maddesi uyarınca, öğretmenlerin
yer değiştirme işlemlerinde 30 Eylül tarihinin
esas alınması nedeniyle hizmet süresi hesabında
bir takım sıkıntılar yaşanmaktadır. Çeşitli nedenlerle hizmet süresi eksik kalan öğretmenlerimiz
yer değişikliği talebinde bulunamayacaktır.
Öğretmenlerin yer değişikliği yapabilmesi
için çalışılması gereken süre hesabında 31 Aralık
tarihinin baz alınması hususunda Bakanlığa
göndermiş olduğumuz yazıya halen cevap verilmemiş olduğundan, aynı hususta tekrar talepte
bulunduk.
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“24. YILINDA HOCALI SOYKIRIMI”
KONFERANSI GENEL MERKEZİMİZDE
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
RÜSTEMHANLI: HOCALI
GERÇEK BİR SOYKIRIMDIR

Azerbaycan Türk Kadınlar Birliği Başkanı Dr. Tenzile
Rüstemhanlı’nın konuşmacı
olarak katıldığı “24. Yılında Hocalı Soykırımı” konferansı Türkiye
Kamu-Sen Genel Merkezi toplantı
salonunda gerçekleştirildi.
Başta Genel Başkanımız İsmail
Koncuk olmak üzere, konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın
Genel Başkanları, Genel Merkez
Yöneticileri, Şube Başkanlarımız
ve çok sayıda üyemizin de katıldığı konferansta Dr. Tenzile Rüstemhanlı 1992 yılında Hocalı’da
yapılan Ermeni vahşetini anlattı.
KONCUK: KARABAĞ
MESELESİ TÜRK MİLLETİNİN
MESELESİDİR
Konferansın açılışında konuşan
Türkiye Kamu-Sen ve Türk EğitimSen Genel Başkanı İsmail Koncuk,
“Azerbaycan’ın sorunu bizim
sorunumuzdur, Karabağ meselesi
Türkiye’nin meselesidir” dedi.
Koncuk, “1992 yılında Hocalı’da
yaşanan katliamı bizlere anlatacak
en iyi isimlerden birisi Dr. Tenzile
Rüstemhanlı’dır.
Bilinmelidir ki, Karabağ
Türkiye’nin meselesidir. Biz
bu hakkımızdan hiç bir zaman
vazgeçmeyeceğiz. 26 Şubat 1992
yılında Hocalı’da yaşanan bu
dramı bir kere daha hatırlamak ve
hatırlatmak adına bu konferansı
düzenledik, iştirak eden herkese
teşekkür ediyorum” dedi.
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İslam ordusu bizim topraklarımıza
gelmese bugün Kafkasya’da Türk
varlığı olmazdı. Biz hiç bir zaman
Türkiye Kamu-Sen’in düsizin bize olan yardım ve destezenlediği konferansın Hocalı
katliamının unutulmaması nokta- ğinizi hiç ama hiç unutmadık ama
biliyoruz ki tarih tüm yapılanlarla
sında çok önemli olduğunun
altını çizen Tenzile Rüstemhanlı, yüzleşecektir.
Ermenilerin Hocalı’da ve
“Hocalı’da katledilenlerin
Hocalı’dan esir aldıklarına yaptek suçu türk olmaktı” dedi.
tıkları eziyeti anlatmak mümkün
Rüstemhanlı, “Bu konferansı
düzenledikleri için başta Türkiye değil. Karış karış her yeri gezerek
bu yaptıklarını anlatıyorum. Onlar
Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen
çocuklarına küçük yaştan itibaGenel Başkanı sayın İsmail
ren bunu aşılıyorlar, “Dedelerini
Koncuk’a ve Türkiye Kamu-Sen
ailesine teşekkür ederim. Ben ger- öldürdüler” diyorlar ama bizde
bu çok yaygın değil. Fransa’da 80
çekten sizleri çok seviyor ve sayıyorum. Türkiye’nin her yerinde 23 yaşında bir Ermeni kadın gelip
eylem yapıyor ama biz bunu yeteyıldır Hocalı konferansları veriyorum. Bu meseleye en duyarlı olan rince başaramıyoruz.
kesim gerçekten Türkiye KamuNe yazık ki Türkiye’de de ErmeSen’dir. Bu konfederasyonun
niler özellikle basın ve medyada
birçok şubesi beni davet ediyor. O çok güçlü. Bakınız bir haftadır
kadar istekli ve o acılarım o kadar Hocalı katliamına ilişkin haberler
hissediyorlar ki bunu anlatmak
basında sayılı olarak çıkmaktadır.
gerçekten çok zor.
Ancak, sözde soykırıma ilişkin
onlarca yüzlerce yazı bulursunuz.
1992 yılında Hocalı’da tam bir
soykırım yapıldı. O insanların tek
Bu çok üzücü. Azerbaycan Türksuçu Türk olmaktı. Hocalı Azeri
lerinin burada gerçekten desteğe
Türkünün yaşadığı en son acıdır.
ihtiyacı var. Azerbaycan halkının
Orada Türkün yaşamasını istemigönlünde Türkiye’nin, Türk halkıyorlardı, çünkü Bakü petrolü çıknın çok farklı bir yeri vardır.
maya başladığında orayı Türkün
Rusya Kafkasya’yı asla elineline bırakmak istemediler.
den bırakmak istemez. Bu
20. yüzyılın başlarında Türk-

nedenle bölgedeki her ülkede

çeşitli karışıklıklar çıkarmaktadır.
Ermenistan’ın arkasındaki en
önemli desteği Rusya’dır, ardından ABD ve Fransa gelmektedir.
Ne yazık ki, din kardeşi olarak
gördüğümüz İran Ermenistan’a
çok fazla ekonomik yardımda
bulunmuştur.
Azerbaycan bugün Kafkasya’nın
parlayan yıldızıdır. Yer altı ve yer
üstü servetimize el koymak için
bizim başımızı Karabağ’la karıştırmak istediler. Nerede bir Türk
devleti güçlenirse başımıza bir
bela musallat ederler.
Hocalı biliyorum ki, hepinizin
acısıdır ama Türkiye’nin genelinde herkesin bu meseleyi bilmesi
lazım. Yaşanan bu acıyı herkese
anlatmamız lazım. Hocalı gerçek
bir soykırımdır. Ermeni yalanını ne
olursa olsun ifşa edeceğiz. Olanı
biteni herkese anlatalım, Hocalı’da
yaşananları öğretelim. Bugün kurtuluş savaşından daha zor günler
geçiriyor Türkiye. O gün düşman
belli idi ama bugün içimizdeler.
Ermeni meselesi Türkiye’nin ve
Azerbaycan’ın ortak meselesidir.
Bu meseleye hassas yaklaşan bütün Türk milletine teşekkürlerimi
sunuyorum. Nerede sizin bir bileğimiz var ise orada Azerbaycan
vardır” diyerek sözlerini noktaladı.

TÜRK EĞİTİM-SEN

Türkiye’nin Sendikası

GENEL BAŞKAN İSMAİL KONCUK
YAYLADAĞ SINIRINDA TÜRKMENLERİ
ZİYARET ETTİ
Türkiye Kamu-Sen ve Türk
Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail
Koncuk, Yayladağ sınırında yaşayan Türkmen kardeşlerimizi
ziyaret etti.
Aylardır süren çatışmalarla sık
sık gündemde bölgeyi ziyaret
eden Genel Başkanımız. Türkmenlerin yaşadıkları sıkıntıları ve
sorunları yerinde inceledi.

KONCUK: TÜRK MİLLETİ
KARDEŞLERİNE SAHİP
ÇIKMALIDIR
Yayladağ sınırında yaşayan
bir şehit ailesini de ziyaret eden
Genel Başkanımız İsmail Koncuk,
aileye baş sağlığı diledi. Türkiye Kamu-Sen’in dünyanın her
yerinde ki Türk soydaşlarımız için
daima hassasiyet duyduğunun
altını çizen Genel Başkan Koncuk,
“Bölgede yaşananlar kamuoyunun gözü önünde cereyan
etmektedir.

Bölgede yaşanan çatışmalarda
yaralanan yiğitlerle biraraya gelen
Genel Başkanımız, “Türk’ün şeref
ve onur mücadelesi etrafında verdiğiniz bu kavga tarih sayfalarında
Anavatan Türkiye’den yardım
yerini alacak bir büyük mücadele- ve destek bekleyen binlerce
nin adıdır” dedi.
soydaşımız mevcut. Her an can
korkusuyla yaşayan bu insanlara
Yaralılara acil şifalar dileyen
Türk halkının sahip çıkması ve varGenel Başkan İsmail Koncuk, hükümet yetkililerinin soydaşlarımıza lıklarının devamı için onlara destek
olması şarttır. Türkiye Kamuçok daha etkili destek vermesini
Sen olarak her zaman bölgede
ve bölgede cirit atan eli kanlı
çetelere karşı daha etkin koruması yaşamını sürdüren soydaşlarımızın
yanında olduğumuzu bir kez daha
gerektiğini söyledi.
buradan ilan ediyor, Türk halkını
Suriye Türkmen Cephesi Temkardeşlerine sahip çıkmaya davet
silciliğini de ziyaret eden Genel
ediyorum” dedi.
Başkan İsmail Koncuk, bölgede
yaşanan gelişmelere ilişkin bilgiler
aldı.

“ÇALIŞMA HAYATINDA KADIN VE İŞ GÜVENCESİ” PANELİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

8 Mart Dünya Kadınlar Günü
çerçevesinde Türkiye Kamu-Sen
Kadın Komisyonu tarafından
“Çalışma hayatında kadın ve iş
güvencesi” konulu panel gerçekleştirildi.

yaparak katılımcıları bilgilendirdi.

“Çalışma hayatında kadın ve
iş güvencesi” konulu panelin
Panelin açılışında başta Gazi
öğleden sonraki oturumunda ise
Mustafa Kemal Atatürk, silah
Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendiarkadaşları ve tüm aziz şehitlerimiz
kalarımızın ilk kadın üyeleri olan;
için saygı duruşunda bulunuldu
Türk Eğitim-Sen üyesi, Prof.
ardından İstiklal Marşı hep bir
Dr.
Sebahat Deniz, Türk Sağlıkağızdan coşkuyla okundu.
Leyla Polat’ın ardından kürsüye
gelen Türkiye Kamu-Sen Genel
Mevzuat Sekreteri ve Türk EnerjiSen Genel Başkanı Mehmet
Özer, Çalışma hayatı ve sendikal
yaşamda kadının yeri ve önemine ilişkin değerlendirmelerde
bulundu.

Sen’den Nilgün Kurtulan, Türk
Büro-Sen’den Gülseren Çetin,
Türk Yerel Hizmet-Sen’den İpek
Yorulmaz, Türk Diyanet VakıfSen’den Neriman Çanşalı, Türk
Tarım Orman-Sen’den Hayriye
Keçeci, Türk Haber-Sen’den
Deniz Kurt, Türk Enerji-Sen’den

Gülay Uzungil, Türk İmar-Sen’den
Derya Türk, Türk Ulaşım-Sen’den
Sibel Önal Akçin, Türk Kültür
Sanat-Sen’den İlknur Kargı, Türk
Emekli-Sen’den Ümmühan Adil’e
“AHDE VEFA PLAKET TÖRENİ”
düzenlendi.
Törenin ardından panele geçildi. Oturum Başkanlığını Doç.
Dr. Yıldız Kızılabdullah’ın yaptığı,
Prof. Dr. Kadir Arıcı, Yrd. Doç. Dr.
Ayşe Alican Şen, Yrd. Doç. Dr.
Cavit Demiral ve Psikolog Serap
Duygulu’nun panelist olarak katıldığı “Çalışma hayatında kadın ve
iş güvencesi” oturumuyla panel
sona erdi.

Mehmet Özer’in konuşmasının
ardından, Türk Yerel Hizmet-Sen
Kadın Kolları Başkanı Yasemin
Güngör “Sendikal Harekette Kadının Rolü” isimli kısa bir sunum
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TÜRK EĞİTİM-SEN KADIN KOMİSYONLARI
İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI
Türk Eğitim-Sen Kadınlar Komisyonu İstişare Toplantısı 18-21 Şubat 2016 tarihinde Antalya’da yapıldı.
net söyleyebilirim; hiçbir milletin
hak ederek elde ettiği böylesine
aziz bir vatanı yoktur. Bunu bütün
yüreğimle ifade ediyorum. Bu
toprakların her metrekaresini
kanımızla sulayarak vatan yaptık.
Bu nedenle Anadolu coğrafyası
Türk milletinin has malıdır. Bedeli
kanla ödenmiştir. Eğer bu bedeli
ödemek isteyenler varsa gelsinler
karşımıza ama yiğitçe gelsinler,
kahpece değil.”
Milletimizin kahpe saldırılara
maruz kaldığını bildiren Koncuk,
kabul etmeyen ve sindiremeyenEğitim-Sen Genel Başkanı İsmail
“Bütün milletimizin her ferdinin
lerin kötü senaryoları, kirli oyunları bu kahpe saldırıları görmesi
Koncuk bir konuşma yaptı. Terör
yeniden sahnededir. Atatürk’ün
saldırılarını kınayarak sözlerine
lazım. Gerek içimizde, gerekse
Gençliğe Hitabesinde de ifade
başlayan Koncuk, tüm şehitleridışımızda bu operasyonun parçası
ettiği gibi, ‘Bütün bu şerâitten
mizi minnetle ve rahmetle andı.
olanlar var ama artık milletimizin
daha elîm ve daha vahim olmak
Koncuk şöyle konuştu: “Allah
bunları görmesi gerekir. Bu aziz
üzere,
memleketin
dahilinde,
milletimize
başka
acılar
göstermillete, bu coğrafyada nasıl bir
Türk Eğitim-Sen Kadınlar Koiktidara sahip olanlar gaflet ve
mesin
diyeceğim
ama
milletimizin
gelecek hazırlandığını herkesin
misyonu İstişare Toplantısı 18-21
dalâlet ve hattâ hıyanet içinde
idrak etmesi ve bunun tedbirini
hamuru
acılar
ile
yoğrulmuş.
Tarihi
Şubat 2016 tarihinde Antalya’da
bulunabilirler’ Yok mu var? Bu
alması lazım. Bizim hiç kimsenin
şöyle
bir
incelediğimizde;
elbette
yapıldı. Toplantıya Türkiye Kamuülkede gaflet içinde olan yok mu? toprağında gözümüz yok. Ama bir
ki mutlu olduğumuz dönemler
Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel
Var. Uyuyan, uykusundan uyanamilletin kendi vatanını korumaktan
oldu ama çok acılar yaşamış bir
Başkanı İsmail Koncuk, Genel
milletin evlatlarıyız. Bu acıları boşa mayan kimleri görüyoruz. Bunların daha tabi bir hakkı da olduğunu
Merkez Yöneticileri, Merkez Kadın
içerisinde okumuş insanlar da var, düşünmüyorum. Sadece kendimiz
yaşamadık. Millet olarak varoKomisyonu Başkanı Firdes Işık,
kendisini aydın olarak görenler de için yaşamak yetmez. Türkiye’de
luşumuzdan bu yana hep güzel
Romanya Demokrat Türk Birliği
var. Dalalet içinde olanlar var mı?
bir sivil toplum kuruluşu olarak,
şeyleri başarmaya çalışmış bir
Eğitim Komisyonu Başkanı Vildan
çalışmalarında bu anlayışı mermilletiz. Gerçekten bu milletin bir Var. İhanet içinde olanları zaten
Bormambet, Romanya Özgür
söylememize gerek yok. Maalesef kezine koyan tek memur sendikaferdi olmaktan büyük bir mutluEğitim Sendikası Uluslararası İlişbu ülkede yaşayan birçok insan
sıyız. Çünkü biz şuna inanıyoruz:
luk duyuyorum. Tarih boyunca
kiler, Eğitim ve Program Müdürü
da
bu
ihanetin
bir
şekilde
bilerek
Üzerinde göğsümüzü gere gere
yüzümüzü kızartacak hatalar
Alexandra Cornea, Romanya
ya
da
bilmeyerek
parçası
oluyor.
gezeceğimiz, çocuklarımızı, torunyapmamış ve kimseye zulmetmeÖzgür Eğitim Sendikası Genel
Yaşananları
bir
türlü
görmeyen,
larımızı büyüteceğimiz bir vatan
miş bir milletiz. Başka hiçbir milleti
Başkan Yardımcısı Sayın Ioan Tent,
uyuyanlar
insanlar
var.
yoksa; artık, herkesin nereye gidiyok etmeye çalışarak varlığımızı
Romanya Özgür Eğitim Sendikası
devam ettirmedik. Tarih de bize
Şehitlerimize yüreğimiz yanıyor. yoruz, ne oluyoruz, bu vatan için
Genel Başkanı Simion Hancescu,
bana düşen görev nedir?’ diye
bunu gösteriyor. Hep adalet üzere Tedbirsizlik nedeniyle şehit olan
Azerbaycan Türk Kadınlar Birliği
bir sorgulama içerisine girmesi
hükmetmişiz. Dost dediklerimiz
askerlerimizin varlığı hepimizin
ve ATEV Genel Başkanı Sayın Tengerekir” diye konuştu.
bizi hep sırtımızdan hançerlemiş.
yüreğini kanatıyor. Ankara’da
zile Rüstemhanlı, Azerbaycan’ın
Ama bütün bu olanlara rağmen,
yaşanan ve içinde sivil vatandaşKoncuk sözlerini şöyle sürdürdü:
yetiştirdiği değerli siyaset ve
millet olarak bu özelliklerimizi göz larımızın da olduğu 28 şehidimizi
“Türkiye Kamu-Sen olarak, bugün
devlet adamı, Milli Şairi Sayın Saardı etmeden yolumuza devam
hain bir saldırı sonucu kaybettik.
Antalya’da korkmadan teröre
bir Rüstemhanlı, ve şubelerimizin
etmişiz ve etmeliyiz. Allah adını
Bunun akabinde Diyarbakır, Şırnak karşı Kadın komisyonu üyeleri
kadın komisyonları üyeleri katıldı. yüceltmek için hep mücadele
ve Sur’da yine şehitlerimiz var.
olarak sizler sesinizi cesaretle
Saygı duruşunda bulunulması
ettik. Bu, bütün dünyaya adaleti
Gönül hiç arzu etmese de bu
yükselttiniz. Birçok insan bomba
ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla
getirme mücadelesiydi. Ama bu
coğrafyada yaşamanın bir bedeli
patlar diye meydana çıkmaya
başlayan toplantıda şehitlerimiz
uğurda büyük bedeller ödedik,
var ve biz bu bedeli asırladır ödü- korkuyor ama siz korkmadınız.
rahmet ve minnetle yad edildi.
büyük acılar yaşadık, milyonlaryoruz. Çanakkale’de de 253 bin
Antalya sokaklarında ve meyŞehitlerimiz için Kuran-ı Kerim
ca şehit verdik. Dolayısıyla bu
şehit verdik. Kurtuluş Savaşı’nda
danında yüreğinizle haykırdınız.
okundu ve dualar edildi. Toplanözelliklere sahip olan bir milletin
nice şehitler verdik. 1071 MalazBen sizi tebrik ediyorum. Bugün
tıda Merkez Kadın Komisyonu
düşmanları da, dostları da elbette girt Savaşı’ndan bu yana bizler
o heyecanınınız beni çok etkiledi.
Başkanı Firdes Işık açılış konuşolacaktır. İşte bu mücadelemiz,
Anadolu’da bedel ödüyoruz. Ama Adam gibi adam olmak tabiri size
ması yaptı. Daha sonra kürsüye
bugün de devam ediyor. Bu
her zorluğa rağmen Anadolu coğ- ait bir tabirdir. Sizleri tekrar yürekli
coğrafyada varlığımızı asırlardır
gelen Türkiye Kamu-Sen ve Türk
rafyasını vatan yaptık. Şunu çok
duruşunuzdan dolayı kutluyorum.
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İnsanlar, bu kadınlar kim diye
merak etti. Sizleri kutluyorum. Biz
doğruları yapıyoruz, bütün insanlara karşı yüreğimiz sevgiyle dolu.
Biz gerçekten inanmış insanlarız.
Yüce dinimizin de dediği gibi;
‘İmanı olmayan cennette gidemez, sevmeyenin de imanı olmaz.’
Sevgi imanın temelidir. Biz bütün
insanları seviyoruz ama bütün insanların da bizim yaşama hakkımıza saygı duymasını istiyoruz.”
Çözüm sürecine de değinen
Genel Başkan Koncuk, şunları
kaydetti: “Bakınız; çözüm süreci
denilen bir süreç yaşadık. 3.5 yıl
boyunca çözüm süreci için anlatılanlarla, aynı adamların şu anki
konuşmalarını yan yana getirin;
o zaman neler söyleniyordu,
bugün neler söyleniyor? Çözüm
sürecinde akil adamlar heyeti
oluşturuldu. O dönemin Başbakan Yardımcısı Sayın Beşir Atalay
şahsımı arayarak, ‘Sayın Başkanım
akil adamlar heyetinde olmanızı
istiyoruz’ dedi. Ben de ‘Sayın Bakanım teşekkür ederim ama ben
inanmadığım bir süreç içerisinde
olmam’ dedi
Bir sendikanın genel başkanı o
dönemde, ‘Çözüm sürecini hayvanlar bile anladı, bunlar anlamadı’ diye bizleri suçlamıştı. Çözüm
süreci neymiş, işte şimdi anladık!
Çözüm süreci, PKK terör örgütünün silahlanmasına göz yumma
süreciymiş. Çözüm süreci, PKK
terör örgünün asfaltlara, evlerin
altına, yollara binlerce ton bomba
döşemesine göz yumma süreciymiş. Bunları gördük.
Bunların anladığı ama bizim anlamadığımız, bu millete ihanettir.
Biz bunu reddettik. Bugün haklı
olduğumuz bir kez daha görüldü.
Ama işin garip tarafı yine bunlar
haklı. Enteresan olan bu. Bu,
sorgulanması gereken bir durum
değil mi?
O dönemde akil adamlar heyetindeki kişiler illerde faaliyetler
yaptı. Bu duruma Türkiye Kamu-

Sen mensupları karşı çıktı. Yanlış
yaptıklarını ifade ettik. Bugün
bizim tavrımızın doğru olduğu
anlaşılıyor. Maalesef o kadar
uyarmamamıza rağmen dönülmeyen hatanın bedeli oldu. Yüzlerce
şehit verdik. Bakınız Cizre’de,
Silopi’de, Sur’da, İdil’de adeta bir
savaş var. Bu nereye kadar gidecek? Biz ‘Terörle müzakere olmaz,
mücadele olur’ dedik. Bugün
bizim dediğimiz noktaya geldiler
ama bedelini ağır ödüyoruz. Uzaktan patlatmak için bir kilometre tel
çekmişler. Peki bu ne demek? O
bomba yeni yerleştirilmemiş, çok
önceden oraya konulmuş. Yarım
ton bombayı asfaltın altına yerleştiriyorlar ve bunu gören kimse
haber vermiyor. Bunun bedelini
birileri ödeyecek. Bu ülke kimsenin babasının çiftliği değil. Hangi
makam ve mevkii de olursa olsun,
bugün gücü ne olursa olsun, bu
ihanetin zeminini yaratanlar er ya
da geç bunun bedelini ödeyecektir.”

etmeden bir makam sahibi olalım.
Eğer bir makam sahibi olmak bizi
insanlıktan çıkaracak bir sonuç
doğuruyorsa bu anlayışa da dur
diyebilelim.’ Biz insan olarak
kalmayı, evrensel insani değerler
çerçevesinde bir hayat oluşturmayı, milli ve manevi değerlerimizle
bir hayat tarzı oluşturmayı tercih
ettik. Önce kendimize saygı
duyacağız. Düşünün; birileri ‘Eğer
sen bazı isteklerinin yapılmasını
istiyorsan önce kendini bana köle
yap’ diyorsa, bu insanının kendine
olan saygısını yok etmesi demektir. Kendisine saygısı olmayan
bir insanın içi boş bir tenekeden
başka hiçbir özelliği olmaz. Bu
nedenle iki yoldan birini mutlaka
ama mutlaka tercih etmek gerekir.
Ya insani bütün değerlerimizle
var olmak adına bir mücadelenin
içinde olacağız ya da ‘Ben yokum.
Kendim için yaşayacağım. Bunun
için de bir bedel ödemek gerekiyorsa ahlakımdan, inançlarımdan,
insani değerlerimden taviz vereGenel Başkan Koncuk önümüz- ceğim, gerekirse dostlarımın sırde iki yol olduğunu da söyleyerek, tına basacağım, başkalarının hak
“Ya bu köhne sistemin kurallarına ettiği şeyleri de sömüreceğim’
diyeceğiz. Ama bu millet böyle
göre yaşayacaksınız ya da bu
bir yol ile bugünlere gelmedi, bu
işte bir yanlışlık var ve bu yanlışı
evrensel değerler açısından düdüzeltmek adına bana düşen
şündüğümüzde de insana yakışan
görevler var diye sorumluluk
bir tavır asla değil. Dolayısıyla
alacaksınız” dedi.
bizim yaradılış gayemize uygun
“Bu köhne ve kokuşmuş
bir tavırla davranma mecburisistemin dümen suyuna girmek
yetimiz var. Bilhassa bu ülkenin
yok oluş demektir. Hem milli ve
özellikle aydın dediğimiz öğretmanevi değerlerimiz açısından,
menlerimizin, memurlarımızın
hem de insani değerlerimiz
sadece kendisi için yaşama hakkı
açısından yok oluş demektir. Bu
kokuşmuş anlayış sadece kendiniz olduğunu asla düşünmüyorum.
Öğretmenlik mesleğini ‘Peygamiçin yaşamayı size dayatan bir
berlik mesleği’ diye tanımlıyoruz.
anlayıştır” diyen Genel Başkan
Öğretmen, sadece okuma-yazma,
Koncuk, sözlerini şöyle sürdürdü:
İngilizce, fen bilgisi, matematik
“Kokuşmuş anlayış, ‘Bütün ahlaki
öğreten bir insan mıdır? Hayır. Bir
değerlerini bir kenara at, bana
öğretmenin öğrencilerine insana
teslim ol. Kendin için yaşa. Ben
yakışır, ahlaklı, şerefli, haysiyetli bir
seni makam sahibi yapayım, borduruşu öğretmesi gerekmez mi?
cunu da bana köle kalarak öde’
Bunu yapmayan öğretmen ya da
diyor. Biz de diyoruz ki; ‘Biz bir
makam sahibi olalım amenna ama anne-baba eksiktir.”
Türkiye Kamu-Sen olarak sendiinsanlığımızı kaybetmeden olalım.
kal mücadelede yapılması gereMilli ve manevi değerlerimizi yok

Türkiye’nin Sendikası

ken ne varsa, her şeyi yaptıklarını
belirten Koncuk, “Biz, sendikal
mücadeleyi siyasi iktidarlarla
beraber yürümek olarak hiçbir
zaman görmedik. Sendikal mücadelenin sarı sendikacılık anlamında bir faaliyet haline gelmesinin
ne çalışanlara, ne de o ülkeye bir
fayda sağlamayacağını biliyoruz.
Bu nedenle Türkiye Kamu-Sen ve
Türk Eğitim-sen olarak hangi iktidar gelirse gelsin, bu doğrularla
yola devam etmemiz lazım” dedi.
Çalışma hayatındaki tehlikelere dikkat çeken Koncuk, şunları
kaydetti: “Şu dönemde çalışma
hayatı ile ilgili öyle şeyler yaşıyoruz
ki, bunların ne olduğunu bütün
insanlara anlatmak gibi zorunluluğumuz olduğunu düşünüyorum.
Mesela esnek istihdam diye bir
çalışma modeli getiriliyor. Özel
istihdam büroları kurulacak. Peki
bu ne demektir? Amele pazarlarını biliyorsunuz. Bu model adeta
amele pazarının modern şekildir.
Ben bunları bir toplantıda Çalışma
Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın
Süleyman Soylu’ya da ifade ettim.
‘Biz böyle bir sistemi kabul etmiyoruz. Kamuda böyle bir sistemin
varlığı ya da kamuya monte edilmesi anlayışı bizi rahatsız ediyor’
dedim. Soylu bunun kamuda uygulanmayacağını söyledi. Ama bu
kafayla gidilirse, yani eğer şu anda
2 milyon 600 bin devlet memuru,
hatta işçilerimiz, hatta onların
anneleri, babaları, hatta yarın bu
ülkede kamuda iş bulacak insanlar
aynı aymazlık içerinde devam
ederlerse, bu sistem kamuda
memurların ve işçilerin kazanılmış haklarını yok edecek şekilde
dizayn edilecek. Düşünsenize, iş
güvencen yok, gelecek ile ilgili
bir plan yapamıyorsun, sendikalaşma, kıdem tazminatı yok. Eğer
hem ‘sendikayım’ deyip, hem de
çalışma hayatında bu yaşananları
muhataplarına söylemeyip susuyorsak, bu ülkenin geleceğine ihanettir, evlatlarımızın, torunlarımızın
geleceğine ihanettir. Maalesef
Türkiye’de bütün sendikaların
içerisinde bu olaylara dikkat çeken
başka bir konfederasyon, sendika
yok.
Esnek istihdam, uzaktan çalışma
yöntemi, özel istihdam büroları
ne anlama gelmektedir? Bunlar,
insanlarımızı az paraya çok çalıştırmanın yöntemidir. Eğer sendikalar, bütün bunlar yaşanırken sesini
yükseltmiyorlarsa, gerek işçi, ge-
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rekse memur sendikaları görevini
yapmıyor demektir. Sendikalar
görevini yapsın ama bunları
yapmayan sendikaları uyaracak
insanlar da çalışanlardır. Hesap
sorması gereken insanlar çalışanlardır. Türkiye Kamu-Sen’in bütün
üyelerinden istirham ediyorum:
Türkiye Kamu-Sen esnek istihdam
modeline tepki göstermiyorsa,
iş güvencesiz bir çalışma hayatını dayatan iktidarın yanlışlarını
dile getirmiyorsa, muhataplarını
en sert ve net şekilde yüzlerine karşı uyarmıyorsa, Türkiye
Kamu-Sen’i Türkiye Kamu-Sen’in
üyeleri uyarsın. Ama diğer diğer
sendikaların üyeleri de lütfen
kendi sendikalarını uyarsın. Üye
olmanın da bir sorumluluğu var.
Üye olduğunuz sendika, temel
konulardaki haklarınızı savunmuyorsa, o sendikada olmanın bir
anlamı olmadığınızı muhataplarınıza ifade edebilmeniz lazım. Temel
haklarımız söz konusu olduğunda
sendikacılığın gereklerini yerine
getirmeyen sendikaların sorgulanması üyelerinin sorumluluğudur.
Kamu çalışanları, sürekli pazarlanan insanlar olmaktan kurtulmak
durumundadır. Böyle bir sendikacılık anlayışı kabul edilemez. Bu
sendikacılık anlayışını Türkiye’nin
en entelektüel insanları dediğimiz
kamu çalışanlarının kabul etmesi
de kabul edilemez. Hepimizin
yapması gereken çalışma hayatının problemlerini, ülkemizin
milli birlik ve beraberlik ile ilgili
problemlerini bütün insanlara
anlatmamız lazım.”
“Hepinizden teşkilatımıza
destek olmanızı istiyorum” diyen
Koncuk sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ben kadın-erkek diye ayırmam.
Hepimiz insanız. Böyle bir ayrımı
doğru bulmuyorum. Bizim insan
olmaktan doğan haklarımız var.
Kadınlarımıza sesleniyorum: Gelin
şube başkan adayı olun, genel
başkan adayı olun. Bizim şu anda
96 bin kadın üyemiz var. Vallahi
isterlerse birçok şubede başkan
olurlar. Kadınlarımızın gücü yeter
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güvencesiz taşeron olarak ya da
özel istihdam büroları vasıtası ile
iş bulmasını, sömürülmesini kabul
edecek misiniz? Adeta köleleşİş güvencesini kaldırmaya niyet- tirilmesini kabul edecek misiniz?
leri var ama bunlar niyetle olmuEvlatlarımıza kıymet vereceğiz,
yor, kanunla oluyor. Anayasa’nın
onlara gözümüz gibi bakacağız,
128. Maddesindeki devlet memu- onları olmayan paramızla binbir
ru tanımını değiştir, Anayasanın
güçlükle okutacağız, sonra taşe125. Maddesindeki yargı hakkımı- ron patrona ‘sömür’ diyeceğiz.
zı kaldır bakalım. Ondan sonra iş
Böyle bir çalışma hayatına saygı
güvencesi kaldırılır. İş güvencesini
duymamızı kimse beklemesin.
kaldıracağız demekle, iş güvenceAnneler göz bebekleri evlatlarının
sini kaldıramazlar. Biz bu tehlikeyi
sömürülmesine nasıl göz yumabidile getirirken, ‘böyle bir niyetleri
Yandaş sendika ile ilgili eleştilirler? Bu nedenle bu mücadelevar, bu niyeti bilin’ diyoruz. Ama
rilerde bulunan Koncuk, “Bakınız
nin merkezinde kadınların olması
şu anda hiçbir siyasi parti bunları
bunlar sendika değil. Bunlara
gerektiğine inanıyorum. Hep
‘sendika’ demek dahi sendikacılık yapabilecek güce sahip değil.
birlikte yan yana olalım. Bütün
faaliyeti yapanlara bir hakarettir.
Anayasa’nın 125. Maddesinhücrelerinizle yanımızda olun.
Bunların sendikacı olarak anılmaden doğan yargı hakkımız var.
Kimseye meydanı bırakmayalım.
sı, esasında memurlarımız için
Anayasa’nın 128. Maddesi de
Buna benim gücüm tek başına
abesle iştigal olarak görülmesi
‘Devletin asli ve sürekli işleri devgerekir. Adamların işi gücü satma, let memurları tarafından yürütülür’ yetmez. Buna Türkiye Kamu-Sen
Genel Merkezi’nin ya da Türk
pazarlama, korkutma, ürkütme.
der. Bu maddeler olduğu sürece
Her zaman ifade ediyorum; senEğitim-Sen Genel Merkezi’nin
iş güvencemizi kimse ortadan
dikal faaliyet çalışanlara huzur ve
gücü tek başına yetmez, hep
kaldıramaz. Bundan ben çok
mutluluk veren bir faaliyet olarak
eminim. Ama gözümüzü de açık
birlikte yapmamız lazım. Eğriyi,
görülmelidir. Asla yapmayız ama
tutmamız lazım. Sendikal tercihinancımızla ve mücadelemizle
eğer biz de bir gün böyle bir
lerimizi gözden geçirmemiz de
düzeltebiliriz” dedi.
duruma düşersek, Allah o günleri alınacak öncelikli tedbirlerdendir.
Genel Başkan’ın konuşmasının
bize nasip etmesin. Böyle bir reKüçük çıkarlar ya da sanal korkular
ardından Romanya Özgür Eğitim
zilliği sendikacılık olarak görmüüzerinden sendika tercihi olmaz.
Sendikaları Federasyonu ile işbirliyorum, kabul etmiyorum. Stajyer
Okul müdürü benim nöbet günüöğretmeni, memuru ‘Bize üye
mü dersimin olmadığı güne yazar ği protokolü imzalandı.
Toplantının ikinci gününde
olmazsan stajyerliğin kalkmaz’ ya
ya da ders programını dağıtır. Bu
da ‘Bize üye olmazsan işin olmaz’ tür küçük şeylerden dolayı benim Devlet Tiyatroları Sanatçısı Adnan
diyen bir sendikal anlayışı nasıl
irademe ipotek konulmasına göz
Erbaş ‘İletişim Sanatı’, Samsun
kabul edebiliriz? Böyle anlayışı
mü yumacağım. Kaldı ki bununla
1 No’lu Şube Başkanı Levent
bütün memurlarımızın kamudan
ilgili başka mücadele metotları
Kuruoğlu da ‘Sendikacılıkta Sosyal
silmesi lazım. Her zaman ifade
var. Bu nedenle hepinizden sendi- Medyanın Etkin Kullanımı’ konulu
ediyorum; bunlar kamuya girmiş
kal mücadelenin tam göbeğinde
bir eğitim verdi. Daha sonra Van
bir mikroptur. Antibiyotik verip
olmanızı istiyorum.”
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kadın
bu mikrobu öldüreceğiz, bunun
Sendikal mücadelenin göbeğin- Sorunları Uygulama ve Araştırda çaresi Türkiye Kamu-Sen’dir.
de kadınların olması gerektiğini
ma Merkezi Müdürü, Öğretim
Türkiye Kamu-Sen bu mikrobun
söyleyen Koncuk, evlatlarımızın
Görevlisi Sosyolog Sema Sancak
antibiyotiğidir.”
sömürülmesine asla müsaade
‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ bir
Koncuk sözlerini şöyle sürdürdü: etmememiz gerektiğini de ifade
konferans verdi. Yine aynı gün
“ ‘İş güvencemiz kırmızı çizgimizetti. Koncuk, “Buradan tüm kaMerkez Kadın Komisyonu yönetidınlara sesleniyorum: Çoğunuz
dir’ diyenleri, yarın bu konuda
minde Kadın Komisyonları istişare
annesiniz veya anne olacaksınız.
hayata geçirilmek üzere bir adım
toplantısı yapıldı. Toplantı Genel
Evlatlarımız bizim göz bebeğimiz.
atılsın, ortada göremezsiniz.
Onlardan daha kıymetli varlığımız Başkan’ın kapanış konuşmasıyla
Parmağını dahi kıpırdatmazlar.
sona erdi.
yok. Bu kadar değerli olan evlatTam aksine bu iş olursa nasıl
larımızın çalışma hayati içerinde iş
nemalanırım diye hesap ederler.
ama mesele yeteri kadar gayret
olmamasıdır. İnayetle olmaz bu
işler, ki kadınlarımızın da bunlara
ihtiyacı yok. Kadınlarımız kendi
haklarını söke söke alacak kudret
ve iradeye sahipler. Ben istiyorum
ki, kadın şube başkanımız daha
çok olsun, genel merkez yöneticimiz olsun hatta kadın genel başkanımız da olsun. Bizim için böyle
bir ayrım asla söz konusu değildir.
Onlar bizim baş tacımız. Sadece
hepinizden gayret bekliyorum.
Meydanı kimseye bırakmayalım.”

Daha şimdiden bazı memurları
‘İş güvencesi kaldırılıyor, bize üye
olmazsan işten atılırsın’ diye üye
yapmaya çalışıyorlar.
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HAİN TERÖR SALDIRISINI PROTESTO ETTİK
çok acı günlerden geçtiğimizi
söyleyerek, “Ülkemiz her geçen
gün bir kaosun içine hızla sürükleniyor. Millet olarak bunun ne
kadar farkındayız bilmiyorum.
Bu milletin her ferdinin sadece
günü yaşayan insanlar olmaktan
kurtulması lazım. Bakın; ölümün
insanları nerede bulacağı belli
olmayan günlerden geçiyoruz.
Türkiye’nin kalbinde, TBMM’nin
250 metre uzağında, Genelkurmay Başkanlığı’nın, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın neredeyse
burnunun dibinde bir bomba
patlatılıyor ve 28 askerimiz şehit
oluyor, vatandaşlarımız hayatını
kaybediyor, onlarcası yaralanıyor.
Ve bu ülkede nasıl yaşadığımızı
bilmiyoruz. Elbette canımız Allah’a
emanet ama bir ülke böyle mi
yönetilir? ‘Ankara’nın kalbini bile
koruyamayan bir ülke; milletimizin,
ülkemizin geleceğini nasıl korur?’
sorgulamasını her birimizin yapma
mecburiyeti hasıl olmuştur” dedi.

Türkiye Kamu-Sen yaşanan terör olaylarını protesto etti. Türkiye
Kamu-Sen Antalya İl Temsilciliği
tarafından organize edilen ve
Antalya Cumhuriyet Meydanı’nda
yapılan basın açıklamasında
Türkiye Kamu-Sen ve Türk EğitimSen Genel Başkanı İsmail Koncuk, terör olaylarını kınadı; terör
saldırılarında hayatını kaybeden
şehitlerimize ve vatandaşlarımıza
Allah’tan rahmet, acılı ailelerine,
yakınlarına ve tüm milletimize baş
sağlığı diledi.

Sen’e bağlı sendikaların Antalya
Şube Başkanları ve Şube Yönetim
Kurulu Üyeleri, Türk Eğitim-Sen
Genel Merkez Yöneticileri, Türk
Eğitim-Sen’in Türkiye genelindeki
Kadın Komisyonu ve üyelerimiz
de ellerinde Türk bayrakları ile
hazır bulundu. Basın açıklamasında “Ne mutlu Türküm diyene”,
“Meclis’te hain istemiyoruz”,
“Hepimiz askeriz, PKK’ya yeteriz”,
“Şehidim hakkını helal et bize”,
“Şehitler ölmez, vatan bölünmez”
şeklinde sloganlar atıldı.

Basın açıklamasında Türkiye
Kamu-Sen Antalya İl Temsilcisi
Bünyamin Seçme, Türkiye Kamu-

Bir konuşma yapan Türkiye
Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen
Genel Başkanı İsmail Koncuk

Son yıllarda yaşadıklarımızdan
sonra milletimizin milli sinir uçlarının köreltildiğini kaydeden Koncuk, “PKK denilen hain, katil örgüt
3-4 yıldır Güneydoğu Anadolu’da
adeta açıkça silahlanırken, onları
görmezden gelen valileri de,
kaymakamları da, siyasetçileri de
unutana yazıklar olsun, yuh olsun!” dedi. Koncuk şunları kaydetti: “Bugün burada hepimiz gururla
‘Ne Mutlu Türküm Diyene’ diye
bağırırken, belli bölgelerde bölücüler memnun olsunlar diye ‘Ne
Mutlu Türküm Diyene’ tabelalarını
sökenleri unuttuk mu, unutacağız
mı? Türkiye Kamu-Sen olarak
önceliğimiz, milletimizin milli birlik
ve beraberliğini korumaktır ama
ülkemizi bugüne getiren sebepleri
de asla unutmadan, çözüm süreci
ihanetini, bunun mimarlarını asla
hafızalarımızdan silmeden milletimizin milli birlik ve beraberlik
mücadelesinde her türlü gayreti,
fedakârlığı bugüne kadar yaptık,
bugünden sonra da milletimizin
ali geleceği adına yapacağız. Yaşanan ihaneti biliyoruz ama bunları şu anda konuşmuyoruz. Bu
unuttuk anlamına gelmez, bunları
unutmayacağız. PKK denilen hain,
katil örgüt 3-4 yıldır Güneydoğu
Anadolu’da adeta açıkça silahlanırken, onları görmezden gelen
valileri de, kaymakamları da, siyasetçileri de unutana yazıklar olsun,
yuh olsun!”

Genel Başkan Koncuk sözlerini şöyle sürdürdü: “Geçmişi
unutmadan geleceğe bakmak
zorundayız. 7 Haziran’dan bu yana
yüzlerce askerimizi, polisimizi şehit
verdik. Peki bunun tek suçlusu
PKK mıdır? Elbette onlar suçludur.
Adı üzerinde, PKK terör örgütüdür
ama taşları bağlayıp köpekleri
salıvermek ne anlama geliyor?
Bu ihanetin daniskasıdır. Bunları
unutmayacağız!
Bizim gideceğimiz bir başka
ülke yok. Bizi kabul edecek bir
başka ülke de yok. Bu nedenle
bütün vatandaşlarımızın; ülkemizin
geleceğini, evlatlarımız adına, bu
ülkede yaşayacak torunlarımız
adına sorgulama mecburiyeti var.
‘İşlerim tıkırında’ şeklindeki bir
anlayış bizi kurtarmaz. Suriyelerinin başına gelenler ortadadır.
Suriyeliler vatansız kaldılar. Siyasi
anlayışı ne olursa olsun herkes
şunu bilsin ki; vatan yoksa, namus
da yok, şeref de yok.
Geçmişi unutmadan geleceğe
yürüyeceğiz. Tüm vatandaşlarımızı koruyacağız, kucaklayacağız.
‘Bu ülkede etnik kökeni ne olursa
olsun, Türkiye Cumhuriyeti’nin her
vatandaşı bizim için kıymetlidir’
diyeceğiz. İnsanları ayrıştırmadan
seveceğiz. Bu kâmil bir devlet
olmanın ilk ve tek şartıdır. Tüm
şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizi, şehit
ailelerini unutmayalım. ‘Onların
acıları, bizim acımızdır’ diyelim.
Gazilerimizi baş tacı yapalım,
yapalım ki onların şehit olmasının,
gazi olmasının bir anlamı olduğunu dünyaya ilan edelim. Elbette
bu ülke için canımızı seve seve
veririz ama birileri hata yapıyor
diye bizim çocuklarımız şehit
olmasın. Birileri ihanet edecek,
bizim evlatlarımız şehit olacak,
gazi olacak. Bu olayın müsebbiplerini de unutmadan bu olayları
değerlendirmek zorundayız.”

Basın açıklamasına katılanlara
teşekkür eden Koncuk, “Bu hassasiyetinizden, milli şuurunuzdan
dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Bu milletin geleceği, sizin
gibi vatanseverlerin, milliyetçilerin
omuzlarında olacaktır” dedi.
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GENEL BAŞKAN: MEMUR SAYISI KONUSUNDA KAMUOYU
ALDATILMAKTADIR
Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk 01-05 Mart 2016 tarihlerinde
sırasıyla Mersin 2 No’lu Şube, Mersin 1 No’lu Şube, Osmaniye, Hatay 1 No’lu Şube ve Hatay 2 No’lu
Şubelerin düzenlediği il istişare toplantılarına iştirak etti.

Beş günlük programlar çerçevesinde düzenlenen toplantılara
Genel Sekreter Musa Akkaş, Genel
Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreteri M. Yaşar Şahindoğan da Genel
Başkan’a eşlik ettiler. Şube Başkanları ve Yönetim Kurulunun yanı sıra
ilçe ve işyeri temsilcileri ile kadın
komisyonu üyeleri katıldı.
Katılımın yoğun olduğu toplantılarda konuşmalar yapan Genel Başkan İsmail Koncuk, “Hayat, şerefle
yaşandığı sürece bizim anladığımız
anlamda değerlidir. Bunun dışında
bir hayat tarzını, yaşamak olarak,
asla görmüyoruz. O sürünmektir.
Biz hayatı böyle gördük. Ne adına?
Peygamber efendimizin talimatı
adına yapacağız. Yüce Allah’ın
emrettiği gibi yaşayacağız. Namaz
kılıp, oruç tutacağız ama bu kadar
mı? Hayır. Biz doğruları yapmaya
da devam edeceğiz. Yanımızdaki
insanlar az ya da çok fark etmez. Bir
kişi dahi kalsa milletimizin geleceği
adına endişelerimizi dile getirerek
yolumuza devam edeceğiz. Saçınız
mı dökülüyor, bırakın dökülsün. Beliniz mi bükülüyor, bırakın bükülsün.
Ama şerefimizle yaşayalım. Dimdik
yaşayalım. Adam gibi yaşayalım.”

tam göbeğindesiniz. Milletimizin
geleceği adına gerektiğinde risk
almak zorundayız. Bu ülke, kimsenin babasının çiftliği değil. Adam
koltuğa oturuyor, kendisini padişah
zannediyor. Vallahi o koltuk birilerine batar. Siz kendinizi ne zannediyorsunuz? O koltuğun size kudret
verdiğini mi zannediyorsunuz? O
koltuğa oturduğunuzda insanları köleniz, emir eriniz mi zannediyorsunuz? Herkes hesabını yapsın. Siyasi
konjonktür böyleymiş denilmesin.
Bugün böyle ise, yarın başka olur.
Bu dünya Fatih’e de, Kanuni’ye de
kalmamış. Dün Başbakan ya da
Cumhurbaşkanı olanların bugün
esamesi okunmuyor. Bu nedenle
zamanlarda o dönemin Başbakan
hangi makamda olursa olsun hangi
Yardımcısı Beşir Atalay beni de aradönemde hangi siyasi iktidar devdı ve ‘Akil adamlar heyeti kuruyoruz.
rinde olursa olsun herkesin hukuk
Sizi de bu heyet içinde görmek
ve insan hakları merkezi üzerinde
istiyoruz. Kabul etmenizi bekliyoruz’
davranma yükümlülüğü vardır. Bunu
dedi. Ben de ‘Teşekkür ederim ama
sağlamak da bizim görevimizdir.
ben inanmadığım bir süreç içinde
Geri adım mı atacağız? Geri adım
olmam’ dedim. Akabinde çözüm
attığımızda, o makama alın teri
süreci ile ilgili düşüncelerimizi,
dökmeden gelenler kendilerinde
hangi ihtimaller olduğunu tek tek
keramet var zannediyor. Buna izin
anlattık.
vermeyin. Öğretmen miyiz, en iyi
Bakınız geçmişte önümüze neler
öğretmen olalım. Doktorsak, en iyi
konuldu? Anaların gözyaşı dinecek- doktor olalım. Bilgimizle, birikimiti. Bu gayet güzel ve herkesin kabul mizle, vatanseverliğimizle farkımızı
ettiği bir söylem. Peki biz analar
gösterelim. Ama kimse kusura
ağlasın mı istedik? Elbette hayır.
bakmasın, bizi ezmeye çalışanlara
Biz ‘Analar ağlamasın ama bunun
da ‘dur’ diyelim. Diyelim ki, herkes
yolu bu mu? Teröre teslim olmak
haddini bilsin. Biz, had bildiren
mı?’ dedik. Hatta ‘Bu süreç terör
bir örgütüz. Risk varsa alacağız.
örgütünü daha da güçlendiren bir
Bir elim yağda, bir elim balda
süreç olur ve yarın baş edilmesi
olsun diyenler bizimle yürümesin.
daha zor bir terör örgütüyle ülkemiz Kimseye risk yok demedik, makam,
baş etmek zorunda kalabilir’ dedik.
Bunları birçok televizyon kanalında
da anlattık.”

Koncuk, “ ‘Koltuk altımdan mı
gider, okul müdürlüğü elimden mi
alınır’ kaygısıyla olayları değerlendirirsek, evlatlarımızın geleceği
yok olur. Başımızı kuma gömerek
hiçbir zilletten kurtulacağımızı
Şehitlerimizi rahmetle, minnetle
kimse düşünmesin. Bunun tedbirini
anan Koncuk, şunları kaydetti. “Allah
de mürekkep yalamış, toplumun
şehitlerimizin mekanlarını cennet
dinamiği, aydın dediğimiz, bilen
etsin. Her gün şehit haberleri geliyor. insanlar alacak” diyen Genel
Artık şehitlerimizi sayamaz hale
Başkan Koncuk, aksi taktirde
geldik. dünü çok çabuk unutan bir
aydın olmanın, bilen insan olmanın
milletiz. Tarih, hep ders alınmadığı
hiçbir anlamının kalmayacağını
için tekerrür ediyor.
bildirdi. Koncuk, “Siz bilenlersiAkil adamlar heyeti oluşturulduğu niz. Dolayısıyla bu mücadelenin
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mevki vaat etmedik. Türkiye KamuSen üyesi olmanın her zaman riski
vardır. Hayatta adam gibi durmanın,
ahlaklı durmanın riski vardır. Riski
göze alanlar bizimle yürüsün” diye
konuştu.
Koncuk, şunları da kaydetti:
“Okul müdürlüğü görevinden
alınan arkadaşlarımız var. Merak
etmeyin bu hakkınız bir gün size
teslim edilecek. Hakkınızı gasp
edenlerden bir gün mutlaka hesap
soracağız. Böyle bir ahlaksızlığı
kabul etmemiz mümkün değil. Mücadelemizden vazgeçmiyoruz, öbür
dünyaya bırakmıyoruz” dedi.
Konuşmasında Kredi Yurtlar
Kurumu Genel Müdürünü de
eleştiren Koncuk, “Bakınız Kredi
Yurtlar Kurumu’nun Genel Müdürü,
kurumu babasının çiftliği gibi yönetiyor. 60 yaşındaki şoförü Çorum’a,
diğerini de Çankırı’ya sürmüş. Bu
konuyu Başbakana da ‘Bir genel
müdür gariban şoförlerle uğraşır
mı?’ diye ifade ettim. Şu anda bunu
durdurdular. Ama bu adam hala genel müdür. Bu karakterde bir adam
genel müdür olsa ne olur?” dedi.
Genel Başkan Koncuk, sendikacılığı ‘huzur ve mutluluk veren bir
faaliyet’ olarak tanımlayarak, “Bizim
üyemiz olsun ya da olmasın, başka
insanları baskı altına almak, sindirmek şeklinde bir sendikacılık olmaz.
Eğer bu teşkilat aynı şartlara sahip
olursa ve bu stratejiyle insanları
ezerse, korkutursa vallahi bize de
yuh olsun! Bizim görevimiz huzuru,
mutluluğu sağlamaktır. İnsanların
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dostluğuna bıçak sokmak değildir,
çalışma barışına silah çekmek değildir. Böyle bir sendikacılık olmaz”
diye konuştu.
Çalışma hayatının çok ciddi
tehditlerle karşı karşıya olduğunu
belirten Koncuk, memurun iş güvencesine kafayı takan bir anlayışın
söz konusu olduğunu söyledi. İş
güvencesi sebebiyle Hükümetin
memurları istediği gibi kapının
önüne koyamadığını ifade eden
Koncuk, Türkiye Kamu-Sen Genel
Başkanı olduğu 2011 yılından bu
yana memurun iş güvencesinin
elinden alınmak istendiğini her
platformda anlattığını kaydetti.
Koncuk şunları söyledi: “Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce Torba
Yasa’da bir düzenleme yapmak
istediler. Buna göre; meslekten
alelade bir sebeple atıldınız diyelim,
yargıya gittiniz. Yargı kararıyla şu
anki mevzuat sizi 30 gün içinde
göreve iade etmek zorundadır.
Ancak çıkarmak istedikleri Torba
Yasa’da yargıya gitse dahi verilen
kararı idare 2 yıl içinde uygulayabilir,
şayet 2 yıl içinde uygulanmasa bile
iptal etti. Zaten bu yolu denediler. İş
uygulamayan idareciye ceza davası
güvencemize takmışlar. Anayasa’nın
açılamıyor da sadece idari soruştur128. Maddesi devlet memurluma açılabiliyordu.
ğunu tanımlayan maddedir ve ‘
Bu tartışmalar yaşanırken, CumDevletin asli ve sürekli işleri kamu
hurbaşkanlığı seçimlerinden iki ay
görevlileri eliyle yürütülür’ der.
önce yapılan Türkiye-AB Karma İsti- Yine Anayasa’nın 125. Maddesiyle
şare Komitesi’nin toplantısında ben de idarenin her türlü tasarrufuna
bu konuyu açtım. Sayın Erdoğan’a
karşı yargı hakkımız var. Dolayısıyla
bunun doğru olmadığını ifade etAnayasa’nın 128. Maddesi ile 125.
tim. Torba yasada yapılmak istenen
Maddesi değişmediği sürece, iş
düzenleme ile yargı kararının işlevsiz
güvencesini kaldırmaları öyle kolay
hale getirileceğini, bunun birçok
bir iş değildir. Şu anda hiçbir siyasi
basın yayın organında memurun iş
partinin bu maddeleri değiştirme
güvencesinin sona erdirilmesi olagücü bulunmamaktadır. Ancak burak değerlendirildiğini, bu tasarıdan
rada yargı hakkımızla ilgili benzeri
vazgeçilmesi gerektiğini söyledim.
düzenleme yapabilirler. Ben bunun
Daha sonra Adalet Bakanı Bekir
da Anayasa Mahkemesi tarafından
Bozdağ ile TBMM’de karşılaştık ve
himaye edilmeyeceğini düşünüyokendisi bana ‘o maddeyi çözdük’
dedi. Nasıl çözüldü? O maddeyi da- rum. Aksi taktirde AİHM’e kadar
raltmışlar, sadece emniyet teşkilatı- gidebiliriz.
nı, daire başkanı ve üstü yöneticileri
dahil etmişler. Anayasa Mahkemesi
de daha sonra bu maddeyi toptan

Üstelik sadece Anayasa’nın 125.
ve 128. Maddeleri söz konusu değil,
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin im-

zaladığı uluslararası sözleşmeler de
var. Tüm bunları değerlendirdiğimizde yargı hakkımızı koruyan maddeler var. Diyelim ki; Anayasa’nın
125. Maddesini değiştirerek, yargı
hakkını elimizden aldılar. Bu durumda Anayasa’nın 90’ıncı maddesi
var. Anayasa’nın 90’ıncı maddesi
ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin
imzaladığı uluslararası sözleşmeler kanun hükmündedir, iptali için
dava açılamaz. Yani iç hukukta
uluslararası sözleşmelere aykırı
düzenlemeler yapıldıysa, yargının
bakacağı yer, o yeni düzenlemeler
değil: Anayasa’nın 90’ıncı maddesi
doğrultusunda uluslararası sözleşmelerdir. Son olarak söylemeliyim
ki; iş güvencemizin elimizden alınması durumunda memleketi ayağa
kaldıracağımızı herkes bilsin.”
Dünyada da memur-işçi ayrımının
olduğuna dikkat çeken Koncuk,
“Dünyada işçi-memur ayrımı yok
diyorlar. Ben de bunun üzerine bir

araştırma yaptırdım. Devlet Personel Başkanlığı’nın resmi internet
sitesinde birçok ülkede işçi ve memurun farklı statülerinin olduğunu,
hatta birçok ülkede Türkiye’den
daha fazla iş güvencesinin olduğunu görebilirler. Mesela Hollanda’da,
çalışanların yüzde 98’inin hayat
boyu garantileri var. Hollanda,
Belçika, İngiltere, Almanya gibi ülkelerde memurlar çok daha sağlam
iş güvencesine sahip. Dünyanın birçok ülkesinde -Afrika ülkelerinden
bahsetmiyorum- gelişmiş ülkelerin
büyük kısmında memurların hem iş
güvencesi var hem de işçi-memur
ayrımı var” dedi.
Koncuk bilen, bilmeyen herkesin
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
ile ilgili ahkâm kestiğini kaydederek
şunları söyledi: “Bakıyorsunuz, bir
sivil toplum kuruluşunun başkanı
çıkmış, ‘657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu değişmelidir’ diyor. Bunu
Başbakanla yapılan toplantıda söy-
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Bunun üzerine ‘Bize iftira atıyor’
dediler. Ben de ‘Size iftira atıyorsam, yüreğiniz yetiyorsa dava açarsınız. Kim yalan söylüyor mahkeme
karar versin’ dedim. Bunu sineye
nasıl çekeriz? Eğer bu hatayı Türkiye
Kamu-Sen yapsaydı, üyelerimizin
çoğu bize taşa tutardı. Ama bu
hatadan haberdar olan memurların
büyük bir çoğunluğu dahi sessizce
yapılanları sineye çekti. Böyle bir
sendikacılık hem sosyal olarak hem
de ekonomik olarak bize kaybettirir” dedi.
“Bütün memurlarımızın Türkiye Kamu-Sen ile beraber olma
zamanıdır” diyen Koncuk, “Siyasal
anlayışı, ideolojisi, dünyaya bakışı
ne olursa olsun-vatan hainleri hariçlüyor. Ben de ordayım, ‘Sana ne?
diyerek bizi dışlamaya çalışıyor.
Memur ve emeklilerin enflasyon
her memurla yola devam ederiz.
farkı mağduru olduklarını söyleyen
Seni ne ilgilendiriyor? Hayatında hiç İşin idrakinde olan bir kişi, Türkiye
Her biri bizim başımızın tacıdır.
Kamu-Sen gibi güçlü bir sendikanın Koncuk, “2013 yılında imzalanan
657 Sayılı Kanunun kapağını açtın
Çalışma hayatıyla ilgili çok tuzaktoplu sözleşmede enflasyon farkını
bilgi birikiminden, tecrübesinden
mı, bu kanunu hiç okudun mu?’
düzenleyen 7’inci madde vardı.
lar var, kitap yazabilirim. Esnek
dedim. ‘Okumadım’ dedi. ‘Okuma- yararlanır. Neticede imzayı atacak
Buna göre, 2015 yılında kamu
dığın bir kanun ile ilgili Başbakanın, olan kişi sensin. 10 tane sosyal
istihdam, part-time istihdam, özel
görevlilerine ve emeklilerimize önproblemi çözeceğine, 20 tane
Bakanların huzurunda ahkâm kesihizmet programları... Bunların hepsi
problemi çözmene yardımcı olalım, görülen kümülatif zammın üzerinde kanunlaşmak üzere. Özel istihdam
yorsun, hiç yakışıyor mu?’ dedim.
imzayı sen at, başarı da senin olsun. bir enflasyon oluşursa, enflasyon
Birileri ‘657 Sayılı DMK değişecek’
diyorlar, ne demek? Bildiğiniz
Ama adam ‘Bunlar niye buradalar?’ farkı ödenmesini hükme bağlandedi ya, o da yağ çekecek. Görüamele pazarının modernleşmiş hali.
mıştı. Yani 2015 yılında enflasyodiyor. Sanki 450 bin üyemizi bunlar
yorsunuz kraldan daha çok kralcı
Bunu Çalışma ve Sosyal Güvenlik
tipler var. Önüne gelen memurlarla yapmış. Türkiye Kamu-Sen ciddi bir nun, memurlara öngörülen artışın,
Bakanı’na da ifade ettim. Biz buna
(yüzde
3+
3)
kümülatif
toplamı
olan
güçtür. 450 bin üyeyi bu şartlarda
ilgili ahkâm kesmesin. Bazı köşe
yüzde
6,1’i
aşması
halinde
menasıl sessiz kalalım? Bu ülkenin
yapabilmek
ciddi
bir
iştir.
Tüm
yazarları ‘Öncelikle 657 sayılı kanun
murlara enflasyon farkı ödenmesi
teşkilatımızı tebrik ediyorum, Allah
insanlarının modern amele pazarladeğişmelidir’ diyor. Bu zevata
kararlaştırılmıştı. Ancak 2013 yılında rında, yani özel istihdam bürolarınsizlerden razı olsun.
‘Neresi değişmelidir?’ diye sorsak,
imzalanan o madde raftan indirildi
bilemez. Ama ortaya konuşuyorlar.
da pazarlanmasına, esnek istihdam
ve değiştirildi.
Bizim olduğumuz ortamda herkes
gibi ucube yöntemlerin çalışma
Bakınız; toplu sözleşmede
Şayet o madde değiştirilmeseyahkâm kesmesin, lafını boğazına tı- imzalar atıldı, tam 21 madde ile
hayatına monte edilmesine nasıl
di, 2015 yılının 31 Aralık tarihinde
karız, ağzının payını veririz. Peki 657 ilgili ‘çalışılacak’ diye yazılmış. Nasıl
göz yumalım? Zaten bu ülkede 720
yüzde 6.1 hesabı üzerinden enflasSayılı DMK değişmeli midir? Elbette çalışılacağına dair hiçbir bilgi yok.
bin taşeron çalışan var. ‘Taşeron
yon farkı alacaktık. Ama bunlar ne
değişmesi gereken hususlar var.
Tarih belirtilmemiş, sadece yuvarlak
yaptı? Bunlar ‘öngörülen’ kelimesini çalışanları kadroya alacağız’ diye
Hatta geçenlerde ‘657’yi bilenler
bir laf edilmiş. ‘Toplu sözleşmelerde
‘verilen’ şeklinde değiştirdi. ‘Verilen’ bir söz verdiler, onu da sulandırkonuşsun’ adıyla bir kitapçık bastır- yuvarlak kararlar olmaz’ dedim.
dılar. ‘Asıl iş’ tanımına uyan kişileri
şeklinde değiştirilince, 2015 yılı
dık. Bu kitapçığı da inceleyin.”
Hatta 4/C ile ilgili imza attıkları karar
Temmuz
ayında
aldığımız
yüzde
kadroya alçaklarını söylüyorlar. 720
Toplu sözleşme sürecine de deiçin ‘4/C’lilere zarar verecek’ dedim.
1.76’lık enflasyon farkı da verilen
bin taşeron çalışanın 100 bin ya da
ğinen Koncuk “Memur-Sen denilen Bugün haklılığımız tek tek çıkıyor.
kümülatif toplam içerisine dahil
150 bini bu tanıma uyuyor. Diğerleri
konfederasyonun başkanı tam bir
Biz o masayı terk ettik. Akışlar araediliyor. Durum böyle olunca; 2015
taşeron işçi olarak kalmaya devam
çömez. Toplu sözleşmeye başlama- sında toplu sözleşmeye imza attılar”
toplu sözleşmesinde memurların
diye konuştu.
dan ‘Bunların masada ne işi var?’
edecek. Bunlara sessiz kalan bir
enflasyon farkı alabilmesi için 2015
sendikal anlayış olamaz. Hep birlikyılı enflasyonunun memurlara yıl
te mücadele etmemiz gerekir. Bize
içinde verilen yüzde 3 ilk altı ay
zammı, Temmuz’daki yüzde 1,76 ilk yardımcı olun. Geleceğinize sahip
altı ay enflasyon farkı ve yüzde 3’lük çıkın” diye konuştu.
ikinci altı ay zammının kümülatif
Ayrıca Genel Başkan İsmail
toplamı olan yüzde 7,9’u aşması
Koncuk, Türkiye Kamu-Sen Mersin İl
hükme bağlanmıştır. O madde değiştiği için 2 milyon 600 bin memur, Temsilciliği’nde 4/C’liler ile görüştü.
Koncuk ve beraberindeki heyet kısa
1 milyon 900 bin memur emeklisi
bir süre önce yaşamını yitiren 4/C’li
tam yüzde 1.8 enflasyon kaybına
uğradı. Bu durum ek ders ücretleri- Serkan Emmez’in ailesine taziye zine, aile ve çocuk yardımına, emekli
yaretinde de bulundu. Koncuk, Türk
ikramiyelerine, emekli maaşlarına
Eğitim-Sen Mersin 1 No’lu Şube’yi
yansıdı. Yani böyle geniş etkisi
de ziyaret ederek, üyelerimizle
olan bir hata. 2015 yılında yüzde
sohbet etti.
6.1’e göre enflasyon farkı almamız
gerekirken, yüzde 7.9’u aşan miktar
kadar enflasyon farkı aldık. O da
neydi? Yüzde 0.90. Yani tam 1.8’lik
kaybımız kayboldu. Bu, ayda ortalama 50 TL’ye tekabül etmektedir.
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GENEL MERKEZ AFYONKARAHİSAR, UŞAK, DENİZLİ,
ISPARTA , BURDUR’DAYDI
Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreteri M. Yaşar ŞAHİNDOĞAN ile Genel Dış İlişkiler ve Basın
Sekreteri Sami ÖZDEMİR 23-27 Şubat 2016 tarihlerinde sırasıyla Afyonkarahisar, Uşak, Denizli,
Isparta ve Burdur İllerinde Düzenlenen İstişare Toplantılarına Katıldılar.
Toplantılarda konuşma yapan
Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri
Sami Özdemir; “Kamu çalışanlarının
iş güvencesinin ellerinden alınmak
istendiğine dikkat çeken Özdemir,
şunları kaydetti: “Mevcut Hükümetin 657 Sayılı Devlet Memurları
Kanununun değiştirilmesi, iş güvencemizin elimizden alınması gibi
bir düşüncesi var. 657 Sayılı Devlet
Memurları Kanunu elbette değişebilir ama Türkiye’nin ihtiyaçları doğrultusunda, kamunun ihtiyaçları ve
devlet memurlarının ihtiyaçları doğrultusunda değiştirilebilir. Bu, bizim
iş güvencemizin elimizden alınması
anlamına gelmemelidir. Anayasa’nın
128. Maddesinde ‘Devletin asli
ve sürekli işleri, devlet memuru
eliyle yürütülür.’ der. Bu madde
çok önemlidir. Herkes bilmelidir ki,
iş güvencemiz elimizden alınırsa,
devletin memuru değil, Hükümetlerin memuru oluruz. Çocuklarımızın okuması için büyük emek sarf
ediyoruz. İnsanlar belki de çocuklarınızın bir iş sahibi olabilmesi için,
mevcut siyasal iktidarın teşkilatlarının önünde sıraya girecek. İşte bu
tablonun gerçekleşmemesi adına
mücadele veriyoruz.”
Özdemir sözlerini şöyle sürdürdü:
“Biz söylem sendikacılığı değil,

eden, enerjisini bunun için tüketen,
bütün maddi kaynaklarını zorlayan,
eylem yapan bir tek sendika var, o
da Türk Eğitim-Sen’dir. Diğerlerinin
sendikacılık yapmak gibi bir kaygısı
zaten yok. Siyasi iktidara yandaş
olmakla doğrudan üye kazandıklarını, insanların kendilerine mecbur
olduğunu, başka insanların hakkını
hukukunu çalarak, kendi yandaşlarına bunları peşkeş çektiklerini,
haksız, hukuksuz bir sistem üzerine
oturduklarını hepimiz görüyoruz.”

Şahindoğan sözlerini şöyle
sürdürdü: “13 yıldır devam eden
bir iktidar var. Bu iktidar kamuda ve
özellikle de MEB’de tam bir zülüm
iktidarına dönüştü. Belki eskiden
yandaşı korumak yine vardı ama
hak, hukuk da vardı. Hırsızlık yapan
yandaşı korumak yoktu. Bu iktidarın
döneminde bunları da gördük.
Hırsızlık, yolsuzluk yapan yandaşın
korunduğunu gördük. Hiçbir liyakati olmayan insanların sırf yandaşı
olduğu, iyi takla attığı, iyi el etek
öptüğü için makam ve mevkilere
Yönetici atamalarına da değinen
getirildiğini gördük. İnsanların
Şahindoğan; “Burada da daha önce
kazanışmış haklarının yargı karayönetici olan ve sonradan görevinlarına rağmen, ellerinden alınmak
den alınan arkadaşlarımız var. Bu
istendiğini gördük. Güya bunlar bir
kişiler yöneticilik görevini iyi yapde İslam adına hareket ettiklerini
madıkları için görevden alınmadılar.
iddia ediyorlar. Kul hakkı yemek,
Bu arkadaşlarımız Türk Eğitim-Sen
başkasının hakkını hak etmediği
üyesi oldukları, koltuk ve makam
halde, kendisinin ukdesine geçiriçin sendikalarını değiştirmedikleri,
mek İslam’da yeri olan bir davranış
Toplantılarda konuşma yapan
birilerinin elini eteğini öpmedikleri
mıdır? Bunlar kul hakkına girmekten
ŞAHİNDOĞAN ise, Türk Eğitim-Sen
için yöneticilik görevlerinden olduçekinmiyorlar. Kul hakkına girmeküyelerimizin hak ve menfaatlerini
lar. Onlar makamı, mevkiyi değil, dik ten çekinmiyorlar. Bunların yönetici
korumak amacıyla kurulmuş olan bir
ve onurlu durmayı tercih ettiler. On- yaptığı adamların eğitimi geliştirsendika olduğunu ifade eden Şamek, ülkeyi eğitimde bir noktaya
hindoğan; “Bugün pek çok sendika lar makam mevki kaybettiler ama
getirmek gibi bir amaçları yok.
var. Onlarla Türk Eğitim-Sen’i kıyas- toplum ve ilahi adalet nazarında
çok şey kazandılar. Ben kendilerini
Bunların tüm hesabı, yönetici olarak
layabilirsiniz. Bu kıyaslamayı yaptıdik ve onurlu duruşlarından dolayı
o makamı kullanarak, daha fazla
ğınızda şunu çok açık ve net olarak
tebrik ediyorum” dedi.
maddi kazanç elde etmek, ek ders
görebilirsiniz: Çalışanların hak ve
ücreti almaktır.
çıkarını korumak için mücadele
eylem sendikacılığı yaptığımızı her
platformda söylüyoruz. Bunu da
teşkilatlarımızdan aldığımız güçle
ortaya koyuyoruz. Zaman zaman
çalışanların ekonomik ve sosyal
hakları, zaman zaman da bu ülkenin
birlik ve beraberliği için herkes
adına mücadele veriyoruz. Bugün
kamu çalışanlarına ve bu millete
yapılan zülüm de Yüce Allah tarafından mutlaka sorulacaktır. Kamu
çalışanları için bu yandaş sendikanın
hiçbir mücadelesi yok. Üniversite,
Kredi ve Yurtlarda çalışan arkadaşlarımızın hakları gasp edilirken, bunlar
olaya sadece ‘benim adamım mı,
değil mi’ noktasında bakıyor. Meslek tecrübesi, liyakat asla bunların
gündeminde yok. ‘Yeter ki benim
yandaşım olsun, en iyi yere gelsin’
diyorlar. Her kademede kendi
adamlarını koruyup, kolluyorlar.
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GENEL MERKEZ KIRŞEHİR, NEVŞEHİR, NİĞDE VE
AKSARAY’DAYDI
Genel Sekreter Musa AKKAŞ ile Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Talip GEYLAN 25-28 Şubat
2016 tarihlerinde sırasıyla Kırşehir, Nevşehir, Niğde ve Aksaray illerinde düzenlenen istişare
toplantılarına iştirak ettiler.
Dört günlük program çerçevesinde düzenlenen toplantılara Şube
Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra
ilçe ve işyeri temsilcileri katıldılar.
Sendikal çalışmaların yanında
eğitim çalışanlarını ilgilendiren yerel
ve genel gelişmeler hususunda
da görüş alışverişinde bulunulan
istişarelerde, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri de katılımcılara hitaben
bilgilendirici konuşmalar yaptılar.

delenin tek adresinin Türk Eğitim
Sen olduğunu vurgulayan Merkez
Yönetim Kurulu üyeleri, teşkilat
yöneticilerinin biraz daha gayretli
olmaları gerektiğine vurgu yaptılar.

Memur Sen’in sadece son iki
Toplu Sözleşmede sergilediği
beceriksizliğin ve çalışanları adeta
pazarlamış olmasının, kamu çalışanlarının neden Türkiye Kamu Sen’e
muhtaç olduğunu göstermesi bakımından somut deliller olduğuna
Genel Sekreter Musa Akkaş ve
Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Ta- işaret edilen konuşmalarda; Türkiye
lip Geylan, yaptıkları konuşmalarda Kamu-Sen’in kararlı mücadelesinin
yetki sürecinde izlenecek yol ve üye hem sendikal geleceğimiz hem de
çalışma hayatının geleceği için tek
çalışmalarına yönelik planlamalarla
ilgili olarak temsilcileri bilgilendirdi- yol olduğu vurgulandı.
ler. Eğitim çalışanlarının ihtiyacı olan
Mili Eğitim Bakanlığı’nın, ortaya
gerçek sendikal mücadelenin ve
koyduğu olumsuzluklarla, eğitim
kazanımların muhafaza edilebilmealışanlarının hasmı gibi durduğunu
sinin tek yolu olan ahlaklı mücaifade eden Merkez Yönetim Kurulu
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üyeleri, başta Bakan Nabi Avcı
olamak üzere tüm MEB bürokratlarına çağrıda bulunarak vazifelerinin
gereği doğrultusunda, eğitimin ve
eğitim çalışanlarının huzuru için gayret göstermelerini istediler. Koskoca
Bakanlığı, sendika görünümlü bir
paralel çetenin talan ve yağmasına
mahkum bırakanların, gelecekte
hiçte iyi anılmayacağını söyleyen
Yönetim Kurulu üyeleri, bugün
yaşanan rezilliklerin müsebbiplerinin hem hukuk ve hem de millet
vicdanında er ya da geç mahkum
olacaklarını ifade ettiler.
9 Nisan’da yapılacak İLKSAN ilçe
temsilcileri seçimi konusunda da
katılımcıları bilgilendiren konuşmacılar; Türk Eğitim Sen üyesi olan
delegelerin, eğitim çalışanlarının
helal alınterlerine 1996’dan itiba-

ren olduğu gibi sahip çıkmaya
devam edeceklerini belirterek,
basit hesaplar peşinde koşarak
ve iftiralarla eğitim çalışanlarını ve
onların kurumunu tahkir eden sözde
sendikanın tutumunu da eleştirdiler. İLKSAN’ın geleceği üzerine
karar alacak iradenin MEB ve ilgili
kanunu değiştirecek olan TBMM
olduğu halde İLKSAN’ın kapatılması
üzerinden şov yapanlara seslenen
konuşmacılar, “madem iddianızda
samimisiniz o halde tek başına
kanun çıkarabilecek çoğunlukta
olan ağa babalarınıza söyleyin bir
gecede değiştirsinler kanunu. Hem
bu ahlaklı samimi tavrı göstermeyeceksiniz, hem de İLKSAN’ı yöneten
fedakar ve temiz insanlara ahlaksızca iftira atacaksınız” diyerek çağrıda
bulundular.

TÜRK EĞİTİM-SEN

Türkiye’nin Sendikası

GENEL MERKEZ YOZGAT, AMASYA, TOKAT VE
ÇORUM’DAYDI
Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri Sami Özdemir ve Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri
Cengiz Kocakaplan, 02-05 Mart 2016 tarihleri arasında sırasıyla Yozgat, Amasya, Tokat ve Çorum
illerinde düzenlenen istişare toplantılarına iştirak ettiler.
Dört günlük program çerçevesinde düzenlenen toplantılara Şube
Kurulu üyelerinin yanı sıra ilçe ve
işyeri temsilcileri katıldı.
Şube başkanlarının açılış konuşmalarının arından toplantılarda bir
konuşma yapan Genel Dış İlişkiler
ve Basın Sekreteri Sami Özdemir,
kamu çalışanlarının iş güvencesinin
ellerinden alınmak istendiğine bir
kez daha dikkat çekerek şunları
kaydetti: “Bu iktidarın kamu çalışanlarının iş güvencesi ile ilgili ciddi
bir sorunu var. 657 Sayılı Devlet
Memurları Kanunu’nu değiştirmek
istiyorlar. Dönemin Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik,
‘657 köhneleşmiş bir kanun’ demişti. Evet, bu kanunun değişmesi
gereken maddeleri olabilir ama
kamu çalışanlarının iş güvencesini
etkilememelidir. STK’lar ile oturup
değişmesi gereken maddeleri
değiştirirsiniz. Herkes bilmelidir ki; iş
güvencesi Türkiye Kamu-Sen’in kırımızı çizgisidir. Zira Anayasa’nın 128.
maddesi ‘Devletin asli ve sürekli
işleri devlet memuru eliyle yürütülür’ diyor. Şayet bunu değiştirmeye
çalışırlarsa, iş güvencesi olmayan bir

çalışan kitlesi olacak. AKP iktidarının
beyninin arkasında ‘devletin memuru değil, hükümetlerin memuru
olmak’ düşüncesi yatıyor. Herkes
bize biat etsin istiyorlar. Evlatlarımız üniversiteye gidiyor, emek
veriyorlar. Ama iş güvencesi kamu
çalışanlarının ellerinden alındığında, onların gelecekleri ellerinden
alınmış olacak. Bu durumda insanlar
çocuklarını işe yerleştirebilmek için
siyasi partilerin il yönetimlerine,
belediye başkanlarına biat etmek
zorunda kalacak. Biz hükümetlerin
değil, devletin memuru olmasını
istiyoruz. Türkiye Kamu-Sen olarak
her platformda bunu gündeme
getireceğiz.”

sani gelişmişlik endeksinde 69’uncu
sırada yer alacaksınız. Bunda bir
tezat var. Bu, gelir dağılımının adaletsiz olduğu anlamına gelmektedir.
Yani 1 kişiye 9 pul, 9 kişiye 1 pul
veriyorsunuz. Bu, devletin imkanlarının hortumlandığı, birilerine veya
bir yerlere peşkeş çekildiği anlamına gelir. Yine TÜİK’in araştırmasına göre, çalışanların yüzde 32’si
Türkiye’deki nüfusun en fakir yüzde
20’sine dahil. Yani çalışmak, her ay
düzenli bir maaş almak da artık insanları fakir olmaktan kurtaramıyor.”

“MEB’de kadrolaşma, adam
kayırma, eğitimin yap-boz haline
gelmesi, Milli Eğitim Bakanlarının
sık değişmesi, çalışma barışının boKocakaplan sözlerini şöyle sürzulması, bütçeden eğitime ayrılan
dürdü: “Siyasi iktidar dünyanın en
payın yeterli olmaması, öğretmen
büyük 17. ekonomisi olmamızla övüatama sayısının yetersizliği eğitimin
nüyordu. 2015 yılında gerileyerek,
en büyük sorunlarındandır” diyen
dünyanın en büyük 19. ekonomisi
Kocakaplan sözlerini şöyle sürdürolduk. Türkiye her alanda olduğu
gibi ekonomi yönetiminde de sınıf- dü: “Türkiye PISA 2012 Sınavı’nda,
ta kalmıştır. Türkiye OECD’nin insani okuma becerileri alanında 65 ülke
gelişmişlik endeksi sıralamasında 90 arasında 42. sırada,
34 OECD üyesi ülke arasında 31.
ülke içerisinde 69. sırada bulunuyor.
sırada; matematik alanında 65 ülke
Hem dünyanın en büyük 19’uncu
arasında 44. sırada,
ekonomisi olacaksınız, hem de in-

34 OECD üyesi ülke arasında
32. sırada; fen alanında 65 ülke
arasında 43. sırada, 34 OECD üyesi
ülke arasında 32. sıradadır. Türkiye
sadece Şili ve Malezya’yı geride
bırakabilmiştir. Üniversite sınavına
giren öğrencilerin de durumu farklı
değildir. YGS’ye giren öğrencilerin
Türk Dili ve Edebiyatında yaptıkları
soru ortalaması 18.7, Matematikte
6.1, Fen bilimlerinde 3.5’tir. Bu
sonuçlar eğitimin kötü yönetildiğinin, bir göstergesidir. Eğitime kar
zarar mantığı ile yaklaşılmasının bir
sonucudur.”
Türk Eğitim-Sen’in taleplerine de
dikkat çeken Kocakaplan, “Öğretmenlere 3600 ek gösterge, devlet
memurlarının ek göstergelerinin
800 puan artırılması ve yardımcı
hizmetler sınıfına da ek gösterge
verilmesi taleplerimiz arasındadır.
Yine üniversite çalışanlarımız için de
aynı taleplerimiz mevcuttur. Bunlar
için dilekçe kampanyası başlattık
ve şubelerimize gönderdik. 20
Nisan’da Türkiye genelinde eylem
yapacağız ve dilekçeleri Başbakanlığa göndereceğiz.” dedi.
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BURSA 2NO’LU ŞUBE GENİŞLETİLMİŞ İLÇE
TEMSİLCİLERİ TOPLANTISI YAPILDI

Bursa 2 No’lu Şube Genişletilmiş İlçe Temsilcileri ile istişare toplantısı
yaptı. Gemlik Temsilciliği’nin yeni binasında gerçekleştirilen toplantıda
Bursa 2 No’lu Şube Başkanı Selçuk Türkoğlu, “ Şevkimiz, heyecanımız,
mücadele azmimiz aynı. Bu dünyada yediğimiz ekmekler, içtiğimiz sular, dizlerimizdeki bu güç, derimizdeki tat karşı koymak içindir, kaçmak
için değil” dedi.

BURSA 2 NO’LU ŞUBE UYGULANMAYAN
MAHKEME KARARLARINI YAKTI

www.turkegitimsen.org.tr

ÇANKIRI ŞUBESİ, KADIN KOMİSYONU ŞEHİT
VE GAZİ AİLELERİ DERNEĞİ’Nİ ZİYARET ETTİ

Çankırı Şubesi Kadın Komisyonu Başkanı Lütfiye Çölgeçen, Kadın
Komisyonu Başkan Yardımcıları Seda Çelik, Havva Mintaş Şehit ve Gazi
Aileleri Derneği’ni ziyaret etti. Ziyarete Çankırı Şube Başkanı Nuh Yalçın
ve Şube Yönetim Kurulu Üyesi Emine Memiş de iştirak etti.
Kadın Komisyonu Başkanı Lütfiye Çölgeçen ve Kadın Komisyonu
Başkan Yardımcıları, Çankırı Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Yüksel Teke’den derneğin çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çankırı Şehit ve Gazi
Aileleri Derneği Başkanı Yüksel Teke ise, Çankırı’dan çok sayıda şehit
verildiğini dile getirdi.

ÇERMİK TEMSİLCİLİĞİ’NDEN DAYANIŞMA YEMEĞİ

Bursa 2 No’lu Şube, görevden alınan okul idarecilerinin iki kez mahkemeyi kazanıp işe başlatıldıkları aynı gün ikinci kez görevden alınmalarına tepki göstererek, Milli Eğitim Müdürlüğü önünde uygulanmayan
yan mahkeme kararlarını yaktı.
Bursa 2 No’lu Şube Başkanı Selçuk Türkoğlu, 2014 Ağustos ayında
başlayan milli eğitim temel kanunundaki değişiklikle 4 yılını dolduran
okul idarecilerinin sona erdiğini, getirilen kriterle de yandaş sendikaya
üye olmayan bütün idarecilerinin son 1,5 yıl içinde görevden alındığını
söyleyerek, Bursa’da 2014 Ağustosunda milli eğitimde başlayan tasfiye
süreci ile birlikte bugüne kadar 1000 ‘in üzerinde okul müdürü, müdür
başyardımcısı, müdür yardımcısı görevden alındığını belirtti.

ORDU ŞUBESİ İLÇE TEMSİLCİLERİ İLE
TOPLANTI YAPTI

Diyarbakır Çermik Temsilciliği üyelerimiz arasında tanışma ve kaynaşmayı sağlamak amacıyla yemekli toplantı yaptı. Toplantıya Diyarbakır
Şube Başkanı Ahmet BÜRHAN ve şube yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Çüngüş ve Çermik ilçelerimizdeki üyelerimiz katıldı.

Ordu Şubesi, İlçe Temsilcileri Toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı Türkiye Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk,
ebediyete intikal eden Türk Büyükleri ve şehitlerimiz için saygı duruşu
ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başladı.

Yoğun katılım ile gerçekleşen toplantıda konuşan Şube Başkanı Ahmet BÜRHAN, sendikacılığın bir hak arama mücadelesi olduğunu, bu
nedenle hakkı tutup kaldırma ilkesini şiar edindiklerini söyleyerek, “Eğitim çalışanlarına yönelik baskı ve tehditler hangi mercilerden gelirse
gelsin, mücadele ediyoruz. Bundan sonra da hak mücadelemiz devam
edecektir” dedi.

Toplantıda 2015-2016 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde yapılacak çalışmalar ele alındı ve gündem ile ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. Serbest kürsüde katılımcılar görüş ve önerilerini sundu.
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BÜRHAN, sadece Bakanlığın yanlış ve hatalı uygulamalarına karşı değil, aynı zamanda yetkili sendika diye geçinen, eğitim sisteminin her
kademesindeki yöneticilere, öğretmenlere ve eğitim çalışanlarına baskı
yapan, onları tehdit eden, adaylığın kaldırılmasını koz olarak kullanmayı
dahi sendikal çalışma yöntemi olarak kullanabilecek kadar basitleşebilen bir sendikayla da mücadele ettiklerini kaydetti. Toplantı, Şube Başkanı Ahmet BÜRHAN’ın bu organizasyonu gerçekleştiren Çermik İlçe
Temsilcisi Hasip YEMEZ’e teşekkürlerini iletmesi ile sona erdi.

TÜRK EĞİTİM-SEN

Türkiye’nin Sendikası

İSTANBUL 8 NO’LU ŞUBE İSTİŞARE
TOPLANTISI DÜZENLEDİ

KAYSERİ 1 NO’LU ŞUBE,
YEŞİLHİSAR’DA İSTİŞARE TOPLANTISI YAPTI

İstanbul 8 No’lu Şube, 3 Şubat 2016 tarihinde Eyüp Sultan Pier Loti’de
sabah kahvaltısında okul müdür ve müdür yardımcılarıyla istişare toplantısı düzenledi.

Kayseri 1 No’lu Şube, 09 Şubat 2016 tarihinde İncesu, Yahyalı ve
Yeşilhisar ilçe yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla Yeşilhisar ilçesinde
istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Şube Başkanı Remzi Özmen kahvaltıda yaptığı konuşmada şunları
kaydetti: “Çeşitli baskılara rağmen kendi kimliğiyle ‘atayacaksanız atayın beni, yoksa öğretmenlikte yaparım fark etmez’ diyen siz yürekli insanlara bu toplumun ihtiyacı vardır. Çünkü sizler dürüstlüğün ve ahlakın
sembolüsünüz. Sırf yandaş olmadığı için görevden alınan değerli okul
müdürü ve müdür yardımcıları bizim için son derece değerli arkadaşlarımızdır. Üç mahkeme kazandığı halde oyalanan, göreve iade edilmeyen bu arkadaşlarımızın mücadele azmi bize güç vermektedir” dedi.
Özmeni’in konuşmasının ardından istişarelere geçildi. Kurum yöneticileri problemleri aktardılar. Toplantı karşılıklı soru cevap ile sona erdi.

İstişare Toplantısına; Kayseri 1 No’lu Şube Başkanı Ali Benli ve şube
yönetim kurulu üyeleri ile birlikte ilçe yönetim kurulu üyeleri katıldı.
Şube Başkanı Ali Benli şunları kaydetti: “Türk Eğitim-Sen mensupları olarak ilkeli, asil, kararlı duruşumuzdan asla taviz vermeyecek, şartlar
ne olursa olsun mücadelemiz kesintisiz sürecektir. Mücadelemizde bizi
başarıya götürecek en önemli husus, birlik ve beraberliğimiz olacaktır.
Sahada olmak, üyelerimizle bire bir görüşmek, birbirimize güvenmek
teşkilatımızı güçlü kılacaktır. Birlik ve beraberlikle aşamayacağımız hiç
bir engel yoktur. Ümmeti olmaktan şeref duyduğumuz, Hz. Muhammed Mustafa(S.A.V.) ‘Ayrılıkta azap, birlikte rahmet vardır.’ sözünü düstur edinmeliyiz.
Sendikamıza kazandıracağımız her yeni üye, gücümüze güç katacaktır. Türk Eğitim-Sen mensupları olarak eğitim çalışanlarını, kamu çalışanlarını ilgilendiren hiçbir konuya duyarsız kalmadık, kalmayacağız. Eğitim
çalışanlarının hak ve menfaatlerini korumak, geliştirmek için “seferberlik
anlayışıyla çalışacağız.
Türk devletini güçlü, Türk milletini mutlu kılma yolunda, her türlü
fedakârlığa hazırız. Anayasanın değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi
edilemez maddeler milletimiz ve devletimiz için hayatî önem arz eden
maddelerdir. Bu maddelerin, yılmaz savunucularıyız.”

İZMİR 3 NO’LU ŞUBE KADIN KOMİSYONU
İSTİŞARE TOPLANTISI DÜZENLEDİ
İzmir 3 No’lu Şube Kadın Komisyonu’nun 2.dönem çalışmalarını planlamak üzere 4 Şubat 2016 tarihinde Konak Hasan Sağlam Öğretmen
Evinde toplantı yaptı.
Geçmiş dönemlerde kadın komisyon üyesi ve kadın komisyon başkanı olarak katkıda bulunan Dilek Cangür ve Necla Kara’ya Şube Başkanı
Adnan Sarısayın tarafından plaketleri verildi.
Toplantıda Türk milli eğitimine ve eğitim çalışanlarına desteklerinden
dolayı Türk Eğitim-Sen’e teşekkür edildi.
İzmir 3 No’lu Şube Başkanı Adnan Sarısayın yaptığı konuşmada şunları kaydetti: “Şubedeki kadın üye sayısının erkek üye sayısından çok olması memnuniyet vericidir. Başarımız, sendikamızın çalışmalarına kadın
eli değmiş olmasından kaynaklanmaktadır.” dedi.
Kadın Komisyon Başkanı Şengül Özcan ise, şehitlerimizin acılarını
paylaştıklarını söyleyerek, şehit annelerini ziyaret edeceklerini ifade etti.
Özcan, kadınlarımıza verilen değerin arttırılması ile ilgili etkinliklerde
bulunacaklarını söyledi.

BEYŞEHİR GAZİ İLKOKULU 3/A SINIFINDAN
ÖRNEK DAVRANIŞ: HARÇLIKLARINI ŞEHİT
AİLESİNE BAĞIŞLADILAR
Konya Beyşehir Gazi İlkokulu’nda öğrenim gören 3/A sınıfı öğrencileri, eğitim yılı başlangıcında tasarruf amacıyla harçlıklarından artan paraların biriktirildiği sınıf kumbarasıyla ihtiyaç sahibi fakir öğrencilere yardımda bulunarak örnek bir davranış sergiledi. Öğrenciler, yılbaşından
bu yana ise sınıf kumbarasında topladıkları paraları Sınıf Öğretmenleri
ve aynı zamanda Türk Eğitim-Sen üyesi Hüseyin ARAS’ın rehberliğinde, büyük üzüntü duydukları artan terör olayları sonrasında şehit düşen
TSK mensuplarının ailelerine yardım etmek, ülkeye birlik mesajı vermek
ve toplumda duyarlılık oluşturmak amacıyla Beyşehir’de yaşayan bir şehit ailesine bağışlama kararı aldı. Kumbarada biriken 550 liralık yardım,
zarf içerisinde sınıfa davet edilen bir şehit ailesine takdim edildi.
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KÜTAHYA ŞUBE’DEN EMEKLİ ÜYELERİNE VEFA
PROGRAMI

Kütahya Şubesi 19.02.2016 tarihinde, 2015 yılında emekli olan üyelerimiz için bir vefa programı düzenledi. Programa Kütahya Şubesi Yönetim Kurulu, okul temsilcileri ve emekli olan üyelerimiz katıldı. Programda Kütahya Şube Başkanı Mehmet KARABEKİR bir konuşma yaptı.
KARABEKİR; eğilmeden, bükülmeden, dik duruşlarını bozmadan ve
değer yargılarından taviz vermeden emekli olan üyelerimize teşekkür
etti ve geri kalan hayatlarında sağlık, huzur ve mutluluk diledi. Şube
Başkanı Mehmet KARABEKİR, okul temsilcilerine yapılan sendika çalışmaların hakkında kısa bilgiler verdi. KARABEKİR; Türk Eğitim-Sen’in
ilkeli ve kararlı duruşundan asla vazgeçmeyeceğini, her türlü şartta haklı
olduğumuz mücadelemizin devam edeceğini belirtti. Ayrıca, okul temsilcilerimize üyelerimizin üzüntüsünde ve sevincinde her daim yanlarında olmamız gerektiğini hatırlatan KARABEKİR; birlik ve beraberlik içinde tüm sorunların üstesinden gelinebileceğini söyledi. Gündemin ve
güncel sorunların değerlendirilmesinden sonra plaket törenine geçildi.
Program emekli olan üyelere plaketlerinin verilmesi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

www.turkegitimsen.org.tr

SAKARYA ŞUBE İSTİŞARE TOPLANTISI YAPTI

Sakarya Şubesi 2016 yılının ilk toplantısını 06.02.2016 tarihinde gerçekleştirdi. Toplantı Şube Başkanı M. Düzlü’nün başkanlığında, yönetim
kurulu üyeleri ile İlçe Temsilcileri ve İlçe yönetim kurullarının katılımıyla
yapıldı. Gündem maddesi ilk olarak İLKSAN seçimleri oldu. Delegelerin belirlenmesi ve seçim sürecinin yönetilmesinde ilçe temsilcilerine
düşen görevler hatırlatıldı. Bu konu ile ilgili bir açıklama yapan Düzlü,
İLKSAN’ın yönetiminin uzun yıllardır Türk Eğitim Sen’de olduğunu söyledi. Düzle, “Bu süre içinde İLKSAN çok gelişti. Mali anlamda en avantajlı emeklilik sistemini oluşturdu. Bugün emekli olan bir üye bir hafta
sonra 23 bin TL civarında emekli ikramiyesi alabiliyor” dedi. Kurumun
para ve taşınmaz bakımından da çok ciddi bir birikiminin olduğunu vurgulayan Düzlü “Bu kurumu ayakta tutmak ve daha iyi şartlara taşımak
Türk Eğitim Sen ile mümkündür” dedi.

VEFAT EDEN ÜYEMİZ
Hacı Ömer ŞİMŞEK / Giresun Şubesi
10/02/1960 yılında Trabzon ili Yomra ilçesinde doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Yomra ilçesinde tamamlayıp
daha sonra Trabzon Fatih Eğitim Enstitüsü 1982 yılında
mezun olmuştur. 08/02/1982 yılında Erzurum Merkez
50. Yıl İlköğretim Okulunda göreve başlayan üyemiz
17/07/1991 tarihinde Giresun İli Görele Ortaokuluna
atandıktan sonra Görele ilçesinde çeşitli okullarda idarecilik ve öğretmenlik yapmıştır.29/06/2005 tarihinden
bu yana görev yapmakta olduğu Görele Anadolu Lisesinde Edebiyat öğretmeni olarak görev yapmakta iken
14/02/2016 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat
etmiştir.Üyemize Allah’tan rahmet,ailesine yakınlarına
ve eğitim camiamıza başsağlığı diliyoruz.
Mustafa AFŞAR / Konya 1 No’lu Şube
01/08/1978 tarihinde Konya’da doğan Mustafa AFŞAR, Muğla Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği
bölümünü 2000 yılında bitirdi. 2001-2012 yılları arasında Profesyonel Aktif Futbolculuk yaşamı olan Mustafa
AFŞAR, 2007 yılında Batman-Sason’da Öğretmenliğe
başladı. En son Konya ili Çumra ilçesi Alibeyhüyüğü
Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde Beden Eğitimi öğretmeni olarak görev yapıyordu. Evli ve 3 çocuk babası
olan Mustafa AFŞAR, 21/02/2016 tarihinde vefat etmiştir. Allah rahmet eylesin. Mekanı Cennet olsun.
Erol ÖZKAN/ Kütahya Şubesi
Türk Eğitim-Sen Kütahya-Çavdarhisar İçe Başkanımız
Erol ÖZKAN yakalanmış olduğu hastalıktan kurtulamayarak 25.02.2016 Perşembe günü hakkın rahmetine
kavuşmuştur. Cenazesi 26.02.2016 Cuma günü doğmuş olduğu Şaphane-Hacıhasanlar Köyüne defnedildi.
Uzun yıllar sendikamıza hizmet veren, onurlu duruşu ve
vakur davranışlarıyla çevresine her zaman örnek bir kişi,
iyi bir eğitimci, iyi bir insan olan Erol Özkan’a Allah’tan
rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar dileriz.
AYRICA
Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Hüsnü Yaşar GÜNDOĞDU vefat etmiştir.
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YENİ DOĞANLAR
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden
Hayriye ÇÖMLEKÇİ KILLI’nın çocuğu olmuştur.
Adana 2 No’lu Şube üyelerinden
Çiğdem-Fatih GARİP çiftinin “Zeynep Ülkü” adında bir kızı olmuştur.
Afyonkarahisar Şube üyelerinden
Pınar AKKURT’un kızı olmuştur.
Afyonkarahisar Şube üyelerinden Murat KİREÇLİPINAR’ın oğlu
olmuştur.
Afyonkarahisar Şube üyelerinden
Ömer KERTİ’nin kızı olmuştur.
Afyonkarahisar Şube üyelerinden
Mustafa UĞUŞ’un kızı olmuştur.
Afyonkarahisar Şube üyelerinden
Yalçın-Gönül TAŞPINAR çiftinin
oğulları olmuştur.
Afyonkarahisar Şube üyelerinden
Kemal BEŞER’in oğlu olmuştur.
Afyonkarahisar Şube üyelerinden
Dilek-Faik Burak GECEKUŞU çiftinin kız çocukları olmuştur.
Afyonkarahisar Şube üyelerinden
Abdülkadir KOCA’nın kızı olmuştur.
Afyonkarahisar Şube üyelerinden
Abdülkadir KOCA’nın kızı olmuştur.
Afyonkarahisar Şubesi üyelerinden Murat -Özlem Eynel IRMAK
çiftinin çocukları olmuştur.

Karaman Şube üyelerinden Gündoğan DEMİR’in “Gündoğan Deniz” adında oğlu olmuştur.

Konya 2 No’lu Şube Üyelerinden
Turgut TURGUT’un ’’Ahmet Eymen’’ adında çocuğu olmuştur.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden
Nimet – Murat YALÇIN çiftinin “
Gökçe “ adında kızı olmuştur.

Karaman Şube üyelerinden Yasemin-Murat BİLGİÇ çiftinin “Abdullah Çağrı” adında oğlu olmuştur.

Konya 2 No’lu Şube Üyelerinden
Oğuzhan TUĞ’un ’’Ahmet Kutay’’
adında çocuğu olmuştur.

Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden
Ali ÇOPUR’un oğlu dünyaya gelmiştir.

Konya 2 No’lu Şube Üyelerinden
Mustafa KIRBAŞ’ın ’’Elif’’ adında çocuğu olmuştur.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden
Meryem Ülkü – Güven YOZCU çiftinin “ Atahan “ adında oğlu olmuştur.

Kırşehir Şubesi üyelerinden Tuba
BARAN’ın çocuğu olmuştur.

Nevşehir
Şube
üyelerinden
M.Emin-Mine TOY çiftinin “Şerife
Asya” isminde kız çocukları olmuştur.

Kırşehir Şubesi üyelerinden Emel
BÖLÜKBAŞI KÖMÜŞLÜ-Uğur KÖMÜŞLÜ çiftinin çocuğu olmuştur.
Kırşehir Şubesi üyelerinden Zeynep-Yakup DURMUŞ çiftinin çocuğu olmuştur.
Kırşehir Şubesi üyelerinden Erdal
KAYA’nın çocuğu olmuştur.
Kocaeli 2 No’lu Şube üyelerinden
Mahmut KURU’nun “Kuzey” adında
erkek çocuğu olmuştur.
Kocaeli 2 No’lu Şube üyelerinden
Emine ve Olkan GÜNER’in “Tuna”
adında erkek çocuğu olmuştur.
Kocaeli 2 No’lu Şube üyelerinden
Soner YILMAZ’ın “Elif Nisa” adında
kız çocuğu olmuştur.
Kocaeli 2 No’lu Şube üyelerinden
Melike KESKİN’in erkek çocuğu olmuştur.

Giresun Şube üyelerinden Murat
KÜRE’nin çocuğu olmuştur.

Kocaeli 2 No’lu Şube üyelerinden
Feride-Bahadır KETENCİ çiftinin
“Orhan Kemal” adında erkek çocuğu olmuştur.

İstanbul 6 No’lu Şube üyelerinden Şükrü Onur KÖMBE’nin kızı
olmuştur.

Konya 2 No’lu Şube Üyelerinden
Fatime-Mustafa TOPTAŞ çiftinin
’’Zeynep’’ adında çocuğu olmuştur.

Karaman Şube üyelerinden Mustafa Memiş SERİN’in “Hafsa Nur”
adında kızı olmuştur.

Konya 2 No’lu Şube Üyelerinden
Ramazan ÖZCAN’IN ’’ Şerife Zümra
’’ adında çocuğu olmuştur.

Karaman Şube üyelerinden Mehmet GÜRFİDAN’ın “Yusuf Ahmet”
adında oğlu olmuştur.

Konya 2 No’lu Şube Üyelerinden
Orhan TOPUZ’un ’’Beren’’ adında
çocuğu olmuştur.

Karaman Şube üyelerinden Mahmut Sami UZUN’un “Ayşe Hümeyra” adında kızı olmuştur

Konya 2 No’lu Şube Üyelerinden
Eda ŞİMŞEK’in ’’Öykü’’ ve ’’Utku’’
adında ikiz çocukları olmuştur.

Karaman Şube üyelerinden Mehmet ERKAYA’nın “Azra” adında kızı
olmuştur

Konya 2 No’lu Şube Üyelerinden
Fadime BAŞAR’ın ’’ Umut’’ adında
çocuğu olmuştur.

EVLENENLER
Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Şifa –Mesut KAVUKLU çiftinin oğulları evlenmiştir.
Giresun Şube üyelerinden Alperen OKUR ve Büşra BAYDAN
evlenmiştir.
Karaman Şube üyelerinden
Mehmet Memiş SERİN evlenmiştir.
Karaman Şube KMÜ. Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi Lütfullah SERİN’in oğlu evlenmiştir.

Karaman Şube üyelerinden
Emrah ÇOLAK-Ketayüm ERDEM evlenmiştir.
Kayseri
2
No’lu
Şube
üyelerinden
Ali
Mehmet
İSMAİLOĞULLARI’nın kızı evlenmiştir.
Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden Hasan Basri GÖKBELEN’in
oğlu evlenmiştir.
Malatya Şube üyelerinden
Fethi Ergün KARA evlenmiştir.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden
İlker PIRLAK’in “ Rüya Selen “ adında kızı olmuştur.
Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden
İlknur – Remzi Burçin ÇETİN çiftinin
“ Gökçe “ adında kızı olmuştur.

Nevşehir Şube üyelerinden Şermin-Hakan ÖNAL çiftinin “Elif Nur”
isminde kız çocukları olmuştur.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden
Selami ÇALHAN’ın “ Yusuf Taha “
adında oğlu olmuştur.

Nevşehir Şube üyelerinden Huriye-İbrahim USLUCAN çiftinin “Yunus Emre” isminde erkek çocukları
olmuştur.

Ordu Şube üyelerinden Nur Selin
KARAMAN YÜKSEL - Zafer YÜKSEL
çiftinin çocukları olmuştur.

Nevşehir Şube üyelerinden Yasin
ŞİMŞEK’in “Miray” isminde kız çocuğu olmuştur.
Nevşehir Şube üyelerinden Özgül Bal ACAR’ın “Öykü” isminde kız
çocuğu olmuştur.
Nevşehir
Şube
üyelerinden
Ömer-Sezen AKSOY çiftinin “Alperen” isminde erkek çocukları olmuştur.
Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden
Neslihan – Bekir TOKSOY çiftinin “
Yağızalp “ adında oğlu olmuştur.
Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden
Gülşen – Uğur YALÇIN çiftinin “ Davut Efe “ adında oğlu olmuştur.
Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden
Zeynep – Ümit ŞİMŞEK çiftinin “
Ezgi “ adında kızı olmuştur.
Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden
Mehtap KARİP’in “ Mustafa Kağan
“ adında oğlu olmuştur.
Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden
Hüda – Mehmet Ali ÇOPUR çiftinin
“ Kağan “ adında oğlu olmuştur.
Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden
Emine GÜL AVCI’in “ Beren “ adında kızı olmuştur.
Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden
Nurcihan – Soner DENİZ çiftinin “
Selin “ adında kızı olmuştur.

SÜNNET

Ordu Şube üyelerinden Yadigar
Bilgili FİDAN’ın çocuğu olmuştur.
Ordu Şube üyelerinden YaseminÖmer Çağdaş ATASU çiftinin çocukları olmuştur.
Ordu Şube üyelerinden Hilal -Kamuran KALYON çiftinin çocukları
olmuştur.
Ordu Şube üyelerinden FulyaGündüz BARUTÇU çiftinin çocukları
olmuştur.
Ordu Şube üyelerinden Cafer
ŞENTÜRK’ün çocuğu olmuştur.
Ordu Şube üyelerinden Hülya
EYİGÜN ODABAŞI -Ali ODABAŞI
çiftinin çocukları olmuştur.
Ordu Şube üyelerinden Aslıhan
BELKAYA’nın çocuğu olmuştur.
Ordu Şube üyelerinden Elif-Hakan UZUNÇAKMAK çiftinin çocukları olmuştur.
Ordu Şube üyelerinden MeralErdeniz ÖZTÜRK çiftinin çocukları
olmuştur.
Ordu Şube üyelerinden Şule CEZAN KISA -Fatih KISA çiftinin çocukları olmuştur.
Sinop Şube üyelerinden Ayşe
CENGİZ ŞEKERLİ’nin çocuğu olmuştur.
Sinop Şube üyelerinden Hasret
AYDEMİR’in çocuğu olmuştur.

Kayseri
2
No’lu
Şube
üyelerinden Ayhan KAYTAK’ın
çocukları sünnet olmuştur.
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TÜRK EĞİTİM-SEN
VEFAT
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden
Ethem SEZER’in annesi vefat etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden
Fatma ÖZÇELİK’in babası vefat etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden
Mehmet CEYHAN’ın babası vefat
etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden
Sadık GÜNSÜREN’in kardeşi vefat
etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden
Ethem KURT’un annesi vefat etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden
Gökay ÇİFTÇİOĞLU’nun eşi vefat
etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden
Taşkın YARAR’ın annesi vefat etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden
Aydın ÇİFTÇİ’nin annesi vefat etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden
Ezgi HANÇER’in babası vefat etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden
Dürdane ARSLANKÖYLÜ’NÜN ablası vefat etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden
Serpil BURKAŞI’NIN babası vefat
etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden
Aybanu ALADAĞ’ın kardeşi vefat
etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden
Meliha SAYGILI’nın annesi vefat etmiştir.
Adana 2 No’lu Şube üyelerinden
Gülşah OKUTAN ATICI’nın babası
vefat etmiştir.
Adana 2 No’lu Şube üyelerinden
Yener BATIT’ın babası vefat etmiştir.
Adana 2 No’lu Şube üyelerinden
Turhan SAVAŞ’ın babası vefat etmiştir.
Adana 2 No’lu Şube üyelerinden
Hale AKDAŞ’ın babası vefat etmiştir.
Afyonkarahisar Şube üyelerinden
İbrahim SARIGÜL’ün abisi vefat etmiştir.
Afyonkarahisar Şube üyelerinden
İbrahim KARADAĞ’IN babası vefat
etmiştir.
Ankara 2 No’lu Şube üyelerinden
Nihat ACIMIK’ın oğlu vefat etmiştir.
Ankara 2 No’lu Şube üyelerinden
Oya ERDOĞAN’ın eşi vefat etmiştir.
Ankara 2 No’lu Şube üyelerinden
Rabia ÖZTÜRK’ün annesi vefat etmiştir.
Ankara 2 No’lu Şube üyelerinden
Yaşar MOĞOL’un abisi vefat etmiştir.
Bursa1 No’lu Şube üyelerinden
İlknur GÜLAÇ ‘ın babası vefat etmiştir.
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Bursa1 No’lu Şube üyelerinden
Orhan ŞENGÖZ’ın ağabeyi vefat
etmiştir.
Giresun Şube üyelerinden Ali
GÜDÜK’ün babası vefat etmiştir.
Giresun Şube üyelerinden Ekrem
ÇAKIR’ın babası vefat etmiştir.
Giresun Şube üyelerinden Kemal
KAVGACI’nın babası vefat etmiştir.
Giresun Şube üyelerinden Cihan
UNAT’ın annesi vefat etmiştir.
Giresun Şube üyelerinden Sadullah TEMİZ’in annesi vefat etmiştir.
Giresun Şube üyelerinden Seyit
DEMİR’in annesi vefat etmiştir.
Giresun Şube üyelerinden Ali
BAYRAK’ın annesi vefat etmiştir.
Giresun Şube üyelerinden Engin
TÜRKMEN’in annesi vefat etmiştir.
Giresun Şube üyelerinden Metin
ÇAKIR’ın eşi vefat etmiştir.
İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Merih
Eyyüp DEMİR’in babası Yılmaz DEMİR vefat etmiştir.
İzmir 3 No’lu Şube üyelerinden
Aygül KALE’nin annesi vefat etmiştir.
İzmir 3 No’lu Şube üyelerinden
Osman GÖÇMEN’in babası vefat
etmiştir.
İzmir 3 No’lu Şube üyelerinden
Davut ŞEN’in annesi vefat etmiştir.
Karaman Şube üyelerinden Hasan
KARATAŞ’ın kardeşi vefat etmiştir.
Karaman Şube üyelerinden Melike EVCİ’nin babası vefat etmiştir.
Karaman Şube üyelerinden Fatih
SUYADAL’ın annesi vefat etmiştir.
Karaman Şube üyelerinden Celalettin ÖZBEK’in kayınbabası vefat
etmiştir.
Karaman Şube üyelerinden Yusuf
OKUR’un annesi vefat etmiştir.
Karaman Şube üyelerinden Ali
YAVUZASLANOĞLU’nun babası vefat etmiştir.
Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden
Kenan İNAN’ın babası vefat etmiştir.
Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden
Mehmet UÇANER’in babası vefat
etmiştir.
Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden
Gülsen AKDOĞAN’ın babası vefat
etmiştir.
Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden
Şerafettin YILMAZ’ın babası vefat
etmiştir.
Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden
Ömer YÜKSEL’in babası vefat etmiştir.
Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden
Ülkü YILMAZ’ın annesi vefat etmiştir.
Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden
Memiş TUNÇ’un ağabeyi vefat etmiştir.
Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden
Üstün TUNCER’in ablası vefat etmiştir.
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Kayseri 2 No’lu Şube üyelerinden
Ömer TOKDEMİR’in annesi vefat
etmiştir.
Kayseri 2 No’lu Şube üyelerinden
Sadettin YÜCE’nin babası vefat etmiştir.
Kırıkkale Şube üyelerinden Yaşar
BAŞKAL’ın babası vefat etmiştir.
Kırıkkale Şube üyelerinden Elif
YİĞİT’in annesi vefat etmiştir.
Kırıkkale Şube
personeli
H.İbrahim SIRAKAYA’nın annesi
vefat etmiştir.
Kırıkkale Şube üyelerinden Zekeriya ÜSTÜNER’in babası vefat
etmiştir.
Kırıkkale Şube üyelerinden Ahmet TAŞCI’nın ağabeyi vefat etmiştir.
Kırıkkale Şube üyelerinden Ali
SARI’nın annesi vefat etmiştir.
Kırıkkale Şube üyelerinden Mustafa AYHAN’ın ablası vefat etmiştir.
Kırıkkale Şube Rüştü EROĞLU’nun
annesi vefat etmiştir.
Kırıkkale Şube üyelerinden Haydar YILDIRIM’ın ablası vefat etmiştir.
Kırıkkale Şube üyelerinden Ali
Osman DEMİR’in ablası vefat etmiştir.
Kırıkkale Şube üyelerinden Mahir
ÖZDOĞAN’ın eşi vefat etmiştir.
Kırıkkale Şube üyelerinden Yusuf
YURDAGÜL’ün annesi vefat etmiştir.
Kocaeli 2 No’lu Şube üyelerinden
Mecit GÜL’ün annesi vefat etmiştir.
Konya 1 No’lu Şube üyelerinden
Meral ÜSTÜN’ün annesi ve babası
vefat etmiştir.
Konya 1 No’lu Şube üyelerinden
Çetin BAYRAK’ın babası vefat etmiştir.
Konya 1 No’lu Şube üyelerinden
Adem KARAKAYA’nın annesi vefat
etmiştir.
Konya 1 No’lu Şube üyelerinden
Halil Kürşat SEZGİNER’in annesi vefat etmiştir.
Konya 1 No’lu Şube üyelerinden
Mehmet DAĞLI’nın babası vefat etmiştir.
Konya 1 No’lu Şube üyelerinden
Mehmet Rüştü GÜNDOĞDU’nun
abisi vefat etmiştir.
Konya 1 No’lu Şube üyelerinden
Naci KÜÇÜKGENÇAY’ın babası vefat etmiştir.
Konya 2 No’lu Şube üyelerinden
Muharrem ÖZBATMAN’IN babası
vefat etmiştir.
Konya 2 No’lu Şube üyelerinden
Gürkan ÖZYILMAZ’IN annesi vefat
etmiştir.
Konya 2 No’lu Şube üyelerinden
Osman OKUMUŞOĞLU’nun annesi
vefat etmiştir.
Konya 2 No’lu Şube üyelerinden
Musa YENİOĞLU’NUN abisi vefat
etmiştir.

Konya 2 No’lu Şube üyelerinden
Ali ERGÜN’ÜN annesi vefat etmiştir.
Malatya Şube üyelerinden İzzettin
DOĞAN’ın annesi vefat etmiştir.
Malatya Şube üyelerinden Mehmet Ali GÜNER’in annesi vefat etmiştir.
Malatya Şube üyelerinden Fikret
ÖZ’in annesi vefat etmiştir.
Malatya Şube üyelerinden Vahap
KURŞUN’un babası vefat etmiştir.
Malatya Şube üyelerinden İbrahim VAİZOĞLU’nun annesi vefat
etmiştir.
Malatya Şube üyelerinden Neşet
ŞANLI’ nın annesi vefat etmiştir.
Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden
Tuğba AYDEMİR’in babası vefat etmiştir.
Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden
Yusuf KILBACAK’ın annesi vefat etmiştir.
Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden
Derya İSEN’in annesi vefat etmiştir.
Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden
Nihan AVCI’nın babası vefat etmiştir.
Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden
Erol BOSTAN’ın babası vefat etmiştir.
Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden
Çiğdem BERKMEN’in ablası vefat
etmiştir.
Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden
Songül KÜPELİ’nin annesi vefat etmiştir.
Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden
Nail YILMAZ’ın annesi vefat etmiştir.
Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden
Esma TEKİN’in babası vefat etmiştir.
Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden
Hale ÖZERİŞOĞLU’nun oğlu vefat
etmiştir.
Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden
Talip ÖZDEMİR’in babası vefat etmiştir.
Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden
Gülten UYSALOĞLU YOLUK’un annesi vefat etmiştir.
Nevşehir Şube üyelerinden Yusuf
KAPUSUZ’un annesi vefat etmiştir.
Nevşehir Şube üyelerinden Zeki
MUHARREMOĞLU’nun bebeği vefat etmiştir.
Ordu Şube üyelerinden Bahri
GÜMÜŞKAYA’nın abisi vefat etmiştir.
Ordu Şube üyelerinden Recep
MUSABAŞOĞLU’nun babası vefat
etmiştir.
Ordu Şube üyelerinden Muzaffer
KÖKSAL’ın abisi vefat etmiştir.
Ordu Şube üyelerinden Yılmaz
GÜLER’in babası vefat etmiştir.
Ordu Şube üyelerinden Kamil
KUŞCU’nun annesi vefat etmiştir.
Ordu Şube üyelerinden Tanju
ARSLAN’ın eşi vefat etmiştir.
Sinop Şube üyelerinden Meltem
YILMAZ’ın babası vefat etmiştir.

OKUL ÖNCESİ
ÖĞRETMENLERİ İÇİN

6 SAAT
İLAVE
EK DERS
ÜCRETİ
İSTİYORUZ

Bilindiği üzere, Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin “Temel Çalışma Kuralları”
başlıklı 8. maddesinin 3. Fıkrası ile “Okul öncesi
eğitim kurumlarında çocuklar için düzenlenen
eğitim etkinliklerinin aralıksız olması esastır. Bir
çalışma saati süresi 50 dakikadır. Tam gün eğitim yapılan bağımsız ana okulu ve uygulama sınıflarında öğle yemeği için 60 dakika ara verilir”
hükmü getirilmiştir.
Bu düzenleme nedeniyle, okul öncesi öğretmenlerimiz teneffüs yapamamakta ve günlük
temel ihtiyaçlarını karşılamakta dahi ciddi problemler yaşamaktadır. Bu durum, hem çalışma
verimini hem de eğitim kalitesini olumsuz etkilemektedir.
Bu koşullarda önemli fedakarlıklarla eğitim
hizmetini yürüten okul öncesi öğretmenlerimizin, bu fedakarlıklarının karşılanması bir nebze
de olsa mağduriyetleri telafi edecektir.
Bu amaçla Türk Eğitim-Sen olarak, daha önceleri defalarca kez hem Kurum İdari Kurulu
toplantılarında, hem Toplu Sözleşme görüşmelerinde ve hem de MEB ile yaptığımız yazışmalarda gündeme getirdiğimiz şekliyle, okul öncesi öğretmenlerimize içerisinde bulundukları
çalışma koşulları karşılığı haftalık 6 saat ilave ek
ders ücreti ödenmesini talep ediyoruz.
Dileriz MEB bu haklı talebimize kayıtsız kalmaz ve öğretmenlerimizin motivasyonunu artırıcı tedbirleri ivedilikle hayata geçirir.
Türk Eğitim-Sen olarak eğitim çalışanları adına ortaya koyduğumuz taleplerimizin ısrarlı takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz.
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