MEMUR AYLIK 7,5 ÇEYREK ALTIN KAYBETTİ
Türkiye Kamu-Sen Ar-Ge
Merkezi’nin yayınlamış olduğu
ekonomik veriler memur
maaşının yıllar içerisinde nasıl
eridiğini bir kez daha gözler
önüne serdi. Yayınlanan ekonomik veriler, kamu çalışanlarının maaşlarının son 13 yılda,
hem çeyrek altın hem de dolar
karşısında tutunamadığını
ortaya çıkardı.

Devamı 12’de

EK GÖSTERGENİN ARTIRILMASI
TALEBİMİZ GÜNDEM YARATTI

Devamı 9’de

İLKSAN İLÇE TEMSİLCİLERİ
SEÇİMLERİ YAPILDI

Devamı 8’de

GENEL BAŞKAN KONCUK KİLİS’E
GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİNDE BULUNDU
Devamı 10’da

1 MAYIS’TA ANKARA KIZILAY’DA

ŞEHiTLERiMiZi ANDIK
Türkiye Kamu-Sen olarak,
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde, şehitlerimizi
ve teröre kurban verdiğimiz vatandaşlarımızı, Kızılay
meydanında, 34 vatandaşımızın haince katledildiği
otobüs durağına karanfil bırakarak dualarla andık.

Burada bir açıklama yapan Genel
Başkan İsmail Koncuk millet olmanın, tasada ve kıvançta bir olmayı
gerektirdiğini belirterek, “Tabii ki,
her fırsatta olduğu gibi 1 Mayıs’ta
da çalışma hayatının problemlerini
ve çalışanların beklentilerini dile
getireceğiz. Fakat Türkiye’nin içinde
bulunduğu sıkıntılı ortam 1 Mayıs’ı
davullu zurnalı bir bayram havasın-

Devamı 10’de

da kutlama imkanı vermemektedir.
Bu nedenle, Türkiye Kamu-Sen, bu
1 Mayıs’ı milletimizle dayanışmamızın bir nişanesi olarak 34 vatandaşımızın hayatını kaybettiği bu durakta
şehitlerimizi anarak geçirmektedir.
Milletimizin üzüntüsünü paylaşıyor,
şehit yakınlarının acısını yüreğimizde
hissediyoruz.” Dedi.

TÜRK EĞİTİM-SEN

www.turkegitimsen.org.tr

1 MAYIS’TA ANKARA KIZILAY’DA
ŞEHİTLERİMİZİ ANDIK

Türkiye Kamu-Sen
olarak, 1 Mayıs Emek ve
Dayanışma Günü’nde,
şehitlerimizi ve teröre
kurban verdiğimiz
vatandaşlarımızı,
Kızılay meydanında, 34
vatandaşımızın haince
katledildiği otobüs
durağında dualar ve
karanfillerle andık.

önemli bir hak da yoktur. Ne
yazık ki, terör; asker, sivil, çocuk,
kadın, erkek, Türk, Kürt demeden hepimizin yaşama hakkına
tecavüz etmekte, içindeki kini ve
öfkeyi mayınlarla, tuzaklarla, canlı
bombalarla, kahpece planladığı
eylemlerle dışa vurmakta; nice
ocakları söndürmekte, nice canları
yakmaktadır.
Millet olmak, acıyı da, sevinci
de, coşkuyu da, matemi de paylaşmak ve her birimizin derdiyle
dertlenmekten başka bir şey
değildir. Sendikacılığın yolu da bir
tek çalışanın derdi için, topluca
mücadele etmekten geçer.

Elbette şu anda milletimizin ve
devletimizin başına bela edilmiş
Patlamanın olduğu otobüs duolan bir terör sorunu ile karşı
rağına karanfiller bırakan Türkiye
karşıyayız ancak küresel güçlerin
Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail
piyonu haline gelerek askerimizi,
Koncuk, Yönetim Kurulu Üyeleripolisimizi ve hatta sivil vatandaşmiz ve konfederasyon heyetimiz
larımızı dahi şehit eden eli kanlı
ardından edilen dualarla bütün
canilerin büyük çoğunluğunun da
şehitlerimizi rahmet ve minnetle
bu ülke topraklarından çıktığıandı.
nı unutmamak gerekmektedir.
Dolayısıyla önceliğimiz teröristleri
Duaların ardından bir açıklama
yok etmek kadar terör örgütlerinin
yapan Türkiye Kamu-Sen Genel
insan kaynağını da kurutmak olBaşkanı İsmail Koncuk, terörü
malıdır. Terör örgütlerine en fazla
bir kez daha lanetlerken, çalışma
katılım, gelir düzeyinin en düşük,
hayatında yaşanan sorunları da
gelir adaletsizliğinin en yüksek olgündeme getirdi.
duğu, hukukun işlemediği ülkelerKONCUK: ŞEHİTLERİMİZİ
den olmaktadır. Bu bakımdan adil
Biz hak mücadelesi verirken;
RAHMETLE ANIYOR, MİLLETİMİZE
bir gelir dağılımı sağlamak, nimeti
hepimizin kardeşçe bu toprakve külfeti vatandaşlar arasında
BAŞ SAĞLIĞI DİLİYORUZ
larda yaşama hakkını kullanabileşit olarak dağıtmak ve hukukun
Terörle mücadelenin yalnızca
mesi uğruna canlarını feda eden
üstünlüğü ilkesini hayata geçirteröristi yok etmek bağlamında
güvenlik görevlilerimizi, akşam
mek, toplumsal bütünlüğümüzün
değil terör örgütlerinin insan
işinden, okulundan, dershanesin- korunması, millet olma bilincimizin
kaynaklarını da kurutmak amapekiştirilmesi ve devletimize olan
den çıkıp evine giderken kahpe
cıyla yeni yaklaşımlar çerçevebir tuzakla hayatını kaybeden sivil güvenin artması adına son derece
sinde yürütülmesi gerektiğini
vatandaşlarımızı unutmamız müm- önemlidir” dedi.
ifade eden Genel Başkan İsmail
kün değil. Bu nedenle, kahraman
Koncuk, “Dünyanın her yerinde
KONCUK: İNSAN ONURUNA
şehitlerimize olan minnetimizi
terör örgütlerine en yüksek katılım
YARAŞIR
BİR ÇALIŞMA HAYATI
ifade etmek ve teröre kurban
yoksulluğun yüksek, gelir dağılıİSTİYORUZ
verdiğimiz vatandaşlarımızı anmak
mının bozuk, adaletsizliğin yaygın
adına, burada 34 vatandaşımızın
“Bugün, güvencesiz ve kuralsız
olduğu yerlerden olmaktadır”
canına mal olan terör saldırısının
çalışmanın yaygınlaştığı, yoksuldedi.
gerçekleştiği noktada, 1 Mayıs
luğun insanların kaderi olarak
Genel Başkan İsmail Koncuk
açıklamamızı gerçekleştiriyoruz.
sunulduğu, çaresizliğin ve biat
açıklamasında;
Bu vesile ile terörü, teröristi ve on- kültürünün pompalandığı bir döHak aramanın kutsal olduğuna
ların gizli-açık destekçilerini bir kez nemi yaşamaktayız” diyen Genel
inanan, ülkemizde hakkı ve adaleti daha lanetliyor, terör saldırılarında Başkan İsmail Koncuk, “Yalnızca
hâkim kılmak için mücadele veren hayatını kaybeden tüm vatandaş- kendi haklarımız, kendi geleceğimiz için değil, çocuklarımızın
bir sivil toplum örgütüyüz. Hiç
larımıza ve şehitlerimize Allah’tan
hakları, çocuklarımızın geleceği
rahmet, ailelerine ve milletimize
kuşkusuz ki, bir insanın yaşama
için de mücadele etmek zorunde baş sağlığı diliyoruz.
hakkından daha değerli ve daha
Bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü… Bugün çalışanlarımızın karşı karşıya bulunduğu
tehditleri dile getirmek, sorunlara
çözüm yolları sunmak ve emeğin,
dayanışmanın, birlikteliğin gücünü
kavramak adına son derece
önemli bir gün. Ama anaların, babaların yüreklerine ateş düştüğü,
bizlerin de her şehit haberiyle
yasa boğulduğumuz bugünlerde
bu Bayramı davulla, zurnayla kutlayacak da değiliz. Evlâtlarımızın
yaşama hakları eli kanlı terör
örgütlerince gasp edilirken, 1
Mayıs’ı bayram tadında kutlamamızın imkânı da yok.
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dayız” dedi. Koncuk, “Bizler bu
ülkenin kamu çalışanları, işçileri,
işsizleri, emeklileri, yoksulları,
kadınları, gençleri için mücadele
yürütüyoruz. Türk milleti olarak
barış içinde, özgürce yaşamak
için, demokrasi için, ekmek için,
daha güzel bir dünyada, baskısız,
insan onuruna yaraşır bir hayat için
mücadele yürütüyoruz. En temel
insani ve demokratik haklarımız,
sosyal adalet ve eşitlik için mücadele yürütüyoruz.
Yıllardır her 1 Mayıs’ı Taksim
tartışmaları içinde, biber gazı
eşliğinde kutluyoruz. Artık çalışan sorunlarının biber gazında
boğulmasını istemiyoruz. Emek,
dayanışma, alın terinin ön plana
çıktığı, çalışanların iş güvencesi,
taşeronlaşma, sendikalaşma, ücret
sorunlarının gündeme geldiği 1
Mayıslar istiyoruz. Bugün burada işçi, memur, emekli, işsiz her
kesimden emekçimizin insan
onuruna yaraşır bir yaşam talebini
bir kez daha güçlü bir şekilde dile
getiriyoruz.
Bugün, güvencesiz ve kuralsız
çalışmanın yaygınlaştığı, yoksulluğun insanların kaderi olarak
sunulduğu, çaresizliğin ve biat kültürünün pompalandığı bir dönemi
yaşamaktayız. Çalışanların yarısı
kayıt dışında, sosyal güvenceden,
emeklilik hakkından mahrum bir
şekilde çalışıyor. Çalışanlarımızın
kıdem tazminatına göz dikiliyor,
asgari ücret bölgeselleştirilmek,
esnek ve kuralsız çalışma biçimleri
yaygınlaştırılmak isteniyor.

TÜRK EĞİTİM-SEN
2002 yılında kamuda 20 bin
dolayında olan taşeron işçisi, 720
bine ulaştı. Devlet memuru kavramını kaldıracaklarını gözümüzün
içine baka baka söylüyorlar: “ İşçi
ile memur arasındaki farkı kaldıracağız, devlet memurlarını da iş güvencesiz çalıştıracağız, gerektiği
zaman kıdem tazminatını vereceğiz ve kapının önüne koyacağız”
diyorlar. Çocuklarımızın geleceğini
çalmak, onları köleleştirmek isteyen, açlıkla, işsizlikle tehdit eden
ve en olumsuz çalışma şartlarını
dayatan bir anlayış söz konusu…
Genç işsizlikte, işsizlikte, enflasyonda OECD ülkeleri içinde en
ları görmezden geldiğine dikkat
ön sıralardayız. Her evde en az bir çekti. Koncuk, “Kıymetli basın
işsiz evladımız var.
mensupları, sizler de birer çalışan,
Biz yalnızca kendi haklarımız,
birer emekçisiniz. Çalışma hayakendi geleceğimiz için değil, çotındaki olumsuzluklardan en fazla
cuklarımızın hakları, çocuklarımızın etkilenen kesimlerden birisi de
geleceği için de mücadele etmek sizlersiniz. Biliniz ki, bu çeşit uyguzorundayız. Sendikasızlaştırma
lamaların temel amacı, kamudaki
yaygınlaşıyor, sendikal örgütlenistihdam güvencesini yok etmek
menin önüne engeller çıkarılıyor.
ve çalışanlarımızı köleleştirmektir.
Kamuda bizden olan olmayan ayBugün ne yazık ki, çalışanlarırımı çalışma barışını bozuyor. Hâlâ
mızın hayatı kâbusa dönmüştür.
ülkemizde 4/C gibi insanlık dışı bir
Hükümet, çığ gibi yığılan sorunları
istihdam türü mevcut ve bunların
görmezden gelmektedir. Birileri,
sayısı da giderek artıyor. Toplu
çalışanların iş güvencesinin olmasözleşmede karar altına alınan
dığı, alınıp satıldığı, kiralandığı,
konular bile hayata geçirilmiyor,
istenildiğinde işten çıkarıldığı bir
gereği yapılmıyor.
yapı istiyor. Bu kimseler, devleDevletinin verdiği görevle,
tin vatandaşına parasız hizmet
milletine hizmet eden kamu çavermesini istemiyor. Onlara göre,
lışanlarının yaşadığı sıkıntılar, her
her şey özelleşmeli ve para ile sageçen gün katlanarak artmaktadır. tılmalı. Bu sistemde, her çalışanın
Sorunlar çözüleceği yerde, her
işsizlikle tehdit edildiği, sendikasız,
geçen gün yenileri eklenmektedir. dayanaksız, güvencesiz ve güçsüz
Kamu görevlilerimizin haklarında
bırakıldığı; düşük ücretli, düşük
aldıkları olumlu mahkeme kararları maliyetli bir istihdam piyasası
ısrarla uygulanmamakta, hukukun yaratılmak temel hedeftir.
üstünlüğü ilkesi yerle bir edilmekMemurluk güvencesinin yok
tedir. Kendi insanına, çalışanına,
edilmek
istenmesi, sözleşmeli
memuruna düşman bir anlayışa
personel
çalıştırılması, 4/C’li
daha ne kadar sabredeceğiz?
geçici işçilerin sayısının her geçen
Hizmetlilerin ek gösterge
gün artması, işsizlerin bir çığ gibi
sorunu; memurlarımızın, teknisbüyümesi, işte hep bu yüzdendir.
yenlerin, şeflerin ek ödeme başta
Bu nedenle, ekonomik krizlerde
olmak üzere, maruz kaldıkları adafatura, çalışanlara çıkartılmakta,
letsizlikler, çalışanlarımızı canından
maaşlar düşmekte, işsizlik artbezdirmiştir. Kamu çalışanlarımız
makta, ama ülkenin kaynağını da,
düşük maaşla, elverişsiz ortamkrizin kaymağını da hep aynı kişiler
larda adeta bir sefalet içerisinde
yemektedir.
hizmet vermeye çalışmaktadır.
Kurumlar arasındaki ücret
Emeklilerimiz de düşük maaşla,
adaletsizliği almış başını gidiyor.
dışlanmışlıkla yüz yüze kalmakta
Maaşlar açıklanan enflasyon kadar
ve yoksulluk içinde, mutsuz bir
artıyor; gerçek enflasyon karşıyaşama mahkûm edilmektedir”
sında eriyor. Ülke nüfusunun %20
dedi.
’sini oluşturan gençlerimizin beşte
KONCUK: DEVLET MEMURUNA biri kayıtlı işsizdir. 350 bin ataması
HASIM OLAN BİZE DE HASIMDIR! yapılmayan öğretmen, 430 bin
iktisadi idari bilimler mezunu,
Çalışanların hayatlarının bugün
250 bin sağlıkçı, 1 milyon meslek
artık kâbusa dönüştüğünü beliryüksekokulu mezunu, 2 milyon
ten Genel Başkan İsmail Koncuk,
hükümetin dağ gibi yığılan sorun- lise mezunu işsiz, aşsız, hayata

Türkiye’nin Sendikası

tutunmaya çalışıyor. Bu ülkede iş
bulmanın bir dert, çalışmanın ayrı
bir dert olduğunu biliyor, sorunların çözülmesini istiyoruz.
Defalarca devlet memuru
kavramını ortadan kaldıracaklarını
iddia ettiler. Kim devlet memuruna düşmansa bize dost olamaz.
Devlet memuruna hasım olan bize
de hasımdır. Bizim gözümüzde
muteber değildir. Emeklilerimiz
adeta kaderine terk edilmiştir.
Emekliyi sıkıntıda bırakanlar, asla
bizden olamazlar” dedi.

KONCUK: BİZ BİRLİKTE TÜRKÜZ,
TÜRKİYEYİZ
Türkiye Kamu-Sen’in, her alanda
mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini belirten Genel Başkan
İsmail Koncuk, “Birlikteliğimiz,
Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti Devletini, bir ve bütün olarak
ilelebet payidar kılacaktır” dedi.
Koncuk, “Biz, birlik içinde bütün
bu haksızlıklara, hukuksuzluklara
karşı mücadelemizi sürdüreceğiz.
Hiçbir güç, bizleri yolumuzdan
döndüremeyecek. Tüm çalışanların grevli toplu sözleşmeli sendikal
haklara sahip olduğu bir Türkiye
için, sosyal devlet için mücadele
edeceğiz. Çoğulcu demokrasinin
sınırlarını genişletmek, gerçek
anlamda sendikal haklarımıza
kavuşmak, sosyal devlet ilkesini
hayata geçirmek için çalışacağız. Toplumsal barış ve huzurun
sağlanması için, uzlaşma, hoşgörü
ve bir arada yaşama kültürünün
geliştirilmesi için sesimizi yükselteceğiz.
Çevremizdeki ülkelerin savaşması için değil, barışması için,
Atatürk’ün “yurtta sulh, cihanda
sulh” şiarının hayat bulması için
mücadele edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin tüm kurumlarının hukuk devleti anlayışıyla
hareket etmesi için uğraşacağız.

Anti demokratik sendikal yasalar
değişsin diye, toplu pazarlık ve
örgütlenmenin önündeki engeller
kaldırılsın diye, vatandaşlarımızın
yüzü gülsün diye mücadelemizi
sürdüreceğiz.
“İnsan onuruna yaraşır iş” herkesin hakkıdır. İstihdamın korunmasını, geliştirilmesini ve işsizliğin
önlenmesini istiyoruz. Adil bir gelir
dağılımı, hakça bir paylaşım istiyoruz. Güvenceli bir çalışma hayatı
istiyoruz. Dar ve sabit gelirlinin
üzerine bir karabasan gibi çöken
vergi adaletsizliğinin son bulmasını istiyoruz. “Çalışanların, emeklilerin açlık sınırının altında ücret
almasına bir son verilsin” diyoruz.
Bütün bu olumsuzlukların üstüne, bizleri birbirimize düşürmek
isteyen, her fırsatta milletimiz içine
nifak tohumları ekmek isteyenler
var. Ancak birliğimizi ve beraberliğimizi yenecek hiçbir güç de yok.
Ne terör, ne işsizlik, ne güvencesizlik, ne de yoksulluk kaderimiz
değildir. Bizler birlik oldukça,
hiçbir güç, bizleri yok saymaya,
haklarımızı gasp etmeye yetmeyecektir. Bu birliktelik, Türk milletini
ve Türkiye Cumhuriyeti Devletini, bir ve bütün olarak ilelebet
payidar kılacaktır. Tek başımıza
yalnız kalırız ama hep birlikte dağ
olur, direniriz; sel olur, her engeli
aşarız. Tek başımıza güçsüzüz ama
hep birlikte yenilmez oluruz. Biz
birlikte Türk oluruz, Türkiye oluruz.
Ne mutlu Türküm diyene!
Tüm milletimizin 1 Mayıs Emek
ve Dayanışma günü kutlu olsun”
diyerek sözlerini noktaladı.
Genel Başkanımız İsmail Koncuk, Yönetim Kurulu Üyelerimiz,
Genel Merkez Yöneticilerimiz,
Şube Başkanlarımız ve üyelerimiz
bombalı saldırının gerçekleştirildiği otobüs durağına kırmızı
karanfiller bırakarak, şehitlerimiz
ve teröre kurban verdiğimiz tüm
vatandaşlarımız için dua ettiler.
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KARABAĞ İÇİN BİR İMZA DA SEN AT!
içinde 100 bine ulaşması hedefleniyor. Söz konusu kampanyaya
en büyük desteğin ise Türkiye’den
gelmesi bekleniyor.

KONCUK: TÜRK MİLLETİ AZERİ
KARDEŞLERİNİN YANINDADIR

Azerbaycan’da Sivil Toplumun
Gelişmesine Yardım Derneği,
Dağlık Karabağ bölgesinin işgalci
Ermenistan’dan kurtarmak amacıyla
imza kampanyası başlattı. “We the
People Petitions” adındaki kampanya kapsamında 100 bin imza
toplanması hedefleniyor.

Azerbaycan topraklarının özgürleştirilmesi ve bölgede beşeri bir
felaketin önlenmesi hususunda
destek talep ediyor. Söz konusu
imza kampanyası için Azerbaycanlı
kardeşlerimizin Türkiye’den beklentisi büyük. Bu hususta Türkiye’den
gelecek olan desteğe güveniyorlar.

AGİT Minsk grubunun Karabağ’ın
Ermensitan’ın işgalinden kurtarılmasına dair henüz bir ilerleme kaydedememesi sebebiyle, Azerbaycan
Sivil Toplumun Gelişmesine Yardım
Derneği, AKPM’nin 2085 sayılı kararı üzerine bir kampanya başlattı. Bu
kampanyaya göre Beyaz Saray’da
“We the People Petitions” kısmında açılan dilekçeye 100 bin imza
toplanması hedefleniyor.

AKPM’nin 2085 sayılı kararı
Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ ve
diğer bölgelerindeki Ermeni işgaline dikkat çekerken, Ermenistan’ın
Azerbaycan’a karşı kasıtlı çevresel
kriz çıkarmasını saldırganlık olarak
değerlendirip, işgal edilmiş topraklarda bulunan Sarsang Barajı’nın
beşeri bir felakete neden olacağı
konusunda uyarılarda bulunuyor.

İmza atanlar ABD yönetiminden
Ermenistan tarafından işgal edilen

Kampanya dün itibariyle bugün
başlarken, imza sayısının 1 hafta

HEDEF: 100 BİN İMZA
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Türkiye Kamu-Sen camiası
bugüne kadar her zaman olduğu
gibi topyekûn bir şekilde Azerbaycan Türklerinin yanında olmuş ve
bundan sonrada olmaya devam
edecektir. Ben Türkiye Kamu-Sen’in
bütün üyelerini ve Türk milletini bu
imza kampanyasına destek vermeye
davet ediyorum” dedi.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı
İsmail Koncuk’ta sanal ortamda
başlatılan bu kampanyaya imza atarak Azeri kardeşlerimize desteğini
bir kez daha yineledi. Genel Başkan
Koncuk, “Karabağ’da yıllardır yaşaTÜRKİYE KAMU-SEN olarak karnan insanlık dramına bir kez daha
deşimiz
Azerbaycan’ı desteklemek
dikkat çekmek amacıyla Azerbaycan Sivil Toplumun Gelişmesine Yar- için başlatılan kampanyaya bir imza
dım Derneği’nin internet üzerinden da BİZ atıyoruz.
başlattığı bu imza kampanyasına
AŞAĞIDAKİ LİNKE TIKLAYARAK
destek veriyoruz.
Bir millet, iki devlet söylemleri
çerçevesinde, kardeş Azerbaycan’ın
yaşadığı her acı ve sıkıntıyı kendi yüreğimizde hissetmekteyiz.
Ermenistan’ın yıllardır Türk’ün öz
yurdu olan Karabağ’da yaptığı
zulüm tüm dünya tarafından bilinmeli ve görülmelidir. Bu kampanya Karabağ’ın yeniden gerçek
sahibi olan Azerbaycan’a verilmesi
noktasında son derece önem arz
etmektedir.
Burada en büyük görev ise elbette Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına düşmektedir. Bu ülkede
yaşayan 78 milyon vatandaşımız bu
imza kampanyasına destek vermeli

YÖNETİCİ ÜYEMİZİ MAĞDUR EDEN
DEĞERLENDİRİCİLERE BİR TAZMİNAT TOKADI
DA ŞANLIURFA İDARE MAHKEMESİ’NDEN
Müdür olarak görev yapmakta iken görev
süresi sonlandırılan ve Milli Eğitim Bakanlığına
Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik ekinde yer
alan “Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu
Müdürleri İçin Değerlendirme Formu” uyarınca yapılan değerlendirme sonucunda verilen
puanın 75’in altında olduğu gerekçesiyle görev
süresinin uzatılmamasına karar verilen davacının,
yürütmeyi durdurma kararı verilmesi üzerine,
yeniden yapılan değerlendirme sonucu düşük
puan verilerek görev süresinin uzatılmamasına
ilişkin işlemlerden dolayı uğradığı sıkıntı ve
üzüntüden dolayı manevi tazminat talebiyle
açılan davada;
Şanlıurfa 2. İdare Mahkemesi’nin 2015/1421
E., 2016/438 K. sayılı ve 28.03.2016 tarihli kararında; yargı yerlerince verilen iptal kararlarının
uygulanmaması veya eksik ve geç uygulanması
ya da yargı kararlarını etkisiz kılacak şekilde
işlem tesis edilmesi halinde idarenin kusurundan söz edilmekte ve bu gibi durumlarda

ve Azerbaycan Türk’ünün yanında
olduğunu bir kez daha tüm dünyaya
ilan etmelidir.

ilgilisi açısından oluşacak zararların giderilmesi
gerekmektedir. Zira; hukuk sistemi içerisinde
Mahkemelerce verilen ve idarelerin uymak
zorunda olduğu kararlar, ilgili taraf açısından
işlevsiz duruma getirilmiş ise adil yargılanma hakkının sağladığı güvencelerin ve buna
bağlı olarak Hukuk Devleti ilkesinin bir anlamı
kalmayacaktır. Nitekim, Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi tarafından da, yargı kararlarının
uygulanmaması sorunu Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesinin “Adil Yargılanma Hakkı” başlıklı
6. Maddesi kapsamında değerlendirilmektedir. Buna göre, uyuşmazlığa konu olaydaki
sürecin oluş biçimi ve şekli dikkate alındığında,
manevi değerlerinde meydana gelen eksilme
ile duyulan acı, üzüntü ve sarsıntı karşılığı olarak
davacıya takdiren 3.000,00 TL manevi tazminatın ödenmesi gerektiği belirtilerek, 3.000,00 TL
manevi tazminatın idareye başvuru tarihinden
itibaren yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine, karar verilmiştir.

OY’UNUZU KULLANABİLİRSİNİZ...
http://www.isgaledurde.com
OY’UNUZU KULLANMAK İÇİN
İZLEMENİZ GEREKEN YOL
AŞAĞIDAKİ GÖRSEL OLARAK
İLGİNİZE SUNULMUŞTUR...

* Yukarıdaki linke tıkladıktan sonra aşağıda açılan ekranda bulunan
“LİNKE TIKLA” kısmına tıklayınız,
* Hemen ardından açılan ekranın
sağ tarafından bulunan “ADD
YOUR NAME” başlıklı kısmına adınızı, Soyadınızı ve e-mail adresinizi
girdikten sonra MAİLİNİZE GELEN;

KARİYER BASAMAKLARI
TALEBİMİZE
MEB’İN CEVABI
Türk Eğitim-Sen olarak Bakanlığa gönderdiğimiz
yazıda, Anayasa Mahkemesi kararından sonra oluşan
yasal boşluğun ivedilikle giderilmesi hususunda
çalışma başlatılmasını, sınavsız olarak 10 yılını dolduran
öğretmenlere uzman öğretmen, 20 yılını dolduran öğretmenlere ise başöğretmen unvanının verilmesi için
gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasının sağlanmasını talep etmiştik.
Bakanlığın tarafımıza iletilen cevabi yazısında;
yazımızın değerlendirmeye alındığı ve Bakanlıkça yasal
boşluğun giderilmesine yönelik çalışmalar sürdürülmekte olup çalışmalar tamamlandığında kamuoyuna
gerekli bilgilendirmenin yapılacağı bildirilmiştir.
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Türkiye’nin Sendikası

İNKARCILARA İNAT ATATÜRK’Ü ANLAMAK VE ANMAK
Köşe Yazısı
Ne yazmalı nereden başlamalı bilemiyorum. Mustafa Kemal Atatürk’ün
tarihi önemini anlatmak, buna mecbur
kalmak bile utanç verici. Hangi kültür
vardır ki; atasına hakaret etmiş; hangi
uygarlıkta kendi kahramanlık tarihini
reddetmek söz konusu olabilir.
Türkiye Cumhuriyetince son dönemde artan Atatürk’e hakaret olaylarına geçtiğimiz günlerde bir yenisi
daha eklendi. Eğitim Bir-Sen Genel
Başkan Yardımcısı Atilla OLÇUM adlı
şahıs, Burdur ilinde katıldığı bir toplantıda, “Yaklaşık 100 yıl boyunca bu
ülkenin özellikle de eğitim alanında
sirayet etmiş Kemalist ruhu, Kemalist
ideolojiyi müfredatımızdan ciddi bir
şekilde arındırıp medeniyet değerlerini
içselleştirmiş bir müfredatı bu ülkenin
en büyük sivil toplum teşkilatı olarak
ortaya koymamız gerekiyor. Bakanlık
ve siyaset üzerinde ciddi bir baskı unsuru olarak da bunu takip edip üzerimize düşeni yapmamız gerekiyor ve
inşallah içimize yolculuk konusunda da
ulaşabileceğimiz bütün alanlara ulaşıp
bu mücadeleyi sürdüreceğiz.” ifadelerini kullanarak Atatürk’e olan nefret
söylemlerine bir yenisini daha bilinçli
olarak ekledi. Hiç şüphe yok ki; sistematik ve giderek artan bu söylemlerin
nedeni ülkenin gündemine getirilmeye
çalışılan “başkanlık sisteminin” benimsenebilmesinin yolunun; Atatürk’ü,
Cumhuriyet rejimini kötüleyerek başarıya ulaşabileceği inancıdır. Bu nankörlük, tarihe ve Ata’ya saygısızlık, bu
küstah tavır yalnızca bir makam sevdası
uğrunadır. Birileri birilerinin emriyle tetikçi olmakta, planlanmış zamanlarda
planlanmış isimler de bu aşağılık tavrı
sergilemekten çekinmemektedir.
Belli bir grubun nefret söylemlerine maruz kalan; Mustafa Kemal
Atatürk’ten biraz bahsedelim. Kimdir
bu Türk Atası?

Mustafa Kemal Atatürk, sarsılmaz bir
vatanseverdir. Askeri bir deha olarak
ordular idare etmiştir. Trablusgarp’a
giderken gençliğinin en heyecanlı
dönemlerinde bir an bile tereddüt etmeden bir vatan parçasını kurtarmaya
koşmuştur. Birinci Dünya Savaşı’nda bir
an önce savaş meydanlarında vazife
görmeye başlamak için, bulunduğu
ata emirliğinden kurtulmaya çalışmıştır.
Kendisi o dönemi sonrasında şöyle anlatmıştır: “... Bütün memleketin açık bir
felakete atılmış olduğunu gördükten
ve bütün Türk ordusunun bu felaketi
her ne pahasına önlemek için kanını
dökmeye hazırlanmasından başka çare
kalmamıştı... Benim hala Sofya’da kordiplomatik içinde rahat salon hayatı
geçirebilmeme imkân olabilir mi idi?”
13 Ocak 1921’de Mustafa Kemal,
Meclis kürsüsünden şöyle seslenmiştir:
“Efendiler, Namık Kemal demiştir ki:
‘Vatanın bağrına düşman dayadı hançerini; yok mudur kurtaracak bahtı kara
maderini?’ işte bu kürsüden, bu Meclisin reisi sıfatıyla, heyetinizi teşkil eden
bütün azanın her biri namına ve bütün
millet namına diyorum ki: Vatanın bağrına düşman dayasın hançerini. Bulunur kurtaracak bahtı kara maderini!”
nitekim o kurtarıcı bulunmuş ve Türk
Milleti şanlı bir zaferle tarihe geçmiştir.
Devlet adamlığı noktasını da;
1930’da öğrencilerle yaptığı konuşmaya bakarak anlayabiliriz: “Yolunda
yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yeterli değildir. Muhakkak ufkun
ötesini de görmesi ve bilmesi gerekir.”
Gerçek devlet adamı, ufkun ötesini
gören ve bilen kişidir; onun için 1919
yılının Ekim ayında söylediklerini de sürekli olarak anımsamak gerekir: “Efendiler, bu vesile ile muhterem milletime
şunu tavsiye ederim ki sinesinde yetiştirerek başının üstüne kadar çıkaracağı
adamların kanındaki, vicdanındaki esas
cevheri çok iyi inceleyerek, dikkatinden
bir an bile kaçırmasın!” Bu tavsiyenin
önemi yaşadığımız bu çağda kendini
göstermektedir. Ata bir kez daha haklı
çıkmıştır!

Mustafa Kemal Atatürk 1929’da
“Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi,
benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir” demiştir. Bu
cümleden hareketle; Atatürk, bir ülkü,
Bir de eğitimci olarak Atatürk’ün eğibir düşünce sistemi; kurtuluşun, uygar- tim anlayışını değerlendirmekte fayda
ca yaşamanın, adam olmanın, yücelvardır. “Eğitimdir ki bir milleti ya özgür,
menin hızı, gücü ve kaynağıdır.
bağımsız, şanlı ve yüksek bir toplum
Atatürk’ü anlamak, sevmek, de- halinde yaşatır ya da bir milleti köleliğerlendirmek ve tanımak akıl yoluyla ğe ve geri kalmışlığa terk eder.” sözü
inceleme, düşünme ve yaptıklarının Ata’nın eğitime bakışını açıkça ortaya
derinlerine inme sorunudur. Atatürk’ü koymaktadır. Bu anlayıştan hareketle
anlamak ve sevmek, bir anlamda er- Atatürk’ün önderliğinde gerçekleştidemli olma işidir.
rilen milli eğitim sistemi; eğitimin milli
Atatürk ne yalnızca bir asker; ne de olması, eğitim öğretim birliğinin temel
yalnızca bir devlet adamıdır. O aynı alınması, milli eğitim sisteminin bilime
zamanda kara tahtanın başında harf dayandırılması, eğitimin yaygınlaştırılöğreten, arkeolojik kazılara giden, tren ması, kadınların eğitimine eşit biçimde
raylarının genleşme hesabını yapan, önem verilmesi, eğitimde düşünce ve
şehirleşme planları yapan, tiyatro eseri hareket birliğinin sağlanması, uygulaoynatan, geometri kitabı yazan bir de- maya da öncelik verilmesi, öğretmenlik
hadır.
mesleğinin çekici hale getirilmesi gibi

ilkeler çerçevesinde düzenlenmiştir.
Atatürk’ün ülkemizin bugünlerdeki durumunu özetleyen şu tümcesinin önemini de vurgulamalıyız: “Çalışmadan,
öğrenmeden, yorulmadan rahat yaşamanın yollarını aramayı alışkanlık haline
Musa AKKAŞ
getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini,
Genel Sekreter
sonra hürriyetlerini ve daha sonra da
istikballerini kaybetmeye mahkumdur- ten istifa etmiştir. Bu da Türk Milleti için
lar.”
yaşanmış bir tarihi gururdur.
Atatürk’ün dini yönünden de biraz
Atatürk’ün doğumunun yüzüncü
bahsedelim. Atatürk’ün din anlayışı ve yılı nedeniyle yapılan UNESCO topdin konusunda izlediği politika, yıllardır lantısında, 152 ülkenin imzaladığı bir
saptırılan, çarpıtılan bir konu olmuş- kararla, çağa damgasını vuran önder
tur. Bunun nedeni hiç şüphesiz kendi olarak oy birliği ile kabul ettiği metinmateryalist felsefelerini Atatürk’e mal de; “Atatürk, uluslararası anlayış, işbirederek meşrulaştırma çabası içine gi- liği ve barış yolunda çaba göstermiş
ren bir kısım din aleyhtarı marksist çev- üstün kişi; olağanüstü devrimler gerreler ile Atatürk’ü kendilerine düşman çekleştirmiş bir devrimci; sömürgecilik
gören bir takım çevrelerin yalan yanlış ve yayılmacılığa karşı savaşan ilk önder;
söylemleridir. Oysa tarihsel gerçekleri, insan haklarına saygılı, dünya barışının
Atatürk’ün dine bakışını ve uyguladığı öncüsü; bütün yaşamı boyunca insandin politikasını incelediğimizde, çok lar arasında renk, dil, din, ırk ayrımı gödaha farklı bir tablo ile karşılaşırız: Ata- zetmeyen, eşsiz Devlet Adamı; Türkiye
türk, son derece samimi bir dindardır. Cumhuriyetinin kurucusu” ifadeleri ile
“Türk milleti daha dindar olmalıdır... Di- Atatürk’ü nasıl anlamamız gerektiği
nime bizzat gerçeğe nasıl inanıyorsam, açıkça vurgulanmıştır.
öyle inanıyorum.” sözü ile ve hutbe veMustafa Kemal Atatürk’ün, Asya ve
rebilecek kadar fazla olan dini bilgisi ile
Afrika halklarının ulusal bağımsızlık yogerçeği daha net görebiliriz. Atatürk,
lundaki savaşlarına yaptığı fikir önderli7 Şubat 1923 tarihinde, Balıkesir’deki
ği, 1947 ile 1964 yılları arasında “üçünPaşa Camii’nde verdiği hutbede kencü dünya ülkelerinin sözcüsü olarak
disini dinleyenlere İslam’ın yüceliğini
tanınan Nehru’nun yazdıklarında çok
şöyle açıklamıştır: “Ey millet, Allah açık olarak görülür. Nehru, 1944 yılında,
birdir, şanı büyüktür. Allah’ın selameti, İngiliz hapishanesinde “Hindistan’ın
sevgisi üzerinize olsun. Peygamberimiz Keşfi” adlı kitabını yazarken, Mustafa
Efendimiz Hazretleri Allah tarafından Kemal Atatürk’ün Hint ulusal hareketi
insanlara dini gerçekleri duyurmaya üzerindeki etkisine dikkatleri bir daha
memur ve elçi seçilmiştir. Bunun temel yöneltmiştir: “Kemal Paşa, Türkiye’yi
esası, hepimizce bilinmektedir ki, Yüce yalnızca yabancı egemenliğinden ve
Kuran’daki anlamı açık olan ayetlerdir. bölünmekten kurtarmakla kalmamış,
İnsanlara feyz ruhu vermiş olan dinimiz son dindir. En mükemmel dindir.
Çünkü dinimiz akla, mantığa, gerçeğe
tamamen uyuyor ve uygun düşüyor.”
Bu sözlerin üzerine daha fazla konuşmaya sanırım gerek yoktur.

Avrupalı emperyalist devletlerin, özellikle İngiltere’nin oyunlarını da boşa
çıkarmıştır. Bunun ardından gelen
dincilerin hedef aldığı devrim politikası, kor inançlı Müslümanların gözünde
Mustafa Kemal sevgisini azaltmıştır;
Bu anlatılanlara ek olarak; Atatürk’e ancak asıl bu politika onu genç kuşakbakışı ve onun herkesçe kabul edilen lara ve gerçek Müslümanlara daha çok
bir deha olduğunu anlayabilmek adına sevdirmiştir.
dışarıya da bir kulak vermek gerekir:
1996 yılında ölen Haiti Cumhurbaşkanının
mezar taşındaki hitabede “BüTürk orduları 1922’de Yunan ordularını denize dökünce İngiltere Parla- tün ömrüm boyunca Türkiye’nin lideri
mentosu büyük bir toplantı yapmıştır. Mustafa Kemal Atatürk’ü anlamış ve
Toplantıda İççi Partisi Lideri Makdo- uygulamış olmaktan dolayı mutlu ölnalt: “Nerede Başvekil Lloyd George? düm” yazısı bulunmaktadır.
Bize ne söz verdi? Netice ne oldu?
Görüldüğü üzere Atatürk’ü anlatHazineden büyük paralar alıp bizi boş maya değil sayfalar bir ömür yetmez.
yere masraflara soktu. Hani Boğazlar Onun her bir özelliği hakkında ciltlerce
bizim olacak, Anadolu taksim oluna- kitap yazılabilir. Askeri zekası, vatansecaktı? Hiçbiri olmadı. Bunun hesabını verliği, devlet adamlığı, eğitimci yönü
bize versin!” bunun üzerine kürsüye ve daha niceleri… Her biri destana kogelen Lloyd George şu tarihi konuşma- nudur. Bu deha hem Türk Milletinin bir
yı yapmıştır: “Arkadaşlar! Asırlar pek evladı hem de Atasıdır. Atatürk, Türk
nadir olarak dahi yetiştirir. Şu talihsizli- Milleti için en büyük gurur kaynaklağimize bakın ki o büyük dâhiyi bu dö- rından biridir. O’nun hiç unutulmaması
nemde Türk milleti yetiştirdi. Mustafa gereken şu özdeyişini de unutmamalıKemal’in dehasına karşı elden ne gelir? yız: “Geçmişi ne kadar çok unutursak
diyerek kürsüden inmiş ve başvekillik- geleceği korumak o kadar zor olur…”
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KONCUK , “BU ÜLKENİN İNSANLARINA LAYIK
OLDUĞU DEĞERİ VERİN.”
Türkiye Kamu-Sen ve Türk
Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail
Koncuk hız kesmeden il gezilerine
devam ediyor. Bu kapsamda , 08
Nisan 2016 tarihinde Eskişehir
1 No’lu Şube’nin düzenlediği il
istişare toplantısına katılan Genel
Başkana, Genel Mali Sekreter
Seyit Ali Kaplan ve Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Talip Geylan
da eşlik ettiler.
Ayrıca toplantıya Kütahya Şube
Başkanı Mehmet Karabekir, Afyon
Şube Başkanı Nizamettin Şenol,
Bilecik Şube Başkanı Ömer Yel,
Türkiye Kamu-Sen bağlı sendikaların Eskişehir Şube Başkanları,
Türk Eğitim-Sen’in Eskişehir eski
Şube Başkanları, iş yeri temsilcilerimiz ve üyelerimiz katıldı.
KONCUK, ‘657’yi bilenler
konuşsun!’

Bunlar zannediyorlar ki, 657
sayılı yasada şöyle bir madde
var; ‘devlet memurları ne yaparsa
yapsın asla işten atılamaz!’ Ama
gerçek şu ki, böyle bir madde
yok. 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunda da, Anayasa da da “devlet memuru ne yaparsa yapsın
işten atılamaz” diye bir hüküm
yok. Memurun iş güvencesi diye
bir şey yok. Böyle bir madde yok.
Peki memurun iş güvencesi nereden geliyor? İdarenin ve siyasetin
bizim üzerimizdeki tahakkümüne
karşı yargı hakkımız var. Eğer
idare benimle ilgili bir tasarrufta
bulunursa bu karar da mevzuata,
hukuka, haklarına uygun değilse
ben yargıya başvurabilirim. İşte
bu haklarımız memurlara iş güvencesi getiriyor.

Memurlar şuna inanıyorlar eğer
ben idare tarafından iktidarlar
657 sayılı Devlet Memurları
tarafından bir haksızlığa uğrarsam
Kanunu’nun değiştirilmesiyle
bu haksızlığı düzeltecek bir yargı
ilgili tartışmaları eleştiren Genel
sistemi var. Zaten Anayasa’nın
Başkan, “Son zamanlarda 657
125. maddesi de ‘idarenin her türDMK ile tartışmalar yoğunlü tasarrufunun yargı denetimine
luk başladı. Özellikle de Sayın
açık’ olduğunu söylüyor. Peki bu
Cumhurbaşkanı’nın paralel ile mü- Anayasa’nın 125. maddesi değişticadelede 657 DMK’yı engel olarilse yargı hakkı ortadan kalkar mı?
rak gördüğü açıklamadan sonra,
O da mümkün değil. O zaman da
bu kanunla ilgili bilen de bilmeyen Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin
de konuşur oldu. Başbakanlıkta
imzalamış olduğu uluslararası
katıldığım bir toplantıda, bir sivil
sözleşmeler devreye girer. Mesela
toplum kuruluşu olan İş Adamları Kopenhag kriterleri, Evrensel İnDerneği’nin Başkanı “657 sayılı
san Hakları Beyannamesi Avrupa
kanun değiştirilmelidir” dedi.
Sosyal Şartı var. Bunlar, Türkiye
Kendisine “sen hiç hayatında 657 Cumhuriyeti Devleti’nin imzalamış
sayılı kanunu okudun mu?” diye
olduğu uluslararası metinlerdir.
sordum. Kendisi okumadığını
Bu imzayı atanlar, ‘burada yazan
söyledi. Ben de “hiç okumadığın
her madde ile ilgili vatandaşlarımı
bir kanunla ilgili neden ahkâm
bu haklardan faydalandıracağım
kesiyorsun” diyerek tepkimi
kabul ediyorum.’ diyor. Dolayısıyla
gösterdim. Bu yasayı bilenlerin
bizim yargı hakkımızı öyle ortadan
konuşması gerekiyor.
kaldırmak mümkün değil. Eğer ki,
Cumhurbaşkanı bu sözleri
Türkiye parlamenter sistemden
söyledikten sonra, kiralık köşe
vazgeçer de ben krallıkla yöneyazarları da piyasaya çıktı. Geçen- tilmek istiyorum derse, bu millet
lerde bir tanesi “657 sayılı yasa
krallığa geçerse tabi kral istediği
değişmeli” diye yazmış. Hem de
kararı verir. O zaman ne yargı ne
“Anayasa değişmeden evvel bu
de başka bir mekanizma bir şey
yasa değişmelidir” diye belirtmiş. diyebilir zaten. Velhasıl memurun
Yazısını okuyunca tüylerim diken
yargı hakkının ötesinde sınırdiken oldu. Diyor ki; “657’liler kral, sız, bir iş güvencesi asla yoktur.
millet maraba! Kendisine sormak
Bunu var diyenler koskoca bir
istiyorum, acaba ortalama 2500
sahtekârdır, koskoca bir yalancıTL maaş ile nasıl kral olunuyor?
dır.” dedi.
Emekli de ortalama 1600 TL maaş
alıyor. Bunu yazan adamın memur
ile bir derdi olmalıdır. Bunlara da
“neresi değişmelidir” diye sorsanız cevap veremezler.
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Türkiye de memur sayısının
fazla olduğunu söyleyenlere sert
bir tepki gösteren Genel Başkan, “Kimse milleti aldatmasın,
memurlarla ilgili ahkâm kesmesin.
Bakınız, Abant’ta bir çalıştaya
panelist olarak katıldım, o zaman
ki Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı Faruk Çelik ve şimdiki
Maliye Bakanı dönemin Maliye
Müsteşarı Naci Ağbal da ordaydı.
Birçok konuşmacı sunumunda
Türkiye’de memur sayısının fazla
olduğunu ifade etti. Paneldeki
konuşmamda da ifade ettim. Bu
yalanlarını kim söylüyor? Bir hesap
yapalım; Türkiye’de memur sayısı
çok diyenler bunu, Afrika’ya göre
mi Avrupa Birliği ülkelerine göre
mi OECD ülkelerine göre mi kıyaslıyor? Bizim yaptığımız araştırmaya göre OECD ülkelerinde her
15 vatandaşa bir memur düşüyor.
Türkiye’de her 29 vatandaşa bir
memur düşüyor. Bizim OECD
ülkeleri ortalamasında bir kamu
hizmeti sunabilmemiz için şuanda
2 milyon 600 bin memur sayısını 5
milyon iki yüz bine çıkarmamız lazım. Hatta bazı ülkeleri teker teker
ele aldığımızda, mesela Belçika da
12 vatandaşa bir memur düşüyor.
O zaman Türkiye’deki memur sayısını Belçika ölçeğinde bir hizmet
verebilmek için memur sayımızı

3 katına çıkarmak lazım, o da 7.5
milyon yapar. Ama Türkiye’de
memurlarla ilgili maalesef öyle bir
yalan var ki, bu yalanı uyduranların
başında da beceriksiz siyaset geliyor. Kamuda yandaşları yağcıları
koruyacağım diye verimliliği artırmayı iş verimini kalitesini artırmayı
bir türlü beceremeyen ve bunun
suçunu memura yükleyen beceriksiz siyasettir. Bunları iyi bilmemiz
lazım, iyi anlatmamız lazım. Öyle
ulu orta çıkıp, ben köşe yazarıyım,
ben bilmem nerenin sivil toplum
örgütü başkanıyım memurla ilgili
konuşurum kimse diyemez! Ağzına lafını tıkarız! Türkiye Kamu-Sen
var, Türkiye Kamu-Sen’in yiğit sesi
var. Her platformda Allah’ın izniyle
bu teşkilatın mensupları sözünü
söyleme cesaretine de, bilgi birikimine de sahiptir.” dedi.
Genel Başkan konuşmasının sonunda da terörle mücadele eden
güvenlik güçlerimize desteğini
ifade ederek; “Ayrıca Şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet diliyorum. Allah mekanlarını cennet eylesin. Asla onları unutmayacağız.
Ama onların şehit olmasının hangi
aymazlıklar sonucunda olduğunu,
ihanetin kimler bu ihanetin parçasıydı bunları da unutmayacağız.”
şeklinde konuştu.
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Türkiye’nin Sendikası

“BİZİM SENDİKAYA ÜYE OLMAZSANIZ…”
ALÇAKLIĞI !

Köşe Yazısı

Bilindiği gibi kamuda görev
yapan tüm kamu görevlileri 4688
sayılı yasa kapsamında sendikalı
olma hakkına sahiptir. Kamu çalışanlarının bu hakkını kullanması
yasa ile güvence altına alınmıştır.
4688 sayılı yasa ile güvence
altına alınan sendikalı olma hakkı, bu hakkın kullanımı sırasında
çeşitli engellemelerle karşılaşmakta, kamu çalışanlarının bu
hakkı kullanması baskılarla yönlendirilmektedir. Yani insanların
hür iradeleriyle sendikalarını
tercih etme hakları ellerinden
alınmakta ve gönlündeki sendikaya değil de baskılarla yönlendirildikleri sözde sendikalara
üye olmaya zorlanmaktadırlar.
Bu durum gerçek sendikal tercihlerin ortaya çıkmasına engel
olmakta, sendikacılık adına
hiçbir gayret göstermeyen bazı
yapıların-hak etmedikleri haldeöne çıkmalarına ,hak etmedikleri
yetkileri kullanmalarına yol açmaktadır. İşveren konumundaki
siyasi iradenin değirmenine su
taşımayı asli görevi bilen yapıların kamu çalışanlarını toplu sözleşme masasında temsil etmesi
gibi garabet manzaralar ortaya
çıkarmaktadır.

olmazsanız tayininiz çıkmaz” ya
da stajyer öğretmenlere “bize
üye olmazsanız stajyerlik mülakatını kazanamazsınız, stajyerliğiniz
kalkmaz” şeklinde alçakça korkutmalarla yapılmaktadır. Daha
meslek hayatının başında bulunan bir eğitimciyi baskı ile üye
yapmak, inanmadığı bir camianın
parçası haline getirmek, ezerek,
iradesini baskılayarak meslek
hayatına girişine neden olmaktan daha büyük bir alçaklık, daha
büyük bir şerefsizlik olabilir mi?
Bunu yaparak üye kaydeden
yapılara sendika, bu adamlara da
sendikacı denebilir mi? Elbette
denemez. Hatta insan da, adam
da denemez. Biz böyle bir sendikacılık anlayışını Türk Eğitin Sen
olarak reddediyor ve ayaklarımızın altına alıyoruz.
Bu tür sendikacılık faaliyetleri
ve sendikaya üye yapma yöntemlerinin hepsi, hem yasalarımızda, hem de taraf olduğumuz
uluslararası sözleşmelerde suç
olarak tanımlanmıştır.

Sendikalar, demokratik toplumun olmazsa olmaz koşulu olan
sivil toplum kuruluşları olup, aynı
zamanda muhalefet ve baskı
unsurudur. Sendikalar yetkilerini
Avrupa İnsan Hakları SözleşmeBir sözde sendikanın varlığını
borçlu olduğu siyasi yapının kar- sinden ve onunla bağlantılı İLO
şısında çalışanların hakkını arayıp sözleşmelerinden almaktadırlar.
Bu husus Avrupa İnsan Hakları
koruyamayacağı ayan beyan
ortada iken hala kamu çalışanları Sözleşmesinin 10. ve 11. maddelerinde açıkça yer almaktadır.
adına toplu sözleşme masasına
oturarak kamu çalışanları aleyhi- 4688 Sayılı Kamu Görevlileri
ne çeşitli hükümlerin altına imza Sendikaları Kanunu ve 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu, 87 Nolu
atabilmesi üzüntü vericidir.
Sendika Özgürlüğüne ve ÖrgütKurumlarda sendikal faalilenme Hakkının Korunmasına
yetler yapılırken normal olarak
sendikaların yaptıkları faaliyetleri İlişkin İLO Sözleşmesi, 151 Nolu
Kamu Hizmetinde Örgütlenme
anlatarak yeni üyeler yapması
Hakkının Korunması Ve İstihdam
gerekirken ve pek çok sendika
da böyle yaparken ,siyasi iktida- Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin İLO Sözleşmesi,
rın besleme tosuncukları ve onların yandaşı bir kısım yöneticiler, 2003/37 ve 2005/14 Sayılı Başöğretmenler odasına bile girme- bakanlık Genelgesi ile yargı kaden, yönetici odalarında, o yöne- rarları ile de bu ilke sabittir.
87 Nolu Sendika Özgürlüğüne
ticilerin katkı ve desteği ile üye
ve Örgütlenme Hakkının Korunyapmaktadırlar. Bu üye yapma
faaliyeti bazen ”bize üye olursa- masına İlişkin İLO Sözleşmesinin
3. maddesi “Çalışanların ve
nız yöneticiliğiniz devam eder”,
“bize üye olursanız şunu yaparız işverenlerin örgütleri tüzük ve
iç yönetmeliklerini düzenlemek,
“ şeklinde vaatlerle olmakta,
temsilcilerini serbestçe seçmek,
çoğu zaman da “eğer bize üye

yönetim ve etkinliklerini düzenlemek ve iş programlarını belirlemek hakkına sahiptirler.
Kamu makamları bu hakkı sınırlayacak veya bu hakkın yasaya uygun şekilde kullanılmasına
engel olacak nitelikte her türlü
müdahaleden sakınmalıdırlar.”
4. maddesi “Çalışanların ve işverenlerin örgütleri yönetsel yoldan feshedilme veya faaliyetten
menedilmeye tabi tutulamazlar.
Kamu makamları bu hakkı sınırlayacak veya bu hakkın yasaya
uygun şekilde kullanılmasına
engel olacak nitelikte her türlü
müdahaleden sakınmalıdırlar.”

M. Yaşar ŞAHİNDOĞAN
Genel Mevzuat ve Toplu
Sözleşme Sekreteri

kontrolü altında tutmak amacıyla
mali veya diğer biçimlerde desteklemeye yönelik önlemler bu
madde bakımından müdahaleci
faaliyetler olarak kabul edilecektir.” Hükümlerini içermektedir.

Hukuk sistemimizde “sendikal
hakların kullanılmasının engellenmesi”, cezai anlamda bir suç
8. maddesi “Yasalar, bu sözolarak kabul edilmekte olup,
leşme ile öngörülen güvencelere Türk Ceza Kanunu’nun “Hürriyezarar verecek şekilde uygulanate karşı İşlenen Suçlar” başlıklı 7.
maz.” Hükümlerini içermektedir. Bölümünde yer alan 118. Mad151 Nolu Kamu Hizmetinde
desinde düzenlenmiştir.
Örgütlenme Hakkının KorunTürk Ceza Kanunu’nun “Senması ve İstihdam Koşullarının
dikal hakların kullanılmasının
Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin engellenmesi” başlıklı;
İLO Sözleşmesinin 4. maddesi
Madde 118- (1) “Bir kimseye
“Kamu görevlileri, çalıştırılmaları
karşı
bir sendikaya üye olmaya
konusunda sendikalaşma özgürveya
olmamaya,
sendikanın faalilüğüne halel getirecek her türlü
yetlerine
katılmaya
veya katılmaayrımcılığa karşı yeterli korumamaya,
sendikadan
veya
sendika
dan yararlanacaklardır.
yönetimindeki görevinden ayrılBöyle bir koruma, özellikle
aşağıdaki amaçlara yönelik tasar- maya zorlamak amacıyla, cebir
veya tehdit kullanan kişi, altı ayruflara karşı uygulanacaktır:
dan iki yıla kadar hapis cezası ile
Kamu görevlilerinin çalıştırılcezalandırılır.
malarını, bir kamu görevlileri ör(2) Cebir veya tehdit kullanılagütüne katılmama veya üyelikten
rak
ya da hukuka aykırı başka bir
ayrılma koşuluna bağlamak,
davranışla bir sendikanın faaliBir kamu görevlisini, bir kamu
görevlileri örgütüne üyeliği veya yetlerinin engellenmesi halinde,
bir yıldan üç yıla kadar hapis
böyle bir örgütün normal faalicezasına hükmolunur.” şeklinde
yetlerine katılması nedenleriyle
düzenlenmiştir.
işten çıkarmak veya ona zarar
vermek.”
5. maddesi “Kamu görevlileri
örgütleri, kamu makamlarından
tamamen bağımsız olacaklardır.
Kamu görevlileri örgütleri kuruluş, işleyiş veya yönetimlerinde
kamu makamlarının her türlü
müdahalesine karşı yeterli korumadan yararlanacaklardır.
Bir kamu makamının tahakkümü altında kamu görevlileri
örgütlerinin kuruluşunu geliştirmeye veya kamu görevlileri
örgütlerini bir kamu makamının

Açıkça suç işleyen sözde(!) sendikacılar ve onların yandaşı yöneticiler bilmelidirler ki yaptıkları
insanlık dışı, etik dışı ve yasa dışı
bu işler için hesap vereceklerdir.
Yaptıkları hiçbir suç yanlarına
kalmayacak ve Türk Eğitim Sen
tarafından hesabı sorulacaktır.
Bu insanlık dışı baskı yöntemlerine boyun eğmeyip ,dik ve
onurlu durmayı tercih eden “Yezit ile su içmektense Hüseyin’le
ölmek güzeldir” anlayışındaki
tüm cesur yüreklere selam olsun.
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MART 2016 ASGARİ GEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI
Türkiye Kamu-Sen Araştırma
Geliştirme Merkezi’nin yapmış
olduğu 2016 Mart ayına ait
asgari geçim endeksi sonuçları
açıklanmıştır.
Türkiye İstatistik
Kurumu’ndan alınan Mart
2016 fiyatlarına göre yapılan
araştırmada çalışan tek kişinin
yoksulluk sınırı 2.253,03 TL
olarak hesaplanmıştır. Dört
kişilik bir ailenin asgari geçim
haddi ise 4.588,95 Lira olarak
belirlenmiştir.
Sonuçlar, dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddinin bir
önceki aya göre %0,44 oranında azaldığını göstermektedir.
Çalışan tek kişinin açlık sınırı
da bir önceki aya göre %0,14
oranında azalmış ve 1.737,36

Lira olarak hesaplanmıştır.
Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin
ortalama gıda ve barınma
harcamaları toplamı ise 2016 yılı
Mart ayında 1.765,88 Lira olarak
tahmin edilmiştir.
Yapılan araştırmada, 4 kişilik
bir ailenin sağlık kuruluşlarının belirlediği gibi sağlıklı bir
biçimde beslenebilmesi için
gerekli harcamanın Mart 2016
verilerine göre günlük 35,88 TL
olduğu belirlenmiştir.

oluşturmuştur. Türkiye İstatistik
Kurumu verilerinde 689,63 TL
olarak belirlenen kira gideri ise
Mart 2016 ortalama maaşının
%26,78’ine denk gelmiştir.

GENEL BAŞKAN: ENFLASYON
DÜŞMÜŞ GİBİ GÖRÜNSE DE
HARCAMA KALEMLERİNDEKİ ARTIŞ
DURMUYOR

Buna göre bir memur,
ortalama maaşının %68,57’sini
yalnızca gıda ve barınma
harcamalarına ayırmak zorunda kalmıştır. Diğer ihtiyaçlarını
karşılamak için ise maaşının
%31,43’ü kalmıştır.

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Genel Başkan İsmail Koncuk, ortalama maaş ile geçinen bir memurun
gıda ve kira harcamalarından sonra
elinde 809 lira kaldığını belirterek,
“bu memur elinde kalan 809 lira ile
diğer ihtiyaçlarını nasıl karşılayacak?”
diye sordu.
Geçtiğimiz ay içerisinde gıda,
ulaşım, giyim ve spor harcamalarının
düştüğünü vurgulayan Genel Başkan
buna karşın ısınma, sağlık, kira, temizlik gibi diğer ihtiyaçların zamlanmaya
devam ettiğini hatırlattı. İki aydan
beri enflasyon düşüş eğiliminde
olmasına rağmen, yeterli maaş zammı
alamayan memurların geçim sıkıntısı
çekmeye devam ettiğini ifade eden
Koncuk, “şubat ve mart aylarında
enflasyondaki toplam düşüş %0.06
olmuşken asgari geçimdeki artış
%0.94 olmuştur. Dolaysıyla, enflasyon düşmüş gibi görünse de zorunlu
harcama kalemlerindeki genel artış
devam etmektedir” dedi.

Ortalama ücretle geçinen bir
memur ailesinin ulaşım, sağlık,
eğitim, haberleşme, giyim gibi
diğer zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması için Mart 2016 maaşınMart 2016 itibarı ile ortaladan geriye yalnızca 809,35 TL
ma 2.575,09 TL ücret alan bir
memurun ailesi için yaptığı gıda kalmıştır.
harcaması, maaşının %41,79’unu
Ailenin aylık gıda harcaması
toplamı ise 1.076,25 TL olmuştur.

İLKSAN İLÇE TEMSİLCİLERİ
SEÇİMLERİ YAPILDI
Bilindiği gibi bir sendika
bu yılki seçimlere katılmayacağını, seçimleri boykot
edeceğini açıklamıştı. Aynı
sendika 2012 yılında yapılan
İlksan seçimlerine katılmış
ve büyük bir başarısızlık
yaşamıştı. Biz de bu sendikanın tıpkı daha önceki
seçimlerde olduğu gibi
tarihi hezimet yaşayacağını
Diğer sendikalarda
bildiğimiz için böyle bir
ise durum şu şekildedir:
strateji geliştirdiğini açıkEğitim-Sen 210, Eğitim-İş
lamıştık. Nitekim öyle de
21, Eğitim-Bir-Sen 5, Teçoldu, seçimlere katılmadılar.
Sen 5. Seçimlere bağımsız
olarak katılanların ve şartları Katılsalardı sonuç değişir
miydi, kuvvetle muhtemel
tutmadığından dolayı bazı
değişmezdi. Bu seçimlerilçelerde re’sen atama
de Türk Eğitim-Sen olarak
yapılacakların sayısı ise 52.
Hakkari ve Tunceli’de henüz birileri gibi sorumluluktan
kaçmadık. Elimizi taşın
rakamlar elimize ulaşmadı.
Şırnak’ta ise terör nedeniyle altına koyarak mücadeleye
İlksan İlçe Temsilcileri Seçi- girdik. Bu husus İlksan’da
başarı elde edilmesinden
mi yapılmadı.
İlksan İlçe Temsilcileri
Seçimleri Şırnak hariç 80
ilde 9 Nisan 2016 tarihinde
yapıldı. Buna göre, İlksan
üyeleri yine Türk Eğitim-Sen
delege adaylarına destek
verdi. Kesin olmayan sonuçlara göre, Türk Eğitim-Sen
1157 delegenin 844’ünü
aldı.
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Eğitim Çalışanlarının

Güvenini Sarsmadık

çok daha önemlidir.
İlksan yine ehil ellere
emanettir, İlksan’da yine
istikrar hâkimdir. Bugüne
kadar İlksan’da tek kuruşu
çaldırmadık. İlksan’ın peşkeş çekilmesine müsaade
etmedik. 1996 yılından
önce üç trilyon borcu olan
İlksan, 1996 yılından sonra
ise Türk Eğitim-Sen delegelerinin başarısı sonucu
kasasında 1 milyar TL’nin
üzerinde nakit parası olan
bir kuruluş haline geldi. Bu
minvalde Türk Eğitim-Sen
olarak İlksan seçimlerinin
hayırlı olmasını diliyor;
emeği geçen herkese, tüm
teşkilatlarımıza teşekkür
ediyoruz.

Biz
'da
sorumluluktan
kaçmadık !
Bugüne kadar
’da
siyasi müdahalelere izin
vermedik, çaldırmadık.
Bundan sonra da
daha iyi hizmet için
sorumluluklarımızı
yerine getireceğiz.

Türkiye'nin Sendikası
www.turkegitimsen.org.tr

Türk Eğitim-Sen, Türkiye Kamu-Sen üyesidir.

TÜRK EĞİTİM-SEN

EK GÖSTERGENİN ARTIRILMASI TALEBİMİZ
GÜNDEM YARATTI
Türk Eğitim-Sen öğretmenlerin ek göstergelerinin 3600 olarak yeniden düzenlenmesi, akademisyenlerimiz ve tüm kamu
görevlileri için ek göstergelerin 800 puan
artırılması, yardımcı hizmetler sınıfına da
ek gösterge verilmesi talebiyle 28 Aralık
2015 tarihinde bir dilekçe kampanyası
başlatmıştı. Bu kampanya çerçevesinde
toplanan dilekçeler 15-22 Nisan 2016
tarihleri arasında şubelerimiz aracılığıyla
basın açıklaması yapılarak PTT şubelerinden Başbakanlığa gönderildi.
Ek gösterge konusunda taleplerimizin
karşılık bulması, bu mağduriyetin giderilmesi ve gerekli yasal düzenlemenin
yapılması çok önemlidir. Ortada büyük bir
mağduriyet söz konusudur. Ek gösterge
rakamlarının artırılması için Türkiye’nin
dört bir yanında imzalanan dilekçelerin
ülkeyi yönetenler tarafından dikkate
alınmasını istiyoruz. Öte yandan kamu çalışanları dilekçe kampanyamıza büyük ilgi
göstermiştir. Duyarlılıklarından ötürü tüm
çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz.
Öte yandan konuyla ilgili bir açıklama
yapan Türkiye Kamu-Sen ve Türk EğitimSen Genel Başkanı İsmail Koncuk da şunları kaydetti: “Ek göstergelerin artırılma

talebimiz akademisyenler de dahil tüm
memurları kapsamaktadır. Ek gösterge
rakamlarının artırılması talebimizin yanı
sıra, ek göstergeye hak kazanmak için 9/1
dereceye ulaşmış olmak yeterli görülmelidir şeklinde bir başka talebimiz de
bulunmaktadır. Bu konuda gündem yaratan, söz konusu dilekçeleri üyemiz olsun,
olmasın her bir memura imzalatmak için
gayret sarf eden, basın açıklaması ile ilgili
makamlara gönderen tüm şubelerimize
teşekkür ederim. Ek gösterge taleplerimiz belki hemen cevap bulmayacaktır,
ancak bir talebin cevap bulabilmesi
için önce bir gündem yaratmak gerekmektedir. Söz konusu talep yıllardır tüm
memurlarımızın hem sendikalardan hem
de iktidarlardan isteğidir. Bu taleplerimiz
cevap bulana kadar gündemde tutmaya
devam edeceğiz. Bu konuda Türkiye
Kamu Sen olarak yaptığımız çalışmayı
hem Maliye Bakanına, hem de Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanına da bizzat, tüm
milletvekillerine de posta yoluyla ulaştırmış bulunmaktayız. Bu konuda hiç bir
gayreti, hatta talebi olmayan sendikamsı
yapıları da unutmamak lazım. İnşallah
zaman içinde çözdüğümüz bir problem
olarak hatırlayacağız.”

Türkiye’nin Sendikası

HAKKINDA AÇILAN
DAVALARI ONURU
SAYAN AYDIN MİLLİ
EĞİTİM MÜDÜRÜNE
Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel
Başkanı İsmail Koncuk, sosyal medya hesabından
bir açıklama yaparak, Eğitim Bir Sen’in toplantısına
katılan ve burada yaptığı konuşmada hakkında
açılan davaları onuru saydığını söyleyen Aydın Milli
Eğitim Müdürü Pervin Töre’yi eleştirdi.
Koncuk şunları kaydetti: “Aydın Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Eğitim Bir Sen tarafından düzenlenen toplantıda ‘Türkiye’de görevden alınan okul
müdürlerinden geriye dönmeyen tek il biziz. Şu
anda mahkemelerde görevimi kötüye kullandığımdan dolayı suç duyurusu yapıyorlar. Gerek paralel
yapının açtığı davalar, gerekse bu arkadaşların
açtığı davalar bizim onurumuzdur. Bu tür davalar
bazı kişilerin onuru olur. Benim de onurumdan biri
bu açılan davalardır’ demiş ve Türkiye’de Eğitim
Bir Sen’de görev alan ilk bayan yönetici olduğunu,
Eğitim Bir Sen’li olmanın büyük mutluluk olduğunu, Aydın’da Eğitim Bir Sen çatısı altında toplanan
ve bu davaya emeği geçen, bu davanın aşığı olan
tüm çalışma arkadaşlarına emeklerinden ve çalışmalarından dolayı teşekkür ettiğini de sözlerine
ekleyivermiş.
Eğitim Bir Sen’li olmandan duyduğun mutluluk
seni ilgilendirir diyeceğim ama şu anda il milli
eğitim müdürü olduğunu unutmuşsun. Bir sendika
toplantısında bunları söylemeni de yadırgamıyorum, çünkü sizin gibiler gerçekte o makamın
insanı değilsiniz, o makama verecek hiçbir değere
de sahip değilsiniz. Sizin gibi küçük düşünenler,
herkesin müdürü olmaktansa, makamını korumak
için her türlü ayıplı yolu yol olarak görürler. Şayet,
sen o makama alın terin, bilgin ve tecrübenle gelmiş olsaydın, bir grubun değil, devletin bürokratı
olmayı tercih eder ve kimseye yağ çekme gereği
duymazdın.
Tabi bu duygular sana çok uzak. Sen yağcılık
yapmaya devam et, sen yöneticileri göreve döndürmemek için yaptığın hukuksuzlukla övünmeye,
hakkında açılan davalarla gurur duymaya devam
et. Ey Pervin Töre denilen müptezel; sen bu açıklamanla ne kadar küçük olduğunu sadece Aydın
iline değil, tüm ülkeye ilan etmişsin. Sana yazıklar
olsun, hiçbir özelliğin olmadığı halde seni oraya
milli eğitim müdürü olarak atayanlara da yazıklar
olsun.
Senin onur diye övündüğün şey, başka insanların
hakkını gasp etmek, alın terini çalmaktır, yani kul
hakkıdır. Kul hakkı yemek hiçbir insanı onur sahibi
yapmaz, yapsa yapsa onursuz yapar. Yazık sana.”
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GENEL BAŞKAN KONCUK KİLİS’E
GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİNDE BULUNDU
Genel Başkan İsmail KONCUK, 13 Nisan 2016 tarihinde son günlerde üst üste
Suriye’nin kuzeyinden gönderilen roketlerle vurulan Kilis’i ziyaret etti.

yönetenlerden isteğimiz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin
kudretini ve dokunulmazlığını
en net şekilde hissettirmeleridir. Birkaç terör örgütü
ve küresel emperyalizmin
piyonu çapulcuların, binlerce
yıllık geleneğe sahip olan
Devletimize hasmane tutum
sergileyebilecek cüretlerine
müsaade etmemelidir. Diğer
yandan önceki gün, güvenlik
endişesi ve sosyal problemlerle ilgili demokratik tepkilerini
şunları söyledi: “Daha önce
Genel Başkan İsmail KONgösteren Kilis halkına karşı
arkadaşlarımızdan aldığımız
CUK, 13 Nisan 2016 tarihinbazı sert tepkiler gösterildiğini
bilgiler ve bugün burada mü- de duydum. Bunu da kabul
de son günlerde üst üste
Suriye’nin kuzeyinden gönde- şahade ettiğimiz tablo göster- edilemez buluyorum. Yöneticimektedir ki, Kilis halkı endişe
rilen roketlerle vurulan Kilis’i
ler, endişe ve korkularını ifade
ve korku içerisinde yaşamak
ziyaret etti. Genel Başkana
etmek isteyen halkımıza daha
Türkiye Kamu-Sen Genel Mali zorunda bırakılmıştır. Ülkemize sabırlı ve anlayışlı davranyönelik herhangi bir saldırı,
Sekreteri İlhan KOYUNCU,
malı, onları dinlemelidir. Kilis
kaynağı ne olursa olsun kabul halkının huzursuzluğa meydan
Türk Eğitim-Sen Genel Mali
edilemez. Devletimiz, ülkevermeden şehirlerinin selameSekreteri Seyit Ali KAPLAN
mizi ve vatandaşlarımızın can
ti için ortaya koyduğu tavırdan
ile Genel Teşkilatlandırma
güvenliğini korumak için ne
yöneticiler mesaj almalıdır.
Sekreteri Talip GEYLAN da
gerekiyorsa yapmalıdır. Türkieşlik ettiler.
Kilis’imizin, daha önceleri
ye Cumhuriyeti Devleti’nin bir
olduğu
gibi, sükunetin ve huKilis’te esnafları ziyaret
yerleşim yerine roket atmak
zurun
daim
olduğu bir güzel
eden, vatandaşlarla görüşen
ne demektir? Buna kimse cüşehrimiz olarak tekrar güven
Genel Başkan daha sonra Türk ret edememelidir. Devletimiz
Eğitim-Sen Kilis Şube binabunun müsebbiplerine yönelik içerisinde yaşadığı güzel günlere bir an önce kavuşması
sında bir açıklama yaparak,
en sert karşılığı vermeli, bu
dileğiyle tekrar geçmiş olsun
tüm Kilis halkına geçmiş olsun saldırının kaynağını bulup
dileklerinde bulundu. Hayatını yerle yeksan etmelidir. Türkiye dileklerimi iletmek istiyorum.
kaybeden vatandaşlarımızın
çok güçlü bir devlettir, herkes Allah acıları milletimizden uzak
kılsın.”
yakınlarına başsağlığı ve yahaddini bilecek ve ona göre
davranacaktır. Devletimizi
ralılara şifalar dileyen Koncuk

NİHAYET! SINAV ÜCRETLERİ ÖDENİYOR
2016 yılından itibaren Milli Eğitim Bakanlığı
tarafından gerçekleştirilen merkezi sınavlarda
görev alan personele sınav görev ücretlerinin
ödenmediği hususunda Milli Eğitim Bakanlığına yazdığımız yazı sonucunda Bakanlık; Kamu
görevlilerinin geneline ve hizmet kollarına
yönelik mali ve sosyal haklarına ilişkin 2016 ve
2017 yıllarını kapsayan 3.dönem toplu sözleşme
hükümleri gereği Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme
Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hafta sonu yapılan merkezi sistem
sınavlarında görev alan öğretmen ve idarecilere
yönelik sınav ücretlerinin en kısa sürede “Sınav
Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslarına” göre ödeneceğini basın açıklaması ile duyurmuştur.
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Türk Eğitim-Sen olarak personelin hak ettikleri ücretlerin ödenmesi hususunda Milli Eğitim
Bakanlığı ve Maliye Bakanlığına 2 kez başvuruda bulunduk;
11.03.2016 tarihinde “SINAV ÜCRETLERİNİN
ÖDENMESİNİ TALEP ETTİK” ve 02.04.2016
tarihinde “ÖĞRETMEN HAK ETTİĞİ SINAV
ÜCRETİNİ DAHA NE KADAR BEKLEYECEK?”
haberler web sitemizde yayınlanmıştır. Konu ile
ilgili yaptığımız çabalarımız sonuç vermiş, Milli
Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hafta sonu
yapılan merkezi sistem sınavlarında görev alan
öğretmen ve idarecilere yönelik sınav ücretleri
toplu sözleşme hükmü gereğince ödenecektir.

YARGI KARARINI
UYGULAMAYAN
MÜDÜRE TAZMİNAT
CEZASI!
Müdür olarak görev yapmakta iken
görev süresi sonlandırılan ve Milli Eğitim
Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin
Yönetmelik ekinde yer alan “Görev Süreleri
Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri İçin
Değerlendirme Formu” uyarınca yapılan
değerlendirme sonucunda verilen puanın
75’in altında olduğu gerekçesiyle görev
süresinin uzatılmamasına karar verilen davacının, yargı kararları neticesinde üçüncü
kez yapılan değerlendirme sonucu düşük
puan verilerek görev süresinin uzatılmamasına ilişkin işlemin iptali ve manevi tazminat
talebiyle açılan davada, Samsun 1. İdare
Mahkemesi’nin 2015/1286 E., 2016/356 K.
sayılı ve 17.03.2016 tarihli kararıyla yargı
kararlarına rağmen, yeni bir hukuki sebep
ortaya konulmadan davacının değerlendirmeye tabi tutularak düşük puan verilmek
suretiyle yargı kararlarını gerekçesinin
aksine işlem tesis edildiğinden olayda ağır
hizmet kusurunun bulunduğu, kariyer ve
liyakat ilkeleri gözetilmeksizin ve yargı kararlarına rağmen kişilerin statü hukukundan
kaynaklı haklarının ihlali anlamı taşıyacak
şekilde idari yetki kullanılması nedeniyle
davacının acı, üzüntü ve elem duyacağının
kabul edilmesi gerektiği belirtilerek, dava
konusu işlemin iptaline, manevi tazminat
isteminin kabulüne, 5.000,00 TL manevi
tazminatın olayda kişisel kusuru bulunan
kişi veya kişilere rücu edilmek kaydıyla
davalı idareden alınarak davacıya ödenmesine karar verilmiştir.
Aynı durumda olan ve yargı kararları
neticesinde üçüncü kez yapılan değerlendirme sonucu düşük puan verilerek görev
süresi uzatılmayan, göreve iade edilmemelerinin hem şahısları hem aileleri için büyük
bir manevi buhran olduğu ileri sürülerek,
manevi tazminat talebiyle açılan davalarda;
Samsun 2. İdare Mahkemesi’nin 2015/1179
E., 2016/141 K. sayılı ve 04.02.2016 tarihli
kararı ile Samsun 2. İdare Mahkemesi’nin
2015/1158 E., 2016/142 K. sayılı ve
04.02.2016 tarihli kararıyla olayda, davacının olumsuz olarak değerlendirilmesine
esas teşkil edebilecek nitelik ve yeterlilikte
herhangi bir belge bulunmaksızın görev süresinin uzatılmadığı, mahkeme kararlarının
gereğinin yerine getirilmediği, olayın oluş
biçimi ve dava dosyasında yer alan bilgi ve
belgelerin değerlendirilmesi sonucu takdiren 2.500.00 TL manevi tazminatın davalı
idare tarafından davacıya ödenmesine,
karar verilmiştir.
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Türkiye’nin Sendikası

YÜZDE YÜZ YERLİ VE MİLLİ İNSANLARIN ADRESİ TÜRKİYE KAMU-SEN’DİR
için riski söze aldı ve tüm bunların
neticesi olarak da hürriyeti ve bağımsızlığı hak etti.
Türkiye Kamu-Sen hareketi bir
aydınlar hareketidir. Sadece sendikal bir hareket değildir. Yüce Allah,
Ayet-i Kerimesinde buyuruyor
ki, “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir
olur mu?” Bu ne demek? Bilenler
bilmeyenlerden daha kıymetlidir
ama kıymet nasıl ölçülür, eğer bilen
dediğimiz o insanlar o bilgisini
toplum adına, doğruyu yapmak
adına kullanıyorsa onların kıymeti
vardır. Bilen insan, bilgisini toplumun problemlerini çözmek adına
Genel Başkanımız İsmail Koncuk,
kullanmıyor, doğruya yöneltmek
Türkiye genelinde sürdürdüğü
adına kullanmıyor, başıma bir şeyler
ziyaretlerine 16 Nisan 2016 Cumargelir diyorsanız bu bilginin kimseye
tesi günü Selçuklu’nun başkenti,
faydası yoktur. Bilginizin değeri
Mevlana’nın şehri, medeniyetler
allame-i cihan olsa bile, bildiğinizi
kenti Konya ile devam etti.
milletin geleceği için paylaşmıyorKonya girişinde yüzlerce araçlık
sanız bunun hiçbir anlamı yoktur.
bir konvoyla Genel Başkanımız İsDolayısıyla, toplumun aydınlık,
mail Koncuk, Türk Büro-Sen Genel okumuş insanları dediğimiz akadeBaşkanı Fahrettin Yokuş, Türk İmar- misyenlerimiz, öğretmenlerimiz, din
Sen Genel Başkanı Necati Alsanadamlarımız, tüm memurlarımızın
cak, Türk Kültür Sanat-Sen Genel
yani bilen insanlar bilen olma soBaşkanı Hasan Hüseyin Yılmaz, Türk rumluluğunu ortaya koyması lazım.
Emekli-Sen Genel Başkanı Osman
İşte bilen olma sorumluluğunu
Özdemir, Türk Eğitim-Sen Genel
yerine getiren insanların oluşturEğitim ve Sosyal İşler Sekreteri
duğu Türkiye Kamu-Sen hareketi
Cengiz Kocakaplan ve Türkiye
bir aydınlar ve bilenler hareketidir.
Kamu-Sen heyetini karşılayan
Bildiklerini toplum ve milletin geKonyalılar kamu çalışanlarının ve
leceği için korkmadan kullananlar
Türk milletinin değerlerinin yılmaz
hareketidir. Korkaklar hareketi asla
savunucularını bağırlarına bastılar.
değildir. Sizlere çok iş düşüyor,
Güzel ahlak anlayışının hayatın
emek sarf etmemiz gerekiyor.
her alanında yerleşmesi gerektiBizi biz yapan değerleri ortaya
ğine vurgu yapan Genel Başkan
koyma yürekliliğimizle biz farklıyız.
İsmail Koncuk, doğru bildiklerini
Türkiye Kamu-Sen asla bir yantoplumun geleceği için paylaşmadaşlar ve yağcılar hareketi olmadı,
yanların, allame-i cihan olsalar dahi
olmayacaktır da. Bundan dolayı
biliyor olmasının bir anlam ifade
Türkiye Kamu-Sen mensuplarını
etmeyeceğini söyledi. Koncuk,
dışlayarak, bu ülkeyi iyi yönettiğini
“İstiklal Marşımız, ‘Korkma!’ diyerek
zanneden insanlar iyi düşünmelidir
başlıyor. Neden ‘Korkma’ diyor.
ve yaptıklarının ne anlama geldiÇünkü, bu millet, hep doğruyu
ğini görmelidirler. Sayın Cumhuryapan, ülke geleceği, namusu,
başkanı bir mitingde, ‘Ben yüzde
ırzı adına ölümü göz alan millettir.
Peygamber efendimizin tanımlamasıyla güzel ahlakı hayatının her
safhasında uygulayan bir millettir. O
nedenle “Korkma” diyor ve İstiklal
Marşımız, “Hakkıdır, hür yaşamış,
bayrağımın hürriyet; Hakkıdır,
hakk’a tapan, milletimin istiklal!
diyerek sona eriyor. Yani, Akif diyor
ki, Bu bayrağın hür dalgalanması ve
milletin bağımsız yaşayabilmesi için
gereken her bedeli ödedi. Allah’a
iman etmiş olan Türk Milleti, hürriyet ve bağımsızlığı için nesillerini
feda etti, ve her şeye rağmen hakkı
tutup kaldırdı. Namusu, ırzı, şerefi

yüz yerli yüzde yüz milli 550 tane
Milletvekili istiyorum’ demişti. Elbette böyle olmalı. Ben Konya’dan,
sayın Başbakan’ın memleketinden,
sayın Cumhurbaşkanı ve sayın
Başbakan’a sesleniyorum ve diyorum ki, ‘Türkiye Kamu-Sen 450 bin
üyesiyle yüzde yüz yerli ve millidir.
Eğer milli ve yerli olmak sizin için
gerçekten kıymetli bir değerse
o zaman soruyorum; bu insanları
neden yönetici yapmıyorsunuz?
Size vatansever insanlar mı lazım,
milliyetperver, fedakar, cefakar insanlar mı lazım, işte adresi Türkiye
Kamu-Sen’dir.’
Yerli ve milli olma talebinizde
samimi iseniz o zaman, neden yağcıları, yalakaları görevlere getirilmesine göz yumduğunuzu açıklayın.
Neyle karşılaşırsak karşılaşalım biz
duruşumuzdan taviz vermeyeceğiz.
Bu anlayışımızla yolumuza devam
edeceğiz” Türkiye Kamu-Sen
mensuplarını koltuk için, unvan için
ömür boyu savundukları değerleri
satarlar diye kimse beklemesin. Satanlar gittiler, işte, geride kalanlar
buradadır. Kimse korkacağımızı da
sanmasın. Yüce Allah buyuruyor ki,
‘Her nefis ölümü tadacaktır’ Biz’de
diyoruz ki, ‘ Ölümden öte yol yoktur, o nedenle korkmuyoruz’ dedi.
Memurların kendi gelecekleri
için yanlarında olanlarla yürümesi
gerektiğinin altını çizen Genel
Başkan, sendikacılığın kara deliklerinden kurtulmak gerektiğini
belirtti. Koncuk, “Çalışma hayatında kamu çalışanlarına karşı kurulan
tuzaklar konusunda tedbirini alması
gerekenler öncelikle yine devlet
memurlarıdır. Devlet memurları bu çalışmalara karşı bir tepki
oluşturmazsa, mücadele eksik
kalır. Sendikal mücadeleyi hakkıyla
yerine getiren sendikaların daha da
güçlendirilmesi gerekiyor. Yiğit bir
duruş ve ses vermek lazım. Bunu

da Türkiye Kamu-Sen yapacak
ama her zaman kamu çalışanlarına
sahip çıkan Türkiye Kamu-Sen’in de
desteklenmesi gerekir.
Mesela, okul müdürünün ya da
hastane müdürünün teşvikiyle sendikal tercihlerimizi yaparsak doğru
tarafta olmayız. Bütün memurlarımızın bu mücadelenin mutlaka
bir yerinde olması gerekiyor.
Çalışanlarla birlikte yürümeyenleri
iyi bilmeliyiz. Dönemin Başbakan’ı
“İşçi memur ayrımı ortadan kaldıracağız” diyor ama malum sendikanın
başkanları bunu ayakta alkışlıyor.
Söylenene tepki göstermesi gerekirken, ayakta alkışlıyor. Maalesef
benim devlet memurum da gidiyor
bunlara üye oluyor. Peki biz bu
şekilde mücadeleyi nasıl vereceğiz?
Devlet memuru, benim işim görülsün, rahat edeyim, istediğim yerde
ve mevkide çalışayım diye sendikal
tercih ortaya koyuyorsa, biz bu
mücadeleyi kimle vereceğiz?
O yüzden bütün kamu çalışanlarını uyarmamız, anlatmamız ve
kendilerine getirmemiz lazım.
Bunları yapabilmemiz için ise bilgi
sahibi olmamız gerekiyor. İş bilmeyenlere meydanları bırakmamamız
gerekiyor.
En korkak dediğimiz bir insanın bile yiğit bir tarafı vardır ama
birilerinin ona neden yiğit olması
gerektiğini anlatması lazım. Bunu
yapabilirsek başarılı oluruz. Türkiye
Kamu-Sen bir aydınlar hareketidir. Buna uygun hareket etmemiz
gerekir. Sendikacılığın kara deliklerine prim vermemeliyiz. O kara
deliğe girenler maalesef birçok şeyi
kaybediyor. Kazandığını düşünenler bile aslında kaybediyor. Kamu
çalışanlarının şahsiyetini ezen, insan
haklarının, kul hakkının hiçe sayıldığı
o pislik çukuruna düşen arkadaşların sayısını ne kadar düşürürsek, o
kadar hizmet etmiş oluruz. Çünkü
bizim derdimiz önce insan. İnsan
şahsiyetini yüceltmek davası en
büyük onurdur. Bu mücadeleyi ne
kadar insanımızı katarsak, milletimiz adına insan kazanmış oluruz”
şeklinde konuştu.
Konuşmasının sonunda şehitlerimizi rahmetle anan Koncuk, “Şehitlerimiz asla unutmayalım. Eğer
unutursak, millete ihanet etmiş
oluruz. Ailelerini hatırlayalım, ziyaret
edelim. Allah makamlarını cennet
etsin” dedi.
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ÖZELLEŞTİRME EKONOMİK VE
SOSYAL YIKIM OLDU
görev yapan memurlar maaşları
dondurularak başka kurumlara
gönderildi. Ailelerinden, evleTürkiye Kamu-Sen Ar-Ge
rinden uzak kalan bu çalışanlar,
Merkezi’nin yaptığı ekonomik
yıllarca hiç maaş zammı almadan
veriler araştırmasına göre,
çalışmaya mahkum edildi.
özelleştirme politikaları ülkemizin
Bu kuruluşlarda işçi statüsü ile
çalışma hayatına da büyük bir
çalışanların birçoğu emekli edildi.
darbe vurdu.
Geriye kalanların büyük bölümü
Özelleştirme uygulamalarının
işten çıkartıldı. Ortaya çıkan bu
başladığı 1986 ile 2003 yılları ara- mağduriyeti gidermek amacıyla,
sında yalnızca 8,2 milyar dolarlık
işten çıkartılanlar kamuda 4/C’li
özelleştirme gerçekleştirilirken,
olarak çalıştırılmaya başlandı.
2004 ile 2015 yılları arasında ise
Ancak 4/C’li statü; bu çalışanları58,8 milyar dolarlık özelleştirmıza daha önce aldıkları maaşın
me yapıldı. Bu süreçte Tüpraş,
yarısını bile alamayacakları, izin
Petkim, Türk Telekom, Erdemir,
haklarının sınırlı olduğu, fazla
Sümerbank, Seka gibi yüzlerce
mesailerinin verilmediği, tayin
kamu iktisadi teşekkülü satılarak, terfi gibi haklarının bulunmadığı
birçoğunun tüzel kişiliğine son
bir sistemi dayattı.
verildi ve kapısına kilit vuruldu.
Şu anda kamuda 4/C statüsünde çalışan 23 bin dolayında
Araştırmada, özelleştirilen şirkamu görevlisi hizmet verirken,
ketlerin %49’unun tesis ve varlık
yaşadıkları bu mağduriyetin
satışı, %33’ünün ise blok satış
yöntemiyle bütün taşınmazları ile giderilmesi için kadro bekliyor.
birlikte devredildiği belirtilirken,
GENEL BAŞKAN:
milletin vergileriyle kurulan yüz
ÖZELLEŞTİRMENİN YARATTIĞI
milyarlarca dolarlık şirketlerin
TAHRİBATI ONARMAK İNSANİ
mal varlıklarıyla birlikte 58,8
BİR SORUMLULUKTUR
milyar dolar karşılığında sermaye
sahiplerine peşkeş çekildiği ifade
Araştırma hakkında görüşleedildi.
rini dile getiren Genel Başkan
İsmail Koncuk, “özelleştirme ne
2003 yılından bugüne kadar
gerçekleştirilen özelleştirmelerin ekonomik olarak, ne de sosyal
olarak bu topluma hiçbir fayda
bir başka olumsuz yansıması
sağlamamıştır” dedi.
ise çalışma hayatında görüldü. Özelleştirilen kuruluşlarda

MEMUR AYLIK 7,5 ÇEYREK ALTIN KAYBETTİ
Türkiye Kamu-Sen Ar-Ge
Merkezi’nin yayınlamış olduğu
ekonomik veriler memur maaşının
yıllar içerisinde nasıl eridiğini bir kez
daha gözler önüne serdi. Yayınlanan
ekonomik veriler, kamu çalışanlarının maaşlarının son 13 yılda, hem
çeyrek altın hem de dolar karşısında
tutunamadığını ortaya çıkardı.
2002 yılı itibarı ile ortalama
memur maaşı ile 22,1 çeyrek altın
alınabilirken 2015 yılında bu rakam
14,6’ya geriledi. Ortalama memur
maaşı çeyrek altın karşısında %33,9
değer kaybetti. En düşük maaş
alan bir memur 2002’de maaşı ile
14,9 adet çeyrek altın alabiliyordu;
2015’de aynı memur, maaşı ile
ancak 10,9 çeyrek altın alabildi. En
düşük memur maaşının çeyrek altın
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karşısındaki kaybı ise aylık %26,8
oldu. Memurlar geçtiğimiz yıl 2014
yılına göre yaklaşık yarım çeyrek
altın daha kaybetti.
Geçtiğimiz yıl bile, memur maaşının çeyrek altın fiyatları karşısında
%3,5 değer kaybettiği görüldü. Ortalama memur maaşı 2002 ile 2015
yılları arasında çeyrek altın fiyatları
karşısında %32,6; en düşük dereceli
memur maaşı ise, %26,8 oranında
değer kaybetti.

GENEL BAŞKAN: BU
HEZİMETİN SORUMLUSU TOPLU
SÖZLEŞMEDE MEMURUN
HAKKINI SAVUNAMAYANLARDIR
Araştırma sonuçlarını değerlendiren Genel Başkan İsmail Koncuk,

Genel Başkan açıklamasında
şunları ifade etti;
“2004 ile 2015 yılları arasında
özelleştirilen kurumların şimdi
yeniden faaliyete geçirilmesi
için trilyonlarca dolarlık yatırıma
ihtiyaç vardır. Oysa bu kuruluşlar
58 milyar dolar gibi komik bir
rakama elden çıkarılmıştır.
Milletimizin vergileriyle
kurulmuş olan bu işletmelerin
ardından çalışanlara yapılan
kıyım ise başka bir sosyal felaket
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu
kuruluşların özelleştirilmesi sonucunda buralarda çalışan işçi ve
memurlar yıllardan beri her türlü
olumsuz ekonomik koşullara karşı
sahipsiz bırakılmıştır. Memurlar
araştırmacı unvanıyla atıl bir
vaziyette, maaşları dondurularak
sefalete mahkum edildi. işçilerin
bir bölümü ise, şimdi 4/C ucubesi altında yaşam mücadelesi
veriyorlar.
Türkiye Kamu-Sen olarak özelleştirme mağduru memurlarımızın haklarının korunması gerektiğini bir kez daha vurgularken,
çalıştıkları kuruluşlar özelleştirildiği için adeta cezalandırılan 4/C’li
çalışanlarımızın da toplu sözleşme görüşmelerinde kararlaştırıldığı üzere kadroya geçirilmesinin
insani bir zorunluluk olduğunu
ifade ediyoruz”

memur maaşlarının bütün mal ve
hizmetler karşısında değer kaybettiğini ifade ederek “Konfederasyon
olarak memur maaşlarının gelişimini ve kamu görevlilerimizin alım
gücünü bütün kalemler karşısında
düzenli olarak değerlendiriyoruz.
Maaşların çeyrek altın karşısındaki
durumunu ortaya koyduğumuz bu
çalışma da yaptığımız araştırmaların
bir bölümünü oluşturuyor “ dedi.

GARİBAN
MEMURUN
30 TL’Sİ
İLE Mİ ZENGİN
OLACAKSINIZ?

Merkezi sistem sınavları
2016 yılı ücretlerinde değişikliğe gidildi. Buna göre memurların sınav ücretleri geçen
yıla göre düşürüldü. Konuyla
ilgili açıklama yapan Türkiye
Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen
Genel Başkanı İsmail Koncuk
şunları kaydetti:
“Sınav ücretleri düzenlendi ancak memurların sınav
ücretleri 30TL kadar azaltıldı.
Gariban memurun 30 TL’si
ile zengin mi olacaksınız?
Kınıyorum.
Peki memurun sınav ücreti
30 TL düşerken yetkiliyim
diye hava basanlar nerededir? Bu mudur, kazanım diye
övündüğünüz? Yazık size.
Bunu imzalayana yazık.
‘Başkanım; şehir içi nakil koruma görevlisi 97.98 TL, şoför
69.97 TL iken, nakil koruma
67.33 TL’ye şoför ise, 59 TL’ye
düşürülmüş.’ “
her alanında kendini göstermekte
ve kamu görevlilerimizin alım gücü
günden güne erimektedir. Her ne
kadar borçlanma yoluyla geleceğimizi ipotek altına alarak bugünümüzü idame ettirmeyi başarıyorsak da,
alım gücümüz sürekli geriye gittiği
için ileride borç ödeme acziyetine
düşeceğimiz gün gibi ortadadır.

Ekonomideki her türlü değişimi
en
yakından hisseden memurlar,
Genel Başkan, değerlendirmesinemekliler, dar ve sabit gelirliler
de şunları söyledi:
özellikle son yıllarda düşük maaş
“Bilindiği üzere, ailelerimizin en
artışları, unutulan enflasyon farkı
önemli tasarruf kaynağı yastık altı
hakları, geriye dönük gasp edilen
olarak tabir edilen ve çeyrek altın
şeklinde değerlendirilen tasarrufları ekonomik kazanımları nedeniyle
idi. Biz biliyoruz ki, vatandaşlarımızın büyük kayıplar yaşamaktadır.
artık tasarruf etmek gibi bir imkanı
Son 13 yılda çeyrek altın karşıkalmadı. Ancak, bu çalışma memur
sındaki %32,6’lık kaybı bile Türkiye
maaşlarının geride kalan 13 yılda
Kamu-Sen olarak haklı tepkimizin
üçte bir oranında değer kaybettien açık dayanağıdır” dedi.
ğini ortaya koyması açısından son
derece önemlidir. Bu erime yaşamın
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İLKSAN 7. DÖNEM 4. OLAĞAN TEMSİLCİLER
KURULU TOPLANTISI YAPILDI

İlksan 7. Dönem 4. Olağan Temsilciler Kurulu Toplantısı 24 Nisan
2015 tarihinde Alanya’da yapıldı.
Toplantıya İlksan Yönetim Kurulu
Başkanı Tuncer Yılmaz ve İlksan
Yönetim Kurulu Üyeleri, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
Yusuf Büyük, Türk Eğitim-Sen
Genel Sekreteri Musa Akkaş,
Türk Eğitim-Sen Genel Mevzuat
ve Toplu Sözleşme Sekreteri M.
Yaşar Şahindoğan, Antalya 1 ve 2
No’lu Şube Başkanları, İlksan De- hiçbir hak kaybına uğratılmadan
netleme Kurulu Üyeleri ile İlksan
zorunlu üyelikten ayrılmalarının
delegeleri katıldı.
yolu açılacaktır. İlksan’ı adım adım
feshe götürecek yasal düzenleme
Toplantıda bir konuşma yapan
yapılmasının mücadelesi verileGenel Sekreter Musa Akkaş
cek ve İlksan emin ellerde tasfiye
“Bugün İlksan’ın mali kongreedilecektir.’
sini yapıyoruz. Hayırlı olmasını
Bunu diyenler bugün burada
diliyorum. Ana statüyle ilgili deyoklar. Bunu diyenler İlksan ilçe
ğişikliklere de gidilecek. İnşallah
buradan güzel kararlar çıkar. İlksan temsilcilik seçimini boykot ettiler.
Ben doğrusu bu işi anlayamadım.
ile ilgili herkes ileri geri konuşu2012 seçimlerine yetkili sendika
yor. Başarısızlıktan söz ediliyor,
olmasına ve İlksan üyesi olan üyeolumsuzluk üzerine değerlenlerinin
sayısının da fazla olmasına
dirmeler yapılıyor. 6 dönemdir
rağmen
tüm devlet imkânlarını
İlksan’ı Türk Eğitim-Sen üyelerinin
da
kullandınız.
Kendilerine yakın
seçtiği delegeler yönetiyor. Bunca
buldukları
parti
il, ilçe başkanları,
seçim başarısının bir sebebi
milletvekilleri, belediye başkanları,
olmalı. Türk Eğitim-Sen dışında
bazı il, ilçe milli eğitim müdürleri,
olan sandık üyeleri seçimlerde
‘Sandığı şaibesiz, amacına uygun birçok bürokrat devrede olmasına
şekilde yönetirse Türk Eğitim-Sen rağmen kaybettiniz. Hem de ne
kaybediş. 222 delegenin 133’ünü
yönetir’ diyerek sandığa gidiyor
ve Türk Eğitim-Sen’e oyunu güven Türk Eğitim-Sen, 42’sini Eğitim Bir
Sen almıştı.
içinde veriyor. Biz seçimlerde

Hal böyleyken iftiraları, ithamları
kabul etmek mümkün değildir.
Rekabeti anlarım ama iftirayı ve
yalanı asla. Yalancı ve iftira edenlerle ilgili Kuran’ı Kerim’de mealen
buyuruluyor ki; ‘Yalan söyleyenler,
iftira edenler, ancak Allah’ın ayetlerine inanmayanlardır. İşte onlar
yalancıların ta kendileridir.’
Yüce Dinimiz dedikodu yapmanın ölmüş bir kardeşinizin etini
yemek gibi olduğunu söylüyor.
Ben de yalan söyleyenler için
diyorum ki; Allah sizi ıslah eylesin.
Türk Eğitim-Sen’in olduğu yerde
hırsızlık olmaz. Adaletsizlik olmaz,
kul hakkı yenmez. Her kim ki
İlksan’dan bir kuruş menfaatlenirse, Allah onun çoluğundan çocuğundan çıkarsın. Birilerinin elinde
belge varsa, ortaya koysun. Bu
ülkenin hâkimleri, savcıları var. Üstelik bu yalan ve iftiralar saygınlığı
ve itibarı zedelenen öğretmenlere
de bir saygısızlıktır. İlksan yönetiSeçime girme cesaretini gösdevlet imkânını kullanmadık.
minde,
denetlenmesinde Bakanlık
teremediler. Onları kaybetme
2012 yılı seçimleri öncesinde bu
bürokratları
da vardır. MEB’in de
korkusu sardığından boykot kararı
salonda Genel Başkanımız İsmail
bu
ithamları
yapanlara bir cevap
Koncuk’un da katıldığı toplantıda alarak bu seçimlere katılmadılar.
vermesi
de
gerekir.
1996 yılından bu tarafa İlksan ehil
Eğitim Bir Sen Başkanı Ali Yalçın
Başarı varken gözünde at
ellerdedir. Hiç kimse cebinden pameydan okumuştu. ‘Gelecek
gözlüğü
olanlar, karalama kamdönemlerde burada biz olacağız’ rasını çalan kişiye cüzdanını teslim
panyası
ile
İlksan’a çamur atsalar
etmez
veya
haklarını
korumayan
demişti. 28 Nisan’da sandığın heda,
seçimleri
boykot etseler de,
kuruluşa
güvenmez.
İlksan
üyeleri
sabını sandıkta soralım diye bir el
bizler
Türk
Eğitim-Sen
olarak 263
Türk
Eğitim-Sen
delegelerine
broşürü bastırmışlar. Söz konusu
bin 626 İlksan üyesinin haklarını
güvenmektedir, inanmaktadır.
broşürden sizlere bazı bölümleri
korumak için burada olmaya, Türk
okumak istiyorum: ‘İşte sana fırsat! Sandığı da bundan dolayı Türk
Eğitim-Sen üyesi İlksan üyelerinin
Eğitim-Sen delegelerine teslim
İlçe temsilciliği seçiminde en
seçimlere katılmalarını sağlamaya
etmektedir.
doğru adaya oy vererek İlksan’ı
devam edeceğiz. Bizler bu kurubataklığa dönüştürenlerden hep
1996 yılı öncesinde sicili bozuk
luşa
yalancıyı, hırsızı sokmadık,
birlikte sandıkta hesap soralım.
bir İlksan vardı. Bugün iyi işleyen,
sokmayacağız.
Yeni delegelerle yeni bir süreci
yönetimine güven duyulan bir ilk1996 yılından bu tarafa bu sanbirlikte başlatalım. Seçilecek yeni
san var. 1996 yılında eksi 3 milyon
dıkta
görev alan Yönetim, Denetdelegelerde; İlksan’daki yolsuzTL ile zor durumda olan İlksan tesluklar, usulsüzlükler gün yüzüne
lim alınmıştı. Bugün İlksan’ın kasa- leme Kurulu Üyelerine, İLKSAN
yönetimlerinde görev alan MEB
çıkarılmakla yetinilmeyecek aynı
sında 1 milyar TL nakit parası var.
bürokratlarına, delegelere ayrı
zamanda yolsuzluğa ve hırsızlığa
1996 yılı öncesinde emekli olan
ayrı teşekkür ediyorum. Tuncer
bulaşmış yöneticilerin yargılanma- bir İlksan üyesi iki maaş tutarında
Yılmaz ve ekibine ayrıca teşekkür
ları sağlanacaktır. Zorunlu üyeliğin ikramiyeyi bir yıl içinde alırken,
bugün on katı tutarında ikramiyeyi ediyorum.
kaldırılması için İlksan Genel
kurulun’nda karar alınacak; üyeler bir iki gün içinde alabilmektedir.

Türkiye’nin Sendikası

OKUL ÖNCESİ VE
İLKÖĞRETİM KURUMLARI
YÖNETMELİĞİNE
YÜRÜTMEYİ DURDURMA

Türk Eğitim-Sen olarak,
26.07.2014 gün ve 29072 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan
Milli Eğitim Bakanlığı Okul
Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 4. Maddesinde “tam
gün” tanımına yer verilmemek
suretiyle yapılan eksik düzenlemenin, “Etkinlik, ders, etüt
ve dinlenme süreleri” başlıklı 6.
Maddesinin 1. Fıkrasının (a) ve (c)
bentlerinin, “Öğretmenlerin nöbet görevi” başlıklı 44. Maddesinde nöbet görevinin karşılığı
olarak ücret öngörülmemesi
sureti ile yapılan eksik düzenlemenin, “Okul rehber öğretmeni” başlıklı 47. Maddesinde
anaokullarına yer verilmemek
suretiyle yapılan eksik düzenlemenin, “Komisyonlar ve Mali
Hükümler” başlıklı 9. Bölümde
yer alan, 67., 68., 69.,70.,71. ve
72. Maddelerinin; nöbet tutma
sorumluluğunun öğretmenin asli
görevi olmadığı, okul eğitiminin
ücretsiz olması gerektiği, dava
konusu Yönetmelik hükümlerinin
üst hukuk normlarına, eşitlik ilkesine, hukuka ve kamu yararına
aykırı olduğu ileri sürülerek
yürütmesinin durdurulması ve
iptali talebiyle açtığımız davada;
Danıştay 8. Dairesinin
2014/11251 E. ve 01.03.2016
tarihli kararı ile dava konusu
düzenlemeye dayanak teşkil
eden Milli Eğitim Bakanlığına
Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm
Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin
“Rehberlik alan öğretmeni norm
kadrosu” başlıklı 21. Maddesinde “bağımsız anaokulları”
ibaresine yer verilmemesine
ilişkin eksik düzenleme yönünden yürütmenin durdurulmasına
karar verildiğinden, dava konusu
47. Maddede anaokullarına
yer verilmemesine ilişkin eksik
düzenlemede hukuka ve kamu
yararına uyarlık bulunmadığı belirtilerek, dava konusu Yönetmeliğin “Okul rehber öğretmeni”
başlıklı 47. Maddesinde anaokullarına yer verilmemek suretiyle
yapılan eksik düzenleme yönünden yürütmenin durdurulmasına
karar verilmiştir.
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GENEL BAŞKAN İSMAİL KONCUK, ÇANKAYA KÖŞKÜ’NDE
DÜZENLENEN TOPLANTIYA KATILDI
Başbakan Ahmet Davutoğlu,
1 Mayıs Emek ve Dayanışma
Bayramı öncesi 27 Nisan 2016
tarihinde Çankaya Köşkü’nde
işçi ve Memur Konfederasyon
Başkanları ile toplantı yaptı. Toplantıya Türkiye Kamu-Sen ve Türk
Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail
Koncuk’ta katıldı.

Başbakan Davutoğlu toplantıda,
konfederasyon başkanlarını da
dinledi. Türkiye Kamu-Sen Genel
Başkanı İsmail Koncuk toplantıda
yaptığı konuşmada şunları söyledi;

işçi ve benzeri uygulamalar asla
doğru olmayacaktır” dedi.

KONCUK: GENÇ İŞSİZLİK
KONUSUNDA PROJELER
ÜRETİLMELİDİR
Genel Başkan İsmail Koncuk,
Atatması yapılmayan öğretmenler, İİBF ve MYO mezunları ve tüm
genç işsizler sorununu da Başbakan Ahmet Davutoğlu’na iletti.
Koncuk, “Ağustos ayında öğretmen alımı yapılmayacağına dair
duyumlar alınmaktadır. Halbuki şu
an yüz bin öğretmen ihtiyacımız
bulunmaktadır. Ağustos ayında
mutlaka öğretmen ataması yapılmalıdır. Şu an 75 bin ücretli öğretmenle eğitim-öğretim faaliyeti
yaptığımız, sadece İstanbul’da
15 bin ücretli öğretmenin görev
yaptığını düşündüğümüzde ciddi
bir öğretmen ihtiyacı olduğu
görülmektedir.

saraylarda görevli Türk BüroSen temsilcisi Ankara’ya sürgün
edilmiştir. Adalet Bakanlığı’nda,
GATA’da görev yerleri değiştirilen
“Öncelikle 1 Mayıs öncesi yaptıŞube Başkanlarımız bulunmakğınız toplantı için teşekkür ederim.
tadır. Halbuki, idare ile zaman
2006 yılında kısmi zamanlı sözzaman ters düşmek sendikacılığın
leşmeli öğreticilik adı altında bir
“Şu ana kadar 21 toplu sözleşme
doğasında vardır. Böyle olduğu
istihdam türü çıktı ve öğretmenler
kararı uygulanmamıştır. 4-C’ye
sürece nasıl sendikacılık yapa8 aylığına sözleşmeli olarak görevkadro toplu sözleşme kararı haline cağız? Sizden istirhamımız, bu
lendirildi. Türk Eğitim-Sen olarak
gelmesine rağmen hala uygukonuda bir Başbakanlık genelgesi
bu düzenlemeye dava açtık ve ipBunun yanı sıra, 400 bin atama- lanmamıştır. Üniversiteli işçilerin
ile kurumları uyarmanızdır” dedi.
tal ettirdik. Daha sonra öğretmen
memur kadrolarına geçirilmesi
sı yapılmayan öğretmen olduğu
ve memurlar 4-B’li olarak istihdam
KONCUK: YARGI KARARLARININ
konusundaki karar da uygulangöz önüne alındığında bu sayıyı
edildi. 2007 yılından 2011 yılına
mamıştır.
Bunlar
toplu
sözleşme
UYGULANMASI İÇİN TALİMAT
kadar 4-B’liliğin iptal edilmesi için eritmek için yeni projeler üretilmekararlarıdır ve kanun gereği bu
lidir.
Mesela
öğrencilerimizin
ödev
VERİN
yapmadığımız eylem, söylemedikararlar mutlaka uygulanmalıdır.
ve
benzeri
çalışmalarını
yönlenMilli Eğitim Bakanlığı’nda
ğimiz söz kalmadı.
Bu konuda zaman zaman Çalışdirmek üzere etüt öğretmenlik
yargı kararlarının uygulanma2011 seçimleri öncesinde bütün
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’da
sistemi uygulanabilir. İktidarınız
dığına da dikkat çeken Genel
siyasi partiler 4-B’ye kadroyu sesendikaların talepleri karşısında
tarafından büyük bir iddia ile
Başkan İsmail Koncuk, Başbakan
çim beyannamesine alınca Adalet
zor durumda kalmaktadır. Artık,
başlatılan kurs merkezlerinde
Davutoğlu’ndan yargı kararlarının
ve Kalkınma Partisi 4-B’lileri kadgörevlendirilmek üzere öğretmen bu kararların uygulanması için
uygulanması için bu konuda bir
roya aldı ama sonrasında da 4-B’li
harekete geçilmelidir” dedi.
ataması yapılabilir.
talimat vermesini istedi. Koncuk,
istihdam devam etti. Halen 4-B’li
Ülkemizde
430
İİBF’li,
1
milyon
“ Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı’na
KONCUK:
İDARE
İLE
TERS
DÜŞEN
çalışanlar var.
Meslek Yüksek Okulu mezunu
açtığı davaları kazanan yöneTEMSİLCİLERİMİZ
SÜRGÜN
Şimdi taşerona kadro sözüne
olmak üzere ciddi oranda genç
ticilerin kazandığı davalar hala
EDİLİYOR
rağmen, taşeron çalışanları “Özel
işsizler bulunmaktadır. Genç işsizuygulanmamaktadır. Hatta bu
Statü” ile istihdam etmek istiyorSendikal faaliyetler çerçevesinkonuda uygulanmayanlara yönelik
liği
en
aza
indirmek
adına
radikal
sunuz. Bu doğru bir istihdam türü
de çalışmalar yapan ve bu sırada
açtığımız tazminat davalarını da
tedbirler
alınmalıdır”
dedi.
değildir. Bu özel statü şayet bu
zaman zaman idare ile ters düşen
kazanmaya başladık. Bu konuda
şekilde uygulanırsa süreç içinde
temsilcilerimizin sürgün edildiğiKONCUK: 4-C’YE KADRO,
sizden bir talimat vermenizi ve bu
hem hükümetinizin hem de sendini belirten Genel Başkan İsmail
ÜNİVERSİTELİ İŞÇİLER GİBİ 21
yargı kararlarının uygulanmasını
kaların başı çok ağrıyacaktır.
TOPLU SÖZLEŞME KARARI HALA Koncuk, Başbakanlık genelgesi
sağlamanızı istirham ediyorum”
ile kurumların uyarılmasını talep
“Göç yolda düzelir” mantığı ile
UYGULANMADI
dedi.
etti. Koncuk, “Sendikal faaliyetler
yapılan bu çalışmalar hiç doğru
Genel Başkanımız İsmail
Genel Başkan İsmail Koncuk,
kanun doğrultusunda yapılan bir
değildir. Dolayısıyla bu özel statü
Koncuk,
toplu
sözleşmede
karar
ayrıca
“Bu toplantıları 1 Mayıs’tan
etkinliktir.
Ancak,
bu
faaliyeti
yakonusunun yeniden değerlenhaline gelmesine rağmen, 21
parken idare ile zaman zaman ters önce geleneksel hale getirelim,
dirilmesi doğru olacaktır. İster
maddenin hala uygulanmadığının düşen bazı sendika temsilcilerimiz bir araya gelelim” teklifi için sayın
işçi yapın, isterseniz memur ama
Başbakan’a teşekkür etti.
sürgünle karşı karşıya kalabilgüvenceli bir sistem ihdas edilme- altını çizerek;
lidir. Ayrıca esnek istihdam, kiralık
mektedir. Bugün İstanbul’da milli

KONCUK: TAŞERONA ÖZEL
İSTİHDAM KABUL EDİLEMEZ
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Türkiye’nin Sendikası

KONCUK: TÜRKİYE KAMU-SEN OLARAK MENSUPLARIMIZIN
YÜZLERİNİ YERE EĞDİRMEYECEĞİMİZE SÖZ VERİYORUZ
Türkiye Kamu-Sen ve Türk
Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail
Koncuk, yurt gezileri kapsamında
14 Nisan 2016 tarihinde Gaziantep ilimizi ziyaret etti. Genel
Başkana Genel Mali Sekreter Seyit
Ali Kaplan ile Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Talip Geylan da eşlik
ettiler. Türkiye Kamu-Sen Gaziantep İl temsilciliğimizin düzenlediği
“Türkiye Kamu-Sen Gaziantep
Teşkilat Buluşması” toplantısına
katılan Genel Başkan İsmail Koncuk, coşkulu kalabalığa hitap etti.

sendika türedi. İktidarla beraber
palazlanan büyüyen bir sendika.
Ben buradan iktidarı da, sayın
Başbakan’ı da uyarıyorum, bu ülkenin hükümetini, Bakanlarını da,
Milletvekillerini de uyarıyorum.
Kamuda istediğiniz kadar düzenlemeler yapın ama bu sendikamsı
yapının bu rezil stratejisine göz
yumduğunuz sürece yaptığınız hiç
bir düzenlemenin kamuda olumlu
bir sonuç doğurması mümkün
olmayacaktır. Mesela stajyer öğretmenlikle ilgili bir düzenleme yaKonuşmasına katılımcıları selampılıyor. Bu sendikamsı yapı gidiyor
layarak başlayan Genel Başkanıstajyer öğretmene diyor ki, “Bak
mız, Türkiye’nin içinden geçtiği
hareketidir. Sadece sendikal
diyor. Yüce Allah diyor ki, “Biz
performans değerlendirme zamasürece dair önemli tespitlerde
bir hareket değildir. Yüce Allah,
sana tebliğ görevi verdik, biz
nı geldi Bu değerlendirmeyi bibulundu. Koncuk, “İstiklal MarşıAyet-i Kerimesinde buyuruyor
isteseydik, ol deseydik herkes
zim adamlarımız yapacak, arkadan
mız, “Korkma!” diyerek başlıyor
ki, “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir
Müslüman olurdu” buyuruyor. Biz yazılı sınav, sonrada sözlü sınav…
ve “Hakkıdır, hür yaşamış, bayolur mu?” Bu ne demek? Bilenler de Türkiye Kamu-Sen olarak bunu Eğer sendikamıza üye olamazsan
rağımın hürriyet; Hakkıdır, hakk’a
bilmeyenlerden daha kıymetlidir
yapacağız, şube bakanımızdan
senin stajyerliğini kaldırmayız”
tapan, milletimin istiklal! diyerek
ama kıymet nasıl ölçülür, eğer bi- işyeri temsilcimize Türkiye Kamudiyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı
sona eriyor. Hakk’a tapmak kuru
len dediğimiz o insanlar o bilgisini Sen’e gönül veren üyelerimize
bir sözle ifade edilemez. Kim deistediği kadar güzel düzenlemetoplum adına, doğruyu yapmak
kadar hepimiz bu tebliğ görevini,
miş kolay bir iş var diye? Elbette
adına kullanıyorsa onların kıymeti toplumu uyarma görevimizi yerine ler yapsın, bu sendikal anlayış o
zorluklar yaşayacağız. Doğruyu
düzenlemeleri böylesine istismar
vardır. Yoksa Profesör olmuş ama getireceğiz. Omuzlarımıza bir
yapmak bedel ödemeyi gerektirir,
ettiği sürece olumlu sonuçlar
bilgisini toplumun problemlerini
müslüman Türk olarak yüklenen
risk almayı gerektirir. Bu riski göze
çözmek adına kullanmıyor, doğsorumlulukları yerine getirmiş ola- çıkamaz. Böyle bir sendikal anlayış
alamayan hiçbir millet tarih içinde
ruya yöneltmek adına kullanmıyor cağız. Aksi takdirde bilen olmanın memura ne verebilir? Memuru
şerefiyle, namusuyla varlığını asla
korkutmak, huzursuz etmekten
ise bu bilginin kimseye faydası
bir anlamı yoktur. Türkiye Kamukabul ettiremez. Suriye’de yaşayoktur. Dolayısıyla, bilenlerin
Sen üyesi olanların bir eli yağda
başka memura ne verebilir? Hiçbir
nanalar ortada, 500 bin Suriye’li
sorumlulukları bilmeyenlere göre bir eli balda olacak garantisini biz şey veremez! Eğer biz bu ahlaksız
Gaziantep’te yaşıyor. Kilis’e gittim
çok daha fazladır. Türkiye Kamukimseye vermiyoruz ama mücaanlayışın kamuda yer tutmasına
bugün, 140 bin Suriyeli’nin sığınSen madem aydınlar ve bilenler
delemizin şerefli bir mücadele
göz yumarsak ki yummayacağız,
macı olarak yaşadığını söylediler.
hareketidir, o halde Türkiye Kamu- olacağının sözünü her zaman
sadece Türkiye Kamu-Sen üyeleri
Bu ülkede sayıları ise 3 milyonu
Sen üyesi olanların sorumluluğuveriyoruz” dedi.
değil, kamu çalışanlarının hepsi
buldu. Bu Suriye’li kardeşlerimizin nun çok daha fazla olması gayet
Kamuda
bir
sendikamsı
yapının
aydın sıfatını hak eden insanlar,
başına bu işler neden geldi, bir
tabii bir sonuçtur.
türediğine
vurgu
yapan
Genel
okumuş adam, aydın sıfatını
düşünün. Çünkü millet olamadılar.
Kimse
zorluk
içindeyiz
diye
Başkan
İsmail
Koncuk,
siyasi
iktiüzerinde taşıyan bir insan bu tür
Millet olamayan hiçbir toplum
düşünmesin,
Hz.
Peygamber
dar
sahipleri
bu
istismarlara
göz
teklifleri nasıl sessiz kalır? Bu tür
mukaddes değerler uğruna;
yumdukça kamuda olumlu şeyle- tehditlerle, şantajlarla taşeron işçivatan gibi, namus gibi, şeref gibi, efendimiz bir ara İslam’ı tebliği
noktasında üzüntüye kapılıyor,
rin çıkmasının mümkün olmadığını
bağımsız yaşamak gibi kutsal
lere gelen var ise, bunların yüzüne
“İnsanları
ikna
edemiyorum”
söyledi. Koncuk, “ Kamuda bir
değerler uğruna ölmeye cesaret
tükürsün, iki tokat atsın ve yanıma
edemez. Biz buna şehadet, şehit
gelsin . Bunlar kamu çalışanları
olmak diyoruz. Ben Türkiye Kamukorktukça üzerlerine geleceklerSen’in üyesi olmanın kolay bir iş
dir. Korkmayandan herkes korkar.
olduğunu kimseye söylemedim.
Yeter ki doğruyu yapın, kimseden
Böyle bir taahhüdümüz de olmadı
korkmayın. Dik durun, tehdit eden
ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim,
var ise gelin yanımıza biz gerekeni
Türkiye Kamu-Sen’e üye hiçbir
yapalım. Bunlara boyun bükerarkadaşımızın yüzünü yere eğdirseniz bunun sonu nereye gider?
meyeceğimizin, şerefiyle, şahsiyeBu ahlaksız anlayışla mücadele
tiyle oynatmayacağımızın sözünü
ederek bunları yok edebiliriz. Bu
herkese verebilirim.
sendikamsı yapı kamuda ne kadar
Bu mücadelenin içine girebüyürse kamu çalışanları o kadar
rek bu şerefe ortak olmak her
kaybetmeye mahkumdur. Hem
babayiğidin harcı değildir. Bedel
ekonomik hem sosyal anlamda
ise bedel ödeyeceğiz. Çünkü
kayıplar yaşanır” dedi.
herkes bilsin ki, Türkiye Kamu-Sen
hareketi aynı zamanda bir aydınlar
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GENEL MERKEZ ELAZIĞ VE MALATYA`DAYDI
ler aktardılar. Devlet memurlarının
yargı hakkından doğan bir iş güvencesine sahip olduğunu vurgulayan MYK üyeleri, bunun da hem
Anayasanın 125. Maddesi ve hem
de ülkenizin imzaladığı uluslararası
sözleşmelerden kaynaklandığını
işaret ettiler.

Genel Sekreter Musa AKKAŞ ile
Genel Teşkilatlandırma Sekreteri
Talip GEYLAN 15 Nisan Cuma
günü Elazığ’da ve 16 Nisan Cumartesi günü de Malatya’da Şube
Başkanlıkları tarafından düzenlenen istişare toplantılarına katılarak
temsilciler ile bir araya geldiler.
Toplantılarda Şube Başkanları
Talat Efe ve Ekrem Şenol’dan
sonra söz alan Merkez Yönetim
Kurulu üyeleri sendikal çalışmalar
ve gündemdeki gelimeler hususunda katılımcıları bilgilendirdiler.
İLKSAN İlçe Temsilcileri seçiminde Türk Eğitim Sen üyesi
adayların ezici bir çoğunlukla ba-

16

şarı elde ettiğini vurgulayan MYK
üyeleri, bir sendikanın, geçen iki
seçimde yaşadığı hezimetten
kaçmak için sözde boykot kararı
alarak sorumluluktan kurtulmak
istediğini ifade ederek, kaçışın
adını boykot koymakla eğitim
çalışanlarını kandırılamayacağını
ve zaten seçimlere katılım oranının
da daha önceki seçimlerle hemen
hemen aynı olduğunu dile getirdiler. Genel Başkan Yardımcıları, bu
durumun, seçime girme cesareti
gösteremeyen sendikanın boykot
çağrısının da çalışanlar tarafından
ciddiye alınmadığının göstergesi
olduğunu vurguladılar. İLKSAN
seçimlerinde aday olan ve oy kul-

lanan eğitim çalışanlarına, kendi
kurumlarına sahip çıktıkları için
teşekkür eden konuşmacılar , bu
seçim sürecinde yaşanan tecrübeler ışığında eksiklerin tespit
edilerek gelecek dönemlerde
daha fazla başarı elde edileceğini
vurguladılar.
Çalışma hayatında yaşanan
problemlere de değinen konuşmacılar, özellikle son yıllarda 657
Sayılı DMK üzerinde yürütülen
tartışmalarla devlet memurlarının
statüsü ve iş güvencesine yönelik
olumsuz girişimlere de değinerek,
Türkiye Kamu Sen’in gündemdeki
tehlikelere karşı ortaya koyduğu
ve koyacağı tedbirlerle ilgili bilgi-

Kim ya da hangi makamda olursa olsun hiç kimsenin hukuktan
üstün olamayacağını ve herkesin
hukuka saygılı olması gerektiğini
belirten Genel Başkan Yardımcıları, özellikle son yıllarda MEB’de
uygulanmayan yargı kararlarına
dikkat çektiler. Hukukun bazen
belki yavaş yürüdüğünü fakat
eninde sonunda hükmünü vereceğini söyleyen konuşmacılar, bugün
yargı kararlarını uygulamayan ve
çalışanların hakkını teslim etmeyen bürokratların, vakti geldiğinde mutlaka yine hukuk karşısında
hesap vereceklerini iddia ettiler.
Konuşmalarında son aylarda
ülkemizde yaşanan terör eylemlerine de değinen Genel Başkan
yardımcıları, terörle mücadelede
şehit olan asker, polis ve korucularımızı minnet ve rahmetle yad
ederek, Türkiye Kamu-Sen’in
terörle mücadelede sonuna kadar
Devletin yanında saf tutuğunu
ifade ettiler. Bunun yanında
bölücü terörün zemin kazanmasına meydan veren ihmallerle ilgili
olarak da makamı ne olursa olsun
tüm sorumluların vakti geldiğinde
hukuk önünde hesap vereceğini
belirterek; bedeli evlatlarımızın
canıyla ödenen bu hataların unutulmayacağını söylediler.
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KAMUDA PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİNİ OBJEKTİF
YAPACAK KRİTERLERİ BELİRLEMEK MÜMKÜN DEĞİL
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, konfederasyonumuzun yiğit ve yürekli üyeleri ile kucaklaşmaya devam ediyor.
İstişare toplantıları kapsamında Sivas ilimizi ziyaret eden ve Türkiye
Kamu-Sen’e bağlı sendikalarımızın üyeleri ile bir araya gelen Genel
Başkanımız İsmail Koncuk, çalışma hayatı ve Türkiye gündeminde
öne çıkan başlıklara dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Büyük coşku ve heyecan içinde gerçekleşen Türkiye Kamu-Sen
Sivas İstişare Toplantısına, Türk Eğitim-Sen Genel Sekreteri Musa
Akkaş, Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreteri M. Yaşar Şahindoğan, Türk Büro-Sen Genel Başkanı Fahrettin yokuş, Türk EmekliSen Genel Başkanı Osman Özdemir, Şube Başkanları, İl temsilcileri,
üyelerimiz ve çok sayıda davetli katıldı.
Kamuda yapılması planlanan performans değerlendirmesine
yönelik çalışmalara da değinen Genel Başkan İsmail Koncuk, uygulamanın hakkını vererek yapılmasının mümkün olmadığını belirtti.
Genel Başkan İsmail Koncuk; “Devlet Personel Başkanlığı’nda bir
çalışma yapıldı. Kamuda performans konusunda taraflar bir araya
geldi. Bu çalışmanın içinde biz de varız. Kamuda performans değerlendirmesi amacında olan insanlar, dünyadan bihaberdir. Dünyaya
gözünü kapamış insanlardır. Memurlar hizmet üretiyor. Bu hizmetin
kalitesini ölçebilecek objektif kriterler yokken, bunu hakkını vererek
yapmak imkansız. Bu performans konusu içinden çıkılmaz bir hal aldı.
Ne çalışanlara, ne de hizmet kalitesini arttırmaya faydası olmayan bir
sistem. Geçmiş yıllarda da uygulandı.
Örneğin PTT’de de performans sistemi uygulanıyor. Bir postacının
günde 15 km yürüyerek o performans kriterlerini aşması lazım. Bu
konuyla ilgili yıllarca çalışma yapmış bir profesör hocamız yanıma
geldi. Kendisine de sordum, bu objektif kriterlerin ortaya koyulup
koyulamayacağını. Kendisi de bunun mümkün olmadığını söyledi. Bu
performans kriterleri sadece, bir takım insanları korumaya yönelik uygulanır. Bunun soncunda da çalışma barışı ortadan kalkarak çalışanlar
boğaz boğaza gelir.
Bu konuda hükümete seslenerek; “milleti birbirini gırtlayacak seviyeye getirecek düzenlemeler yapmayın” diyorum. Şehitlerimize olan
saygıdan bugüne kadar sokaklara çıkıp eylem yapmadık. Her gün
vatan evladı can verirken, eylem yapmayı kendimize yakıştıramadık.
Biz sorumluluk sahibi olarak hareket ediyoruz. Mücadelemiz sonuna
kadar devam edecektir. Bizim korkacağımızı düşünenler ölümden öte
yol olmadığını bilsinler. Bugün ağa babalarının yanından ayrılmayanlar, yarın yüzümüze bakacak halleri kendilerinde bıraksınlar. İktidarlar
gelip geçicidir ama biz buradayız ve olmaya devam edeceğiz. Biz
hizmet üretmek için yaşıyoruz.” dedi.
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G E N E L M E R K E Z O S M A N C I K ’ TAY D I
Genel Sekreter Musa AKKAŞ ile
Genel Teşkilatlandırma Sekreteri
Talip GEYLAN 19 Nisan 2016
Salı günü Çorum/Osmancık İlçe
Temsilciliği’nin düzenlediği istişare
toplantısına katıldılar. Toplantıya
Çorum Şube Başkanı Selim Aydın
ile yönetim kurulu üyelerinin yanı
sıra Kargı, Dodurga, Oğuzlar ve
İskilip ilçe teşkilatları da programda hazır bulundular.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
okunmasıyla birlikte İlçe Temsilcisi
Salim Sal tarafından gerçekleştirilen açılış konuşmasının ardından
Türkiye Kamu-Sen Çorum İl Temsilcisi ve Türk Eğitim Sen Şube
Başkanı Selim Aydın bir konuşma
yaptı.
Daha sonra Merkez Yönetim
Kurulu üyeleri Talip Geylan ve
Musa Akkaş söz alarak katılımcılara hitap ettiler.
İLKSAN seçimlerinde ilçe ve
il genelinde gösterilen başarıdan dolayı teşkilat yöneticilerini
kutlayan ve üyelere teşekkür eden
Merkez Yönetim Kurulu üyeleri,
üye sayısı fazla olmasına rağmen

cesaret edip seçime giremeyen
ve kaçışın adını da sözde boykot
koyan sözde yetkili sendikanın
beceriksizliğinin bir kez daha
tescillendiğini ifade ettiler. Bu
sendika tarafından İLKSAN’a
yönelik yürütülen iftira kampanyasının, aslında eğitimcilerin itibarını
rencide ettiğini ve öğretmenleri
kendi kurumlarını dahi yönetmekten aciz bir meslek grubu gibi
gösterecek bir tabloya neden
olduğunu belirterek, bütün eğitim
çalışanlarını mesleğin itibarını
rencide eden bu sendikaya karşı
verilmesi gerekliliğini belirttiler.
tavır almaya davet ettiler.
Gerek Toplu Sözleşmelerde yaşanan skandallar ve gerekse kamu
15 Mayıs tarihinde hizmet
çalışanlarının haklarına yönelik
kollarındaki sendika sayılarının
olumsuz girişimler karşısında sertespit edileceğine dikkat çeken
konuşmacılar, kamu çalışanlarının gilenen kayıtsızlığın sözde yetkili
tek ve gerçek temsilcisinin Türkiye sendikanın aymazlığına somut
işaret olduğunu vurgulayan MerKamu-Sen olduğunu belirterek,
kez
Yönetim Kurulu üyeleri, kamu
hem çalışma hayatında huzurun
çalışanlarının artık bu çirkin gidişe
sağlanması hem de memurların
dur demesi gerektiğini söylediler.
kazanılmış haklarının korunması
için sarı sendikacılığa geçit verilKonuşmalarında terörle mücadelede hayatını kaybeden güvenmemesi ve her alanda adam gibi
sendikacılığın adresi olan Türkiye lik görevlilerini de rahmetle yad
Kamu-Sen’e bağlı sendikalara güç eden Genel Merkez yöneticileri,

Genel Sekreter Musa Akkaş ve
Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreteri M. Yaşar Şahindoğan, 8 Nisan 2016 tarihinde
Karaman Şube’nin düzenlediği istişare toplantısına katıldı. Toplantıda Karaman Şube Başkanı Ziya
Hotamışlı ve Şube yönetim Kurulu
Üyeleri, Karaman Eski Şube Başkanları Ali Buğdaycı ve Mehmet
Serin, ilçe ve işyeri temsilcileri ile
şube kadın komisyonu üyeleri hazır bulundu. Ayrıca Genel Merkez
Yöneticileri Karaman Valisi Murat
Koca ve Karaman Milli Eğitim
Müdürü Asım Sultanoğlu’nu da
ziyaret etti.

Eğitim Bakanlığı’nın birleştirici
olması lazım. Milli Eğitimin amacı
iyi insan, iyi vatandaş yetiştirmektir. Herkesin evet diyebileceği bir
Yönetici Atama Yönetmeliği’ni çıkaramayan MEB’de nasıl bir başarı
beklenebilir. Çıkarılan yönetmelikle insanlar ayrıştırılmış ve kamplara bölünmüştür. Milli eğitimde
bir zulüm yaşanmaktadır. Yaşanan
zulmü ortadan kaldırmadığınız
müddetçe eğitim çalışanları
arasında huzuru sağlayamazsınız.
Türk Eğitim-Sen olarak bu zulmü
kim yapıyorsa, kim nerede bir
haksız uygulamanın içerisinde ise
takip ediyoruz. Onlara karşı her
türlü meşru hakkımızı kullanacağız. Herkes iyi bilsin ki, haksızlık
yapanlar takibimizdedir.”

Toplantıda bir konuşma yapan
Genel Sekreter Musa Akkaş
şunları kaydetti: “Milli Eğitimde
kendinden olmayı ötekileştirip,
hayat hakkı tanımayan, yandaşlığı,
kadrolaşmayı milli eğitimin her
hücresine yerleştirmeye çalışan
bir zihniyetle karşı karşıyayız.
İnsanların emekleri, alın terleri
yok sayılmış, kazanılmış haklar
görmezlikten gelinerek, gayri
insani ve gayri hukuki uygulamalarla okul ve kurum yöneticileri
görevlerinden alınmıştır. Şu an
milli eğitimde okul ve kurumların
başında çoğunluğu tetikçi ve
yalaka tayfası iş başındadır. Milli
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Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreteri M. Yaşar Şahindoğan da terör saldırılarına değinerek, şunları kaydetti: “Ülkemizin
içinde bulunduğu şartları biliyorsunuz. Ülkemizin bir bölümünde
çözüm süreci adı altında yürütülen
bir gaflet süreci neticesinde
adeta savaş yaşanıyor. Daha düne
kadar elimizi kolumuzu sallayarak
gezdiğimiz vatan topraklarına
bugün asker gücüyle, polis gücüyle savaşarak girmek zorunda
kalıyoruz. Ülkemizin bu duruma

terörle mücadeleye, son terörist
itlaf edilinceye kadar kararlılıkla
devam edilmesi gerektiğini belirttiler. Terörle mücadelede Türkiye
Kamu-Sen’in yerinin, Devletin
yanı başı olduğunu vurgulayan
konuşmacılar, vakti geldiğinde de
Çözüm Süreci adı altında terör
unsurlarına alan açan sorumluların
makamı ve görevi ne olursa olsun
mutlaka hukuk önünde hesap
vereceklerini ifade etiler.

GENEL MERKEZ
KARAMAN’DA

gelmesinde kabahati olanlar
hepimizin malumudur. Yıllardır
çözüm süreci adı altında her şeye
göz yumuldu. Şehirler cephaneliğe dönüştürülürken, karakolların
karşısında PKK’lı teröristler geçit
töreni yaparken, asfaltların altına
bomba yerleştirilirken bu ülkede yine güvenlik güçleri vardı, il
valileri vardı, kaymakamlar vardı.
Bölücü örgütün faaliyetlerine
maalesef göz yumuldu. Bugün ise
çözüm süreci adı altına yürütülen gafletin bedelini evlatlarımız
şehit olarak ödüyor. Öte yandan

ülkemizin bazı üniversiteleri
hala bölücü örgütün kurtarılmış
bölgeleri gibiyken, siz Doğu’da,
Güneydoğu’da teröristlerle boşuna mücadele ediyorsunuz. Bunlar
bu üniversitelerden ve Doğu’da,
Güneydoğu’da bölücü örgütün
üssü haline gelmiş çeşitli kurumlardan besleniyor. İnşallah ülkemizi
yönetenler bize yaşattıkları o gaflet sürecinden ders almışlardır ve
her unsuruyla bölücülük belasının
üzerine giderler.”

TÜRK EĞİTİM-SEN

Türkiye’nin Sendikası

GENEL MERKEZ ERZİNCAN, GÜMÜŞHANE, BAYBURT,
ERZURUM, IĞDIR, ARDAHAN VE KARS’TAYDI
Genel Merkezimizin Türkiye genelinde sürdürdüğü ziyaretler devam ediyor.
Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri Sami Özdemir ile Genel Mevzuat ve
Toplu Sözleşme Sekreteri M. Yaşar Şahindoğan 13 Nisan 2016 Erzincan, 14
Nisan 2016 Gümüşhane, 15 Nisan 2016 Bayburt, 16 Nisan 2016 Erzurum, 25
Nisan 2016 Iğdır, 26 Nisan 2016 tarihinde ise Ardahan ve Kars Şubelerinin
düzenlediği il istişare toplantılarına katıldılar.

İstişare toplantılarına ise şube
yönetim kurulu üyeleri, Şubelerin
kadın komisyonları ve işyeri temsilcileri katıldı. Toplantılarda birer
konuşma yapan Genel Dış İlişkiler
ve Basın Sekreteri Sami Özdemir,
“Türk Eğitim-Sen olarak ülkemizin
her tarafını karış karış geziyoruz.
Değerli arkadaşlarımızla istişarede
bulunuyor, sorunları paylaşıyoruz.
Söylem sendikacılığı değil, eylem
sendikacılığı yapıyoruz. Kimse
bizim toplantılarımıza makam
mevkii sahibi olmak için gelmiyor.
Sizleri buraya getiren gönül ve
ülkü birliğidir” dedi.

dımızın şehit düştüğü yerdeydik.
Karanfiller bırakıp, şehitlerimiz
için dualar ettik. Bir kez daha tüm
şehitlerimize Allah’tan rahmet
diliyoruz” dedi.

Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreteri M. Yaşar Şahindoğan çalışma hayatındaki tehlikelere de dikkat çekerek şunları
kaydetti: “Öyle bir siyasi iktidar
bizi yönetiyor ki; kendisine biat
etmeyen, elini eteğini öpmeyen,
onurlu ve dik duran devlet memuru istemiyorlar. Bu iktidar, herkesin
önünde el pençe divan dursun
istiyor. Bunu başarmak için ise dik
Terör saldırılarında şehit düşen
duruşumuzun kaynağı olan iş güaskerlerimize, emniyet güçlerimivencesini elimizden almak istiyorze bir kez daha Allah’tan rahmet
lar, çeşitli hamleler ortaya koyudileyen Özdemir şöyle konuştu:
yorlar. Türkiye Kamuu-Sen olarak
“Ülkemizde haksızlığın, hukuksuziş güvencesini kırmızı çizgi olarak
luğun ve ötekileştirmenin yaşandıgörüyoruz. Bu konudaki her türlü
ğı bir dönemden geçiyoruz. Öte
tehdidin sonuna kadar karşısında
yandan ülkemizin bir tarafı kan
olacağız. Eğer iş güvencemize
ağlıyor. Her gün neredeyse beş
dokunurlarsa sokakları, meydanlar
tane yiğidimizin şehit haberini
dar ederiz. Biz hükümetlerin kapı
alıyoruz. Hatta bazı basın yayın
organları şehit haberlerini o kadar kulu olmak istemiyoruz. Biz onurlu
devlet memuru olmak istiyoruz.”
kanıksadı ki, sadece haberlerde
alt yazı geçiyorlar. Iğdır da 8 Eylül diye konuştu.
2015 tarihinde 13 tane vatan evla-
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TÜRKİYE KAMU-SEN ADANA İL TEMSİLCİLİĞİ 23
NİSAN’DA VATANDAŞLARIMIZA BAYRAK DAĞITTI.

Türkiye Kamu Sen Adana İl Temsilciliği üyeleri, Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nin kuruluşunun 96. Yıldönümünde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik
ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara ve vatandaşlara Türk bayrağı
dağıttı.
İsmet İnönü Parkı içerisinde toplanan Türkiye Kamu Sen üyeleri adına
Adana İl Temsilcisi Selahattin Dolgun basın açıklaması yaptı. 23 Nisan’ın
önemine değinen Dolgun, TBMM’nin açılışının 96. yıldönümünü ve 23
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını büyük bir coşku, gurur ve
mutlulukla yaşadıklarını söyledi. Bayram vesilesiyle biraraya gelmenin
çok anlamlı olduğunu belirten Dolgun, “Ulu Önder Atatürk’ün, milletin
millettin egemenliğinin ilan edildiği gün olan 23 Nisan’ı çocuklarımıza
armağan etmesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın
dünyada kutlanan ilk ve tek çocuk bayramı olması, tüm dünya çocuklarının bu bayram vesilesiyle bir araya gelmesi çok anlamlıdır. “ dedi.
23 Nisan deyince akla gelmesi gereken eğlence değil, resmi bir bayramı kutlama olması gerektiğini belirten Dolgun, “Şunu da ifade etmeliyiz ki, 23 Nisan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı adı
üzerinde milli bir bayramımızdır. 23 Nisan’da insanların aklına gelmesi
gereken eğlence değil, resmi bayramı kutlamak olmalıdır. Bu noktada
Ulu Önder Açıklamanın ardından Türkiye Kamu Sen il Temsilciliği üyeleri yanlarında getirdikleri Türk Bayraklarını başta çocuklar olmak üzere,
vatandaşlara dağıttı.

www.turkegitimsen.org.tr

ADIYAMAN KAHTA İLÇE TEMSİLCİLİĞİ ADAY
ÖĞRETMENLER İLE BİRARAYA GELDİ

Adıyaman Kahta İlçe Temsilciliği tarafından ilçede görev yapan aday
öğretmenlerle Kahta Öğretmenevinde 15.04.2016 tarihinde yemekli
toplantı düzenlendi. Toplantıya İlçe Temsilcisi Muhittin KOYUN, Şube
Yönetim Kurulu üyeleri ve Adıyaman Şube Başkanı Şemsettin AĞAR
da katıldı. Türk Eğitim-Sen’in faaliyetleri, ülke gündemi ve öğretmenlerin sorunları konusunda karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulan toplantıya
katılan aday öğretmenler, Türk Eğitim-Sen’i yakından takip ettiklerini ve
sendikamızın çalışmalarını takdirle karşıladıklarını ifade etti.

AMASYA ŞUBE, 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE
ÇOCUK BAYRAMI’NI KÖY OKULLARINDA KUTLADI

KARAİSALI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
HAKKINDA BASIN AÇIKLAMASI
Adana 1 No’lu Şube, Karaisalı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde
basın açıklaması yaparak, eğitim çalışanlarına yönelik baskıyı protesto etti. Adana 1 No’lu Şube Başkanı Selahattin DOLĞUN, Karaisalı’da
çalışanların hiçbir dönemde bu kadar sıkıntının ve baskının olduğu bir
döneme şahitlik etmediğini söyleyerek, “Eğitimin kalitesini arttırmayı
düşünmek yerine kendi makamlarının kaygılarını düşünenler, yönetim
anlayışlarını siyasete şirin gözükmek ve adam kayırmanın üzerinde şekillendirmiş durumdalar. Karaisalı ilçemizdeki eğitim çalışanları huzursuz,
mutsuz ve gergin” dedi.

Amasya Şube her yıl olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan coşkusunu köy
okullarındaki çocuklar ve öğretmenleri ile paylaştı. Amasya Şube Başkanı Kamil Terzi ve şube yönetim kurulu üyesi Ali Kuzuca Amasya Merkeze bağlı Direkli İlkokulu’ndaki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı kutlamalarına katılırken, şube yönetim kurulu üyesi İlker Özel
de Amasya Merkeze bağlı Kale Çavuş Han İlkokulu’ndaki kutlamalara
katıldı.
Direkli Köyündeki kutlamalarda bir konuşma yapan Amasya Şube
Başkanı Terzi şunları kaydetti: “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramını Ulu Önder Atatürk izinde ve Türklük bilinci ile kutladık. Öğrencilerini milli ve manevi değerlerimiz ışığında yetiştiren böyle öğretmenlerimiz olduğu sürece, Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır.
Kimsenin gözü arkada kalmasın. 23 Nisan coşkusunu bizlere doya doya
yaşatan değerli öğretmenlerimize ve sevgili öğrencilerimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum.”
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ANKARA 6 NO’LU ŞUBE, “OKULLARIMIZ
ŞİDDETİN DEĞİL, ŞEFKATİN MERKEZİ
OLMALIDIR”
Sincan Plevne İlkokulunda velilerin öğretmenleri hakaret ve tehdit
etmesi, İngilizce öğretmeninin üzerine yürümesi, öğretmene şiddet
uygulamaya çalışması üzerine Ankara 6 No’lu Şube, diğer sendikalarla
birlikte öğretmenlere destek olmak amacıyla okul önünde basın açıklaması yaptı. Ankara 6 No’lu Şube Başkanı Aytaç Coşan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
“Görüyoruz ki; her geçen gün ülkemizin bir köşesinde öğretmene
yönelik hakaret, tehdit ve şiddet olayları yaşanmaya devam etmekte
ve bu kadar yaşanan olumsuzluğa rağmen hala gereken tedbirler alınmamaktadır.
Hiçbir sendika ayırımı yapmadan eğitim çalışanlarına yönelik saygısız
ve pervasızca yapılan davranışları lanetliyor, kınıyor ve bu tür davranışların; maruz kalan öğretmenlerimizin şahsında bütün eğitim camiasına
yapıldığını yüksek perdeden haykırıyoruz.
Bundan böyle yaşanacak bu tür bir olay karşısında sadece basın
açıklaması yapmakla yetineceğimiz sanılmasın. Eğitim çalışanlarına
yönelik hakaret, tehdit ve şiddet eylemleri hukuki zemine taşınacaktır.
Kocaeli’nde öğretmene karşı haksız hakaret eyleminden dolayı; alenen
kamu görevlisine tehdit ve hakaret suçları işlediği sabit görülüp cezaya çarptırılan ve devamında açılan manevi tazminat davası neticesinde
tazminat ödemeye mahkûm edilen velinin davası da emsal teşkil edecektir.
Bu vesile ile öğretmenlerimize karşı yapılan hakaret, tehdit ve şiddet
olaylarını bir kez daha kınıyor, hakarete uğrayan meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yetkililere ve velilerimize; onların da bir
öğretmen tarafından yetiştirildiğini ve öğretmenleri sayesinde şuan vasıf sahibi olduklarını bir kez daha hatırlatıyoruz.”

Türkiye’nin Sendikası

ESKİŞEHİR 1 NO’LU ŞUBE: SENDİKAL
AYRIMCILIK YAPILIYOR
Eskişehir 1 No’lu Şube Başkanı Haydar Urfalı, Eskişehir Milli Eğitim
Müdürlüğünde İl Müdürü Necmi ÖZEN’in makamının bulunduğu birinci katta ‘Yetkili Sendika İşyeri Temsilciliği Odası’ hazırlandığını söyleyerek, bunun sendikal ayrımcılık olduğunu kaydetti.
İl Milli Eğitim Müdürünün, amirlik yetkisini kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslar içinde kullanmadığını kaydeden Urfalı, İl
Milli Eğitim Müdürü Necmi ÖZEN hakkında yasal işlem yapılması hususunda ilgili mercilere başvuru ve şikayette bulunduklarını bildirdi.
Urfalı basın açıklamasında şunları kaydetti: “İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile bağlı kurumlarda, kayımacılığın, yandaşlığın, ötekileştirmenin
ve baskının alenen yapıldığı bir dönemi yaşıyoruz. Yetkili makamlarca,
gerekli önlem alınmazsa ‘Bu kadarı da olmaz’ dedirtecek, ‘malumun
ilanı’ olarak nitelendirilecek bir garip uygulama daha sahnelenmeye
başlanmıştr.
Sayın İl Milli Eğitim Müdürüne ya odasının kapısına ‘Yetkili Sendika İşyeri Temsilciliği’ tabelası asmasını ya odasını ve makamını ‘Yetkili
Sendika Şube Başkanına’ vermesini veya yasaların emrettiği şekilde
‘tarafsızlık ilkesine’ bağlı kalarak görevini yapmasını tavsiye ediyoruz.
Adaletin olmadığı bir yapıda başarının ‘beyhude bir bekleyiş’ olduğunu
hatırlatmak isteriz. Yapılmak istenen bedenen ve zihnen köleleştirilmiş
bir eğitim çalışanı kitlesi yaratmak ise buna razı olmayacağımızı bir kez
daha haykırıyoruz.
İl Milli Eğitim Müdürü Necmi ÖZEN hakkında yasal işlem yapılması
hususunda ilgili mercilere başvuru ve şikayetleri yaptığımızı, Sayın Milli
Eğitim Bakanını, Sayın Eskişehir Milletvekillerini, Sayın Eskişehir Valisini
göreve ve Eskişehir özelinde ‘eğitimde yaşananlar ve beklentiler’ konusunda bilgi paylaşımında bulunmak için sendikamıza çay içmeye davet
ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.”

KAYSERİDE BAŞARIYA ÖDÜL

BOLU ŞUBESİ, 23 NİSAN’DA BİN ADET AY
YILDIZLI BALON DAĞITTI
Bolu Şubesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla
Bolu şube binası önünde çocuklarımıza ay yıldız figürlü bin adet balon
dağıttı. Bolu Şubesi yaptığı açıklamada tüm çocuklarımızın 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Kayseri 1 No’lu Şube Başkanlığı; başarılı kişi ve kuruluşları, ödüllendirmeye devam ediyor. TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri 47.Proje
Yarışması; 22-25 Mart 2016 tarihleri arasında Erciyes Üniversitesi’nde
gerçekleştirildi.Proje Yarışması’na,7 ilden-12 dalda- toplam 817 proje
başvurusu yapıldı. Projelerden 100’ü sergiye davet edildi.
Kocasinan Anadolu Lisesi Felsefe grubu öğretmeni Mustafa
HİTHİT’in projesi, yarışmanın Sosyoloji dalı bölge birincisi oldu. Finaller; 1-6 Mayıs 2016 tarihleri arasında, Ankara’da yapılacak.
Şube Başkanı Ali BENLİ, Sosyoloji dalında bölge birincisi olan Mustafa HİTHİT’i tebrik ederek, plaket takdim etti. BENLİ, “Ankara’da yapılacak finallerde de başarınızı taçlandırmanızı diler, emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi. Ödül törenine Şube Teşkilat Sekreteri Birol
EROĞLU da katıldı.
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İSTANBUL 3 NO’LU ŞUBEYE BAĞLI İLÇE
TEMSİLCİLİKLERİ İŞYERİ TEMSİLCİLERİ İLE
İSTİŞARE TOPLANTISI YAPTI

İstanbul 3 No’lu Şubeye bağlı Ümraniye İlçe Temsilciliği 3 Nisan 2016
tarihinde, Beykoz İlçe Temsilciliği 4 Nisan 2016 tarihinde, Çekmeköy
İlçe Temsilciliği 7 Nisan 2016 tarihinde, Şile İlçe Temsilciliği 9 Nisan
2016 tarihinde, Sancaktepe İlçe Temsilciliği de 21 Nisan 2016 tarihinde
işyeri temsilcileriyle akşam yemeğinde bir araya geldi. Ayrıca Ümraniye
ilçesine tayin olan eski Şile İlçe Başkanı Mehmet Kavanoz’a sendikamıza
katkıları sebebiyle şube başkanlığımızca teşekkür plaketi takdim edildi.
Toplantılarda İstanbul 3 No’lu Şube Başkanı Ali İhsan Hasanpaşaoğlu
gündemi değerlendiren bir konuşma yaptı.

İZMİR 1 NO’LU ŞUBE, BUCA’DA İSTİŞARE
TOPLANTISI YAPTI

SAKARYA ŞUBESİ GENİŞLETİLMİŞ MERKEZ İLÇE
KURUM TEMSİLCİLERİ TOPLANTISI YAPILDI.

Sakarya Şubesi Genişletilmiş Merkez İlçe Kurum Temsilcileri Toplantısı düzenledi. Geniş katılımlı yapılan toplantıda Şube Başkanı Mehmet
DÜZLÜ, “Türkiye Kamu-Sen üyelerinin en önemli özelliği vatansever
olmalarıdır; dünyaya bakışı, ideolojisi ne olursa olsun ortak özelliği vatanseverliktir. Dolayısıyla Türkiye Kamu-Sen mensuplarının, yönetimini
oluşturan tüm arkadaşlarımızın daha atak ve gayretli, emeğini sakınmadan ortaya koyan insanlar olması bir mecburiyettir” dedi.
Yönetici atamalarına da değinen DÜZLÜ, “Bir ülke eğer adam gibi bir
yönetici atama sistemi ortaya koyamıyorsa, o ülkenin dünyada hiç bir
iddiası kalmaz. Hiçbir ülke yoktur ki, yalakaların, yağcıların omuzlarında yükselsin. Türkiye Kamu-Sen’in 450 bin fedakar, yiğit üyeleri adına
söylüyorum, kimse bizden koltuk, makam, kendi nefsimiz için kendimizi pazarlamamızı beklemesin. Burada böyle olan bir kişi bulamazsınız.
Olanlar zaten gitti, onlar yerini buldu” diye konuştu.

TÜRK EĞİTİM-SEN 23 NİSAN COŞKUSUNU
DOYASIYA YAŞATTI
İzmir 1 Nolu Şube, Buca’da işyeri temsilcileri ile istişare toplantısı yaptı. Toplantıya şube yönetim kurulu üyesi Ahmet Sertan Şirin, Buca İlçe
Temsilcisi İsmail Çelik ve çok sayıda işyeri temsilcisi katıldı. Toplantının
açılış konuşmasını İlçe Temsilcisi İsmail Çelik yaptı. Çelik konuşmasında
Buca’da mevcut üye istatistikleri hakkında bilgiler verdi, Buca ilçesinde
yapılan çalışmaları anlattı. Çelik’in konuşmasından sonra kürsüye gelen
İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Merih Eyyup Demir, yetkili sendika olduğu iddiasındaki mevcut yapının yapmış oldukları işlerde sadece eğitim
çalışanlarının moral motivasyonunu olumsuz yönde etkileyen uygulamalara imza atmadıklarını, aynı zamanda eğitimimizin karamsar bir tablonun içine itildiğinin altını çizdi. Demir, son zamanlarda yeni üye bulma
sıkıntısı yaşadıkları açık olan bu yapının, aday öğretmenleri baskı altına
alarak yapmış olduğu uygulamaların, devlet memurlarına, ülkemize ve
faaliyet alanları olan eğitimin geleceğine artı değer katmayacağını söyledi. Demir, yaşananların kabul edilemez olduğunu da sözlerine ekledi.
Şube bazında yapılan çalışmaların eğitim çalışanları tarafından değerlendirildiğini kaydeden Demir, herkesin elini taşın altına koyma zamanının geldiğini belirtti. İşyeri temsilcilerine ayrı ayrı teşekkür eden Demir,
geleceğimiz adına her zamankinden daha fazla çalışmamız gerektiğinin
altını çizdi.

KIRKLARELİ ŞUBESİ’NDEN HATIRA ORMANI “ETKİNLİĞİ
Kırklareli Şubesi
ve Vize İlçe Temsilciliği fidan dikimi
yaptı. Fidan dikimine
Vize Belediyesi ve
Vize Orman İşletme
Müdürlüğü de
destek verdi.
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Türk Eğitim-Sen Nevşehir Şubesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kapadokya Forum Avm’de 3 bin bayrak, 3 bin
balon, 3 bin kalem ve 3 bin çikolata dağıttı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 96. yıldönümü olan 23
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türk Eğitim-Sen
Nevşehir Şube Başkanı Mustafa Uğur ve sendika yöneticileri çocukların
bayramlarını kutlayarak çikolata, bayrak, balon ve kalem hediye etti.
Hediye dağıtımında konuşan Türk Eğitim-Sen Nevşehir Şube Başkanı Mustafa Uğur, “Türk Eğitim-Sen Nevşehir Şubesi olarak Ulu Önder
Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklarımıza armağan etmiş olduğu ve
dünya’nın tek çocuk bayramı olan 23 Nisan’da her yıl çeşitli etkinlikler
düzenlemekteyiz. Bu yıl da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 96. yıl coşkusunu çocuklarımızla ve halkımızla kutlamak için, 23 Nisan ruhunun
asla kaybolmayacağını hatırlatmak ve bayram coşkusunu Nevşehir’de
doyasıya yaşamak için çeşitli hediyeler dağıtarak hem mutlu olduk hem
de çocuklarımızı mutlu ettik” dedi.
Nevşehir halkının göstermiş olduğu yoğun ilgiye de teşekkür eden
Mustafa Uğur, “Nevşehir’de yaşayan çocuklardan yaşlılara kadar tüm
vatandaşlarımız 23 Nisan’ın coşkusunu ve sevincini yaşamak için sendika olarak açmış olduğumuz standa akın ettiler. Ellerinde Türk bayrakları
ve Türk bayraklı balonlarla dolaşan kalabalık günün en mutlu ve en güzel karesi oldu” şeklinde konuştu.

YENİ DOĞANLAR
Afyonkarahisar Şube üyelerinden
Seydi Metin ÜÇGÜL’ün çocuğu olmuştur.
Afyonkarahisar Şube üyelerinden
Seçil KOCABEY’in çocuğu olmuştur.
Afyonkarahisar Şube üyelerinden
Hüseyin TURAN’ın çocuğu olmuştur.
Burdur Şube üyelerinden DilekŞafak YEŞİLYURT çiftinin” Yaren”
adında çocukları olmuştur.
Burdur Şube üyelerinden Durmuş AKAY’ ın “Oğuz Kaan” adında
çocuğu olmuştur.

İzmir 1 No’lu Şube üyelerinden
Gülin-Osman ÖNAL çiftinin çocuğu olmuştur.
Kayseri 2 No’lu Şube üyelerinden
Vedat ÇELİK’in çocuğu olmuştur.
Kırşehir Şube üyelerinden Yasemin DAĞLI’ nın çocuğu olmuştur.
Kırşehir Şube üyelerinden Buket
GÖKBULUT’ un çocuğu olmuştur.
Kırşehir Şube üyelerinden Mediha-Sait TAŞ çiftinin çocuğu olmuştur.
Kırşehir Şube üyelerinden Nalan -Halil ASLAN çiftinin çocuğu
olmuştur.
Kırşehir Şube üyelerinden Mustafa AYDIN’ ın çocuğu olmuştur.

Mehmet-Emel ERKİN çiftinin ’’Zeynep’’ adında çocuğu olmuştur.
Konya 2 No’lu Şube üyelerinden
Serhan-Hatice ÜNSALAN çiftinin
’’Melike’’ adında çocuğu olmuştur.
Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Fatma ŞALLI’nın ’’Eymen Ege’’
adında çocuğu olmuştur.
Konya 2 No’lu Şube üyelerinden
Raziye ESENKAYA’nın ’’Beril Ece’’
adında çocuğu olmuştur.
Konya 2 No’lu Şube üyelerinden
Zafer KAÇAR’ın ’’İpek’’ adında çocuğu olmuştur.
Konya 2 No’lu Şube üyelerinden
Esra SAÇLI’nın ’’ Ataberk’’ adında
çocuğu olmuştur.

Nevşehir Şube üyelerinden Murat İMRENMEZ’in “Aykut” adında
çocuğu olmuştur.
Nevşehir Şube üyelerinden ArzuEray ÖZKAN çiftinin “Hüseyin Alper” adında çocuğu olmuştur.
Nevşehir Şube üyelerinden Emine-Bilal ÇAKIR çiftinin “Yiğit Buğra” adında çocuğu olmuştur.
Nevşehir Şube üyelerinden Alparslan YÜKSEK’in “Fatma Zehra”
adında çocuğu olmuştur.
Nevşehir Şube üyelerinden Firdevs ÇİFTÇİ’nin “Kağan” adında
çocuğu olmuştur.
Yozgat Şube üyelerinden Ömer
- Çiğdem YURTSEVDİ çiftinin “Ece
Özge” adında çocuğu olmuştur.

Konya 1 No’lu Şube üyelerinden
Zeynep – Mehmet KESKİN çiftinin
“Taha” adında çocukları olmuştur.

Konya 2 No’lu Şube üyelerinden
Hatice VAROL’un ’’Gül Zehra’’ adında çocuğu olmuştur.

Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden
Yusuf ÖZKAYA’nın çocuğu olmuştur.

Konya 1 No’lu Şube üyelerinden
Melike-Ramazan ERTİLAV çiftinin
“Mehmet” adında çocuğu olmuştur.

Ordu Şube üyelerinden BetülCoşkun GÜNGÖR çiftinin çocukları
olmuştur.

Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Esat KARAKÖSE evlenmiştir.

İzmir 3 No’lu Şube üyelerinden
Nuriye BURCU’nun “Ata” adında
çocuğu olmuştur.

Bursa1 No’lu Şube üyelerinden
Gürsel BUDAK’ın oğlu evlenmiştir.

Konya 2 No’lu Şube üyelerinden

Nevşehir Şube üyelerinden Funda ÖZLER’in “Muhammet Göktuğ
adında çocuğu olmuştur.

Bursa1 No’lu Şube üyelerinden
Ece-Mehmet DEMİR çiftinin çocukları olmuştur.
Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden
Kadir DALGIÇ çocuğu olmuştur.

Konya 1 No’lu Şube üyelerinden
Şeref TOSUN’un çocuğu olmuştur.

Ordu Şube üyelerinden Oktay
YÜCESOY’un çocuğu olmuştur.

VEFAT EDEN ÜYEMİZ

EVLENENLER

Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden
Yunus Emre COŞAR evlenmiştir.
Kayseri 2 No’lu Şube üyelerinden Ayhan ÇINAR evlenmiştir.

Veysel BORDANACI / Ordu Şubesi
Veysel BORDANACI, 23 Ocak 1970 tarihinde Ordu’da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Ordu’da tamamladı.Yüksek öğrenimini Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi-Batı
Dilleri Ve Edebiyatı-Alman Dili Ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun olarak tamamladı.1995 yılında öğretmenlik görevine Kahramanmaraş’ta başladı.1998 yılında Ordu İline atandı.Sırasıyla
Ordu Merkez,Gürgentepe,Ulubey ve Altınordu İlçelerinde görev yaptı. Ordu İli Altınordu İlçesi Karacaömer İlkokulu’nda görev yapmakta iken 19 Nisan 2016 Salı günü geçirmiş olduğu
kalp krizi neticesinde vefaat etti. Evli ve iki çocuk babası olan Veysel Bordanacı’ya Allah’tan
rahmet,ailesi,sevenleri ve camiamıza başsağlığı diliyoruz.

Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Muhittin ALIZ’ın kızı “Aslıhan”
evlenmiştir.
Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Süleyman ARI’nın kızı evlenmiştir.

AYRICA : Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Hakan MUTLU, Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Muammer OKYAY vefat etmiştir.

VEFAT
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden
Cengiz BAŞAR’ın annesi vefat etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden
Halil ARI’nın annesi vefat etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden
Feyzan BİLGİÇ’in babası vefat etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden
Oğuzhan SİSLİOĞLU’nun babası vefat etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden
Ayşe Hilal İSPİR’in babası vefat etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden
Celal TİKEN’in babası vefat etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden
Fatih GÜCÜK’ün babası vefat etmiştir.
Adana 2 No’lu Şube üyelerinden
Sebahattin NAZİK’in annesi vefat etmiştir.
Adana 2 No’lu Şube üyelerinden
Özay ÇINAR’ın babası vefat etmiştir.

Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Hasan DENİZ’in annesi vefat etmiştir.
Adana 2 No’lu Şube üyelerinden
Defne TAPSIZ’ın annesi vefat etmiştir.
Adana 2 No’lu Şube üyelerinden
Fatih TOPÇU’nun babası vefat etmiştir.
Adana 2 No’lu Şube üyelerinden
Yusuf OKYAY’ın abisi vefat etmiştir.
Adana 2 No’lu Şube üyelerinden
Yakup BAL’ın babası vefat etmiştir.
Adana 2 No’lu Şube üyelerinden
Ahmet Hamdi SARAÇOĞLU’nun babası vefat etmiştir.
Adana 2 No’lu Şube üyelerinden
Adem DERE’nin babası vefat etmiştir.
Adana 2 No’lu Şube üyelerinden
Zübeyde MENTEŞ’in annesi vefat
etmiştir.
Afyonkarahisar Şube üyelerinden
Ali KAÇMAZ’ın babası vefat etmiştir.
Afyonkarahisar Şube üyelerinden
Mehmet ÖZGÜN’ün ablası vefat etmiştir.
Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden
Öner ÜNSAL’ın babası vefat etmiştir.

Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden
Hayri SİMİTÇİ’nin annesi vefat etmiştir.
Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden Sevim OZUN’un annesi vefat etmiştir.
Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden
Can CAN’ın babası vefat etmiştir.
Kayseri 2 No’lu Şube üyelerinden
Mustafa KILIÇKAYA’nın annesi vefat
etmiştir.
Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Ali
CERAN’ın annesi vefat etmiştir.
Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Ali
AKBAY’ın oğlu vefat etmiştir.
Konya 1 No’lu Şube üyelerinden
Sevilay TEKFİDAN’ın annesi vefat etmiştir.
Konya 1 No’lu Şube üyelerinden
Süleyman KARABULUT ve Şakir
KARABULUT’un babası vefat etmiştir.
Konya 2 No’lu Şube üyelerinden
Hüseyin PERÇİN’ in annesi vefat etmiştir.
Konya 2 No’lu Şube üyelerinden
Mustafa ÇUHADAR’ in annesi vefat
etmiştir.

Konya 2 No’lu Şube üyelerinden
Veyis KARACA’nın abisi vefat etmiştir.
Konya 2 No’lu Şube üyelerinden
Murat BAYRAKTAR’ın babası vefat
etmiştir.
Ordu Şube üyelerinden Turgut
ÖZKUL’un ablası vefat etmiştir.
Ordu Şube üyelerinden Sultan
KAYMAZ’ın babası vefat etmiştir.
Ordu Şube üyelerinden Hüsnü
GÜRSOY’un ablası vefat etmiştir.
Nevşehir Şube üyelerinden Rukiye
AYTAÇ’ın babası vefat etmiştir.
Nevşehir Şube üyelerinden Serdar
ATASEVEN’in annesi vefat etmiştir.
Nevşehir Şube üyelerinden Hayriye
Battal’ın babası vefat etmiştir.
Nevşehir Şube üyelerinden Ahmet
KAYSERİ’nin babası vefat etmiştir.
Nevşehir Şube üyelerinden Ekrem
KALAY’ın babası vefat etmiştir.
Nevşehir Şube üyelerinden İlhan
EKİCİ’nin annesi vefat etmiştir.

