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GENEL BAŞKAN YÖK BAŞKANINI ZİYARET ETTİ
Türkiye Kamu-Sen ve Türk
Eğitim-Sen Genel Başkanı
İsmail Koncuk, 24 Mayıs 2016
Salı günü Genel Sekreter Musa
Akkaş ve Genel Mevzuat ve
Toplu Sözleşme Sekreteri M.
Yaşar Şahindoğan ile birlikte
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta
Saraç’ı makamında ziyaret etti.
Ziyarette Genel Başkanımız
İsmail Koncuk, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’a,
üniversitelerde görev yapan
akademik ve idari personelin
yaşamış olduğu problemlerin
çözümü, çalışma koşullarının
iyileştirilmesi konusunda yapılması gerekenler ile ilgili görüş
alış verişinde bulunuldu. Başta
yer değiştirme, görevde yükselme sınavlarının yapımındaki
keyfilik, bazı üniversitelerde

üniversite personeline uygulanan sendikal baskı ve ayrımcılık, akademik kadro tahsisinde
yaşanan problemler olmak
üzere üniversite çalışanlarının
gündemdeki konuları ziyarette
dile getirdi.
Ayrıca YÖK kanunu üzerine yapılan tartışmalara dair
değerlendirmeleri de aktaran
Genel Başkan Koncuk, Türk
Eğitim-Sen’in Toplu Sözleşme
gündemine taşıdığı konular
hem de 26-27 Mart 2016
tarihlerinde yapılan “ÜNİVERSİTE ÇALIŞANLARI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU`NU
DEĞERLENDİRİYOR” çalıştayı
sonuçları üzerinden hazırlanan
raporda YÖK Başkanı Prof. Dr.
Yekta Saraç’a takdim etti.

YARGI ÖYP ESASLARINDAKİ
DEĞİŞİKLİĞİN YÜRÜTMESİNİ DURDURDU
Türk Eğitim-Sen olarak,
Öğretim Üyesi Yetiştirme
Programına İlişkin Usul ve
Esasların; 04.02.2016 tarihli
Genel Kurul kararı ile değişiklik yapılan “Danışman
Bilindiği üzere, Yüksek
ataması ve tez izleme komiÖğretim Kurulu Başkanlığı- tesi” başlıklı 11. Maddesinin
nın 04.02.2016 tarihli Genel 3. Fıkrasının öncelikle yüKurul Kararı ile Öğretim
rütmesinin durdurulması ve
Üyesi Yetiştirme Programıdevamında iptali talebiyle
na İlişkin Usul ve Esaslarda
açtığımız davada; Danıştay
değişiklikler yapılmıştır.
8. Dairesi’nin 2016/2364 E.
Öğretim Üyesi Yetiştirme
sayılı ve 11.05.2016 tarihli
Programına İlişkin Usul ve
kararında; “Derslerini başarı
Esasların; “Danışman ataile tamamlayan ÖYP araştırması ve tez izleme komitema görevlileri kadrolarının
si” başlıklı 11. Maddesinin 3. bulunduğu üniversitelerin
Fıkrası; (3) Derslerini başarı
teklifleri ve YÖK Yürütme
ile tamamlayan ÖYP araştır- Kurulu kararı ile kadrolarının
ma görevlileri kadrolarının
bulunduğu yüksek öğrebulunduğu üniversitelerin
tim kurumlarına dönerler.”
teklifleri ve YÖK Yürütme
cümlesi ile ilgili olarak;
Kurulu kararı ile kadrolarının lisansüstü eğitim için başka
bulunduğu yüksek öğrebir yükseköğretim kurumutim kurumlarına dönerler.
na gönderilen araştırma
Bu araştırma görevlilerine
görevlilerinin eğitimleri
lisansüstü eğitim çalışmasonunda kendi üniversitelelarının gerektirdiği durine dönecekleri yönündeki
rumlarda kısa süreli olmak
yasal düzenlemeye aykırı bir
kaydıyla izin verilir. (Değişik- şekilde, henüz tez aşamasılik 04.02.2016 tarihli Genel
nı tamamlamamış araştırma
Kurul Kararı ile yapılmıştır.)”, görevlilerinin kadrolarının
şeklinde düzenlenmiştir.
bulunduğu yükseköğretim
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kurumlarına dönecekleri yolunda yapılan idari düzenlemede üst hukuk normlarına uyarlık bulunmadığı,
lisansüstü eğitim için başka
bir üniversiteye gönderilen
araştırma görevlilerinin
gönderildiği yükseköğretim
kurumunda tezini tamamlayamaması sonucunu
doğurması nedeniyle açıkça
hukuka aykırı bulunan dava
konusu düzenlemenin
uygulanması halinde telafisi
güç ve imkansız zararların
doğacağı belirtilerek;,
Öğretim Üyesi Yetiştirme
Programına İlişkin Usul ve
Esaslar’ın; 04.02.2016 tarihli
YÖK Genel Kurul kararı
ile değişik 11.maddesinin
3.fıkrasında yer alan “Derslerini başarı ile tamamlayan
ÖYP araştırma görevlileri
kadrolarının bulunduğu
üniversitelerin teklifleri ve
YÖK Yürütme Kurulu kararı
ile kadrolarının bulunduğu
yüksek öğretim kurumlarına
dönerler.” cümlesinin yürütmesinin durdurulmasına
karar verilmiştir.

50/D’Lİ ARAŞTIRMA
GÖREVLİLERİNİN 33/A’YA
GEÇİRİLMESİ TALEBİMİZE
YÖK’ÜN CEVABI
belirtilmiştir. Bununla
beraber, ilgili hususa
ilişkin 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi
uyarınca istihdam edilen araştırma görevlilerinin aynı Kanunun
33. maddesi kapsamında öngörülen
geçişleri, onaylanan
kriterler çerçevesinde ve üniversitelerin
teklifi doğrultusunda
Yürütme Kurulu’nca
değerlendirildiği
bildirilmiştir.
İlgili cevapta,
Araştırma görevYükseköğrelisi kadro ilanlarına
tim Kurulu’nun
başvuran adayların li28.05.2015 tarihli
Genel Kurul toplantı- sansüstü eğitimlerine
müteakip ilişiklerinin
sında, 33/a maddesi
kapsamında istihdam kesileceğini bilerek
ilgili başvuruları geredilecek araştırma
çekleştirdiği, araşgörevlilerinin geçiştırma görevlilerinin
lerine üniversitelerin
üniversitelerin ihtiyacı
yetkili kurullarının
karar vermelerine, bu dikkate alınmadan
tercihlerini kadro ilan- bu kadrolara devam
larında belirtmelerine, etmelerinin sağlanmasının öğretim üyesi
bu geçişlere imkân
yetiştirilmesine sekte
tanıyan üniversitevuracağı; nihayet, Kulerin öğretim üyesi
rul ile üniversitelerin
planlamasına dikkat
ederek adil, nesnel ve de büyük çoğunluğuölçülebilir kriterler ile nun 50/d maddesinin
uygulanmasının debunu sağlamalarına,
bu tercihlerini araştır- vam etmesinden yana
olduğu belirtilmiştir.
ma görevlisi ilanlarında karar verildiği
Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığı,
Sendikamızın 2547
sayılı Kanunun 50/d
maddesi uyarınca
görev yapan araştırma görevlilerinin 33/a
maddesine geçirilmesi çalışmalarının
yapılmasına ilişkin
Başbakanlık İletişim
Merkezi nezdinde
yapmış olduğumuz
başvuruya cevap
vermiştir.
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KARMA İSTİŞARE
KOMİTESİ’NDEN
CUMHURBAŞKANI’NA
ZİYARET

Aralarında Türkiye
Kamu-Sen’in de bulunduğu Türkiye – AB
Karma İstişare Komitesi
üyesi STK’lar 26 Temmuz 2016 tarihinde
Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ı ziyaret
etti.
Genel Başkanımız
İsmail Koncuk görüşmeye ilişkin olarak yaptığı
açıklamada; “Türkiye-AB
Karma İstişare Komitesi
olarak Sayın Cumhurbaşkanını ziyaret ettik,
geçmiş olsun dileklerimizi ilettik ve menfur
olay ve gelişmelerle ilgili
kanaatlerimizi ifade ettik. Allah bundan sonra
ve her zaman bu tür hain
eylemlerden ülkemizi
ve milletimizi korusun.
Milletimizin birlik ve
beraberliği daim olsun.

Görülmüştür ki, birlik
ve beraberlik içinde her
zorluk aşılabilir” dedi.
Cumhurbaşkanlığı
Sarayında basına kapalı
gerçekleştirilen görüşme 1 saat 20 dakika
sürdü.
15 Temmuz’da yaşanan darbe girişimi ve
detaylarının ele alındığı
görüşmede Genel Başkanımız İsmail Koncuk ile
birlikte, TOBB Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu,
TESK Genel Başkanı
Bendevi Palandöken,
Türk-İş Başkanı Ergün
Atalay, TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar,
Memur-Sen Genel
Başkanı Ali Yalçın, Hak-İş
Başkanı Mahmut Arslan
ve TİSK Başkanı Yağız
Eyüpoğlu hazır bulundu.

HER TÜRLÜ DARBENİN
KARŞISINDAYIZ

Türkiye’nin Sendikası

BUGÜN YENİ ŞEYLER
SÖYLEMENİN ZAMANIDIR
Köşe Yazısı
Bugün bu sayfalarda her istediğimi
yazabilirim, en sert tenkitleri art arda
sıralayabilirim. Geçmişin hatalarını,
bugün yapılan yanlışları en keskin
cümlelerle yerden yere vurabilirim.
Bunları en az benim kadar her bir
arkadaşım da, eminim ki, aynı güçte
yazabilir. Bunu yapmak, yüreğimizi
de soğutabilir, bizi de, belki okuyanları da rahatlatabilir. Hatta ne cesur
adammış da denilebilir, gururumuz
okşanabilir. Fakat yapmamız gereken,
ihtiyacımız olan bu mudur? Yoksa
akılcı davranarak, şu an millet olarak
ihtiyacımız olan birlik ve beraberlik
ruhuna destek olmak, bugüne kadar
yapılan yanlışlardan bir nebze de olsa
dönülmesine katkı sağlamak mıdır?
Ülkemizin artık normalleşmeye,
milletimizin de huzura o kadar çok
ihtiyacı var ki. Bunu sağlamak adına
ne yapılabilir, haksızlıkları önlemek
için nasıl bir yol takip edilebilir?
Bunları, tüm insanlarımız adına elde
etmek için nasıl bir strateji ile olaylara
yaklaşmak lazım? Bugün bunları düşünme zamanıdır. Bugün yeni şeyleri
söylemenin zamanıdır.
Yenikapı Demokrasi Mitingi’ne
İstanbul teşkilatımızdaki gönüldaşlarımla birlikte katıldım; kamuoyunda
bu katılımı tasvip eden de, etmeyen
de olacaktır. Tüm değerlendirmeler, usulüne uygun yapılmak şartıyla
kıymetlidir, ancak milletimizin kahır
ekseriyetinin arzu ettiği, bütün siyasi
partilerimizin onayladığı bir mutabakatın dışında olmak; besin kaynağım
bu milletin değerleridir, köklerimiz
Anadolu coğrafyasının derinlikleridir,
diyen hiç bir sivil toplum örgütünün
işi olarak görülemez. Bu, geçmişi
tamamen rafa kaldırmak anlamına da
gelmez. Kaldı ki, buradan tüm dünyaya verilen bir tek mesaj vardı, “BİZ
FARKLI ANLAYIŞLARDA OLABİLİRİZ,
ZAMAN ZAMAN ARAMIZDA CİDDİ
TARTIŞMALAR DA YAŞAYABİLİRİZ, ANCAK DIŞ MÜDAHALELERE
ASLA PRİM VERMEYİZ, BÖYLE BİR
DURUMDA TEK BİR YUMRUK GİBİ
OLURUZ.” Nefsini aşmış hiç bir vatansever, bu mesajı vermekten kaçamaz,
kinlerine mağlup olamaz. Biz ve bizim
gibi, tüm vatanseverler bu mesajı verdi, bunu da, miting öncesinde KOLTUK SEVDASI İÇİN DEĞİL, TÜRKİYE
SEVDAMIZ İÇİN YENİKAPIDA’YIZ
diye ilan ettik.

İsmail KONCUK
Genel Başkan

Şu an bir çok hatalar yapılabilir,
buna bağlı olarak, bugüne gelinmesinde hiç bir sorumluluğumuz, hiç bir
yanlışımız olmadığı halde, vicdani ve
insani kaygılarımız en yüksek seviyeye
çıkmış olabilir. Tüm bunları aşmak,
tüm gayretlerimize rağmen, belki
de mümkün olmayabilir. Yapılanları, yaşadıklarımızı ne vicdanımız ne
de mantığımız kabul etmeyebilir.
Tüm bunlara rağmen biz aklı selimi
kaybetmeden doğruları işaret etmek
zorundayız. Bu olağanüstü şartları aklı
selimle aşmak, düzeltmeye çalışmak
için gayret göstermek de bizim işimiz
olarak görülmelidir, yangına su dökmek yerine, benzin dökerek ancak
ateşi güçlendirebiliriz.
Biz Türkiye-Kamu Sen olarak
doğruları en net ve anlaşılır şekilde
söylüyoruz, şahsi bir gelecek kaygısı
gütmeden muhataplarımızı uyarıyoruz. Sözümüz, kinlerimizden daha
çok, mantığımız ve vicdanımızın ürünü olmalıdır. Kaş yapayım derken, göz
çıkarmak bizim işimiz olmamalıdır. Şu
sözlerimiz, sadece bize ait değil, 421
bin üyemizin sorumluluğundadır, bize
güvenen bu sözleri onaylayan, beğenen, paylaşan her bir gönüldaşımızın
sorumluluğu da bizim omuzlarımızdadır. Atalar ne güzel söylemiş, “ Boğaz
dokuz boğumdur, söz söylenmeden
sizin esiriniz, söyledikten sonra siz
onun esiri olursunuz.”
Bu olağanüstü günleri, dilerim
millet olarak en kısa sürede aşarız.
Olağanüstü ifadesi, demokrasiden ne
kadar uzak, ne kadar rahatsız edicidir,
ancak cunta yönetiminin yanında
sözü dahi edilemez. Şundan eminiz,
bugünler er veya geç sona erecektir.
İhanet odakları istisna olmak üzere,
hangi anlayış, hangi mezhep ve meşrepten olursa olsun tüm insanlarımızın
kaygısı Türkiye Kamu-Sen’in kaygısıdır. Bu geçmişte de öyleydi, bugün
de değişmez anlayışımızdır, böyle de
devam edecektir. Her gelişmeyi çok
yakından takip ettiğimizin bilinmesi
dileğiyle, saygılar sunarım.

3

TÜRK EĞİTİM-SEN

DÜN OLDUĞU GİBİ BUGÜN DE
HER TÜRLÜ DARBENİN
KAŞISINDAYIZ
Türkiye Kamu-Sen yaşanan
demokrasiyi kesintiye uğratma
girişimlerini protesto etti.
16 Temmuz 2016 Cumartesi
Günü Genel Merkezimiz önünde
başta Genel Başkanımız İsmail
Koncuk olmak üzere, sendikalarımızın Genel Başkanları, Genel Merkez
Yöneticilerimiz, Şube Başkanlarımız,
üyelerimiz ve çok sayıda vatandaş
katıldı.

hayata geçirilmesi zorunluluğu göz
ardı edilmemelidir. Bilhassa devlet
içinde asker, polis çekişmesinin
baş göstermesi; dört bir yandan iç
ve dış düşmanlarla kuşatıldığımız
bu tarihi süreçte devlet işleyişimizi
zaafa uğratacak en büyük tehlike
olacaktır.

Özellikle uzun zamandan beri
Konfederasyon olarak eleştirilerimizin de odak noktasını teşkil eden
Genel Başkan İsmail Koncuk yap- ülke içinde yaratılan kutuplaşmanın,
tığı açıklamada şu satırlara yer verdi; ayrıcalıklı kesim yaratma çabalarının,
hukukun üstünlüğü ilkesinin sekteye
“15 Temmuz 2016 günü gerçekuğratılması girişimlerinin bir an önce
leştirilen ve hiç kimsenin onaylason bulması ve yaşanan bu olaylamayacağı acı olaylara neden olan
rın, anti demokratik yaklaşımlar için
darbe girişimini gerçekleştirenleri
bir gerekçe olarak kullanılmaması,
ve buna destek veren tüm güçleri
en büyük arzumuzdur.
kınıyoruz.
Türk milleti 15 Temmuz günü büTürkiye Kamu-Sen olarak hiçbir
yük
ve acı bir demokrasi sınavından
gücün milletin kararının üstünde olmadığını, seçimle gelen iktidarların başarıyla geçmiş, bundan önce
yaşanan darbelerin aksine, rejimine
yine seçimle gitmesinin demokrasi
ve devletine sahip çıkmıştır. Bu nokanlayışımızın temelini oluşturduğutada büyük Türk milletinin ortaya
nu bir kez daha kuvvetle vurgulukoyduğu feraset ve cesaret de her
yoruz.
türlü övgüye layıktır.
Askerimizin polisimize, polisimiTürkiye Kamu-Sen olarak; 28
zin askerimize namlu doğrulttuğu,
Şubat
sürecinde ve 27 Nisan post
kendi uçaklarımızın demokrasimizin
modern
darbe girişiminde olduğu
ve devletimizin kalesi olan Mecgibi nereden ve kimden gelirse
lisimizi bombaladığı, sokaktaki
gelsin, nereye ve kime karşı yapılırvatandaşlarımızın üzerine mermiler
yağdırıldığı ve yüzlerce can kaybının sa yapılsın demokrasi dışı her türlü
girişimin sonuna kadar karşısında,
yaşandığı bu alçakça girişim, Türk
Türk milletinin ve devletinin yanında
tarihine başka bir kara leke olarak
yer almaya devam edeceğimizi bir
geçecektir.
kez daha hatırlatıyor, çatışmalarda
Bütün bu olumsuz şartlar içinde
şehit olan güvenlik görevlileri ve hatek tesellimiz, Türk Silahlı Kuvvetleri yatlarını kaybeden vatandaşlarımıza
mensuplarının büyük çoğunluğunun
Allah’tan rahmet, yaralananlara acil
demokrasiden yana tavır alması
şifalar diliyoruz.
ve soğukkanlı tutumu sayesinde
Allah birliğimizi ve dirliğimizi
olayların daha fazla büyüyerek bir iç
bozmasın,
Türk milletine ve Türk
çatışmaya dönüşmeden önlenmiş,
demokrasisine büyük geçmiş
demokratik rejimimizin kesintiye
olsun” dedi.
uğramadan yoluna devam edebilmiş olmasıdır.

Bu noktada milletimiz nezdinde
son derece saygın ve mümtaz bir
yeri olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin,
kurumsal anlamda toplum vicdanında yara almaması, devletimizin
kurum ve kuruluşlarıyla eş güdüm
içinde faaliyetlerini sürdürmesi ve
toplumsal bir bölünme yaşanmaması için gerekli tedbirlerin tez elden

Basın açıklamasının ardından
Genel Merkezimizin bulunduğu
Talat paşa Bulvarında Kesintisiz
Demokrasi Yürüyüşü yapan Türkiye
Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail
Koncuk ve tüm katılımcılar Bulvar
boyunca vatandaşlara Türk bayrağı
dağıtırken, vatandaşlarda alkışlarla
destek verdi.

www.turkegitimsen.org.tr

YENİKAPI’DA
DEMOKRASİ VE
ŞEHİTLER MİTİNGİNE
KATILDIK
İstanbul Yenikapı’da düzenlenen Demokrasi ve Şehitler
Mitinginde Türkiye Kamu-Sen
Genel Başkanı İsmail Koncuk
ve sendikalarımızın genel başkanları, genel merkez yöneticilerimiz, şube başkanlarımız ve
üyelerimiz de yer aldı.
Yoğun katılımın olduğu
miting alanına kortej yürüyüşüyle gelen Genel Başkan
İsmail Koncuk ve katılımcılar
milli birlik ve beraberlik mesaj ı
verdiler. Mitinge ilişkin değer-

lendirmede bulunan Koncuk,
şunları ifade etti:
“Demokrasimize, birlik ve
beraberliğimize sahip çıktık.
Artık huzur istiyoruz, artık
ayrımcılığın tam anlamıyla yok
edilmesini istiyoruz. Kucaklaşmanın, birliğin tam zamanı.
Hukukun, adaletin her alanda
hakim olmasını istiyoruz. Biz
bize düşeni yaparız, herkesten
de aynı sorumluluğu bekliyoruz. Başka Türkiye yok. Biz hep
birlikte Türk Milletiyiz!”

TÜRK EĞİTİM-SEN

Türkiye’nin Sendikası

“DARBE”YE DARBE VURAN MİLLET:
TÜRKLER
Köşe Yazısı
15 Temmuz 2016 gecesi yaşananlar, Türkiye gibi askerî darbelere
yabancı olmayan bir ülke açısından
bile sıra dışı gelişmeler olarak tarihte yerini almıştır. Doğrudan veya
dolaylı askerî müdahalelerin belirli
zaman aralıklarıyla rastlandığı bu
coğrafyada, 15 Temmuz kalkışması,
daha önce örneği olmayan bir olaydır. Elbette mesele çok boyutludur
ve her boyutu, ayrı ayrı ele alınmayı
gerektirmektedir. Fakat dikkat çeken önemli hususlardan biri de tarafların yapısı ve yaklaşımıdır.
Öncelikle tarafların yapısına dikkat etmek gerekmektedir. Gerek
kalkışmayı gerçekleştirenler gerekse bu kalkışmaya karşı duranlar, iki
ayrı cephedir ancak bu iki ayrı cepheyi oluşturan kompozisyon aslında, bugüne kadar benzeri olmayan
ittifakları da ortaya çıkarmıştır. Bu
ittifaklar içinde, kalkışmayı gerçekleştirenler için hiçbir ilke yoktur.
Kendileriyle beraber olan herkese,
yerli ve yabancı fark etmeden buyur
etmişler, cazip vaatlerde bulunmuşlar, her yolu mübah saymışlardır.
Bu kirli ittifak, tabii ki bundan sonra
lanetle anılacaktır. Diğer yanda ise
Türk Milleti’nin kendi içinde yaptığı
ittifak vardır. Türklük, uzun bir süre
sonra siyasal düşünce farklılıklarını
bir kenara itmiş ve can evine yapılan
saldırıya karşı “bir ve beraber olma”
iradesini göstermiştir. Çok şükür
ki Türk Milleti galip gelmiş ve kalkışma, yerle bir edilmiştir. Belki de
siyasi parti liderleri arasında sonraki
günlerde ortaya çıkan beraberliğin
temeli de o gece atılmıştır. Demek
ki bu millet, kanındaki ve vicdanındaki cevheri muhafaza etmektedir
ve o cevher, gerektiğinde açığa

çıkmakta tereddüt etmemektedir. letinin içindeki bazı yetkililer olmasa
Bize bugünleri görmeyi nasip eden bugün bu satırları yazmayı bırakın,
düşünmek bile bir suç olacaktı.
Cenab-ı Allah’a hamdolsun.
Kalkışmayı
gerçekleştirenlerin
Kalkışmayı
gerçekleştirenlerin
yöntemine bakıldığında ise birkaç yöntemiyle ilgili bir başka meseyıldır gündemin ilk sırasında yer alan le de izlenen yöntemin niteliğidir.
bir konu akla gelmektedir. Bir süre- Dikkatle incelendiğinde, paralel
dir değişik vesilelerle yazılarımızda devlet yapılanmasının devlet içinve konuşmalarımızda dikkat çekti- de ama devlete rağmen örgütğimiz “paralel devlet” olgusu, 15 lenmiş modelinin, devlet dışındaki
Temmuz kalkışmasıyla bir kere daha örgütlenmeye göre daha sinsi olönümüze gelmiştir. Daha önce de duğu görülmektedir. Bakıldığında,
ifade ettiğimiz gibi bir ülkede mev- Türkiye’de Cumhuriyet’in ilân edilcut siyasî otoritenin gayrimeşru bir mesiyle birlikte ortaya çıkan devlet
benzeri oluşturulmuşsa, meşru dev- ve cumhuriyet karşıtlığını tabanda
let dışında örgütlenmiş hukuk dışı yaygınlaştırmak ve hatta bunu devbir oluşum var demektir. Bu yapı let kademelerine sirayet ettirip kin
yalnızca devlet dışında olmaz, dev- ve öfke tohumları ekmek, gerçek
let içinde de oluşabilir. İster içinde, bir kamuflajdır. Zira yıkmak istediister dışında olsun böyle bir yapı- ğiniz o mekanizmanın içinde yer
lanma kabul edilemez. Edilirse artık alabilmek, aslında o yapının içinde
ona devlet denilemez. Belki devlet alçakça saklanmak ve yapıya sızmak
varlığını devam ettirir ama aslında demektir. Böylesi bir davranış kalıbı,
bu bir yanılgıdır. Çünkü ipler, meşru ancak düşman niteliği taşıyanların
otoritenin elinden çıkmışsa artık o işi olabilir. Ayrıca bu durum, tam
devlet açısından alarm zilleri çalıyor bir ikiyüzlülük ve ahlaksızlıktır ki bu
demektir ve aslında o ziller, milletin ahlaksızlığın boyutları, kendi insatamamı için çalmaktadır. Nitekim nına ve kendi kurumlarına bomba
Türkiye’nin yaşadığı tam da budur atmaya kadar uzanan bir rezilliktir.
ve çalan alarm zilleri uzun süre du- Öte yandan bu kepazeliğin, yüce
yulmamış, duyulmak istenmemiştir. dinimiz İslâm üzerinden yapılması
Duyup da yetkili olanlar, kısa vadeli ise bu hainler için yapılacak her türlü
çıkarlar adına duymak istememiştir. bedduayı mübah kılar.
Öte yandan bu uyarıları yapanlar ise
Evet, bu darbeyi Türk Milleti enne acıdır ki hiç dikkate alınmamıştır. gellemiştir. Yani darbeye darbeyi,
Hatta muhtelif komplolarla milletin Türk Milleti vurmuştur. Zira eğer
gözünden düşürülmeye çalışılmış- Türk Ordusu içindeki basiret sahibi
lardır. Buna rağmen komplolara ve birkaç komutan, özellikle 1. Ordu
haksızlıklara maruz kalan siyasiler, Komutanı Ümit DÜNDAR, Özel
siviller ve askerler, bu büyük tuzağın Kuvvetler Komutanı Zekai AKSAboşa çıkartılmasında, hiçbir karşılık KALLI ve Jandarma Genel Komubeklemeden yine başrolü oyna- tanlığı Harekât Başkanı Arif ÇETİN
mışlardır. Eğer bahsi geçen Türk duruma anında müdahale ettiyse
Milleti’nin bu evlatları ve Türk dev- bu yine, Türk Milleti’nin mensubu

Sami ÖZDEMİR
Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri

olmanın bilincine varmış olmaktan
geçer. Yine polis teşkilatı, özellikle
Emniyet Özel Harekât mensupları
canını ortaya koyduysa bu da Türk
Milleti’nin verdiği ekmeği yiyen ve
bunun bilincinde olan fedakâr polislerimizin sağduyusunu gösterir. Kurum ve kuruluşlarının bu duruşunu
erken gören millet de kendi üstüne
düşeni yapmış ve pek çok siyasiden
önce iradesini sokakta ve meydanlarda beyan etmiştir. Dolayısıyla
bu hain kalkışma, Türk Milleti’nin,
yani gerek onun bağrında yetişmiş
devlet görevlilerinin gerekse hiçbir
sıfata ve makama ihtiyaç duymadan
tavrını sergileme cesareti göstermiş
has evlatlarının iradesiyle sonlandırılmıştır. Artık herkes, bütün âlem
şunu gayet iyi anlamalıdır: Bu ve
benzeri kalkışmalar, Türk Milleti var
oldukça inşallah ebediyen tarihin
çöp sepetinde kalacak ve bir daha
gün yüzü görmeyecektir. Allah
bir daha böyle günleri, aziz Türk
Milleti’ne yaşatmasın!
Temennimiz; 15 Temmuz öncesi
toplumdaki ayrışmanın ve kamplaşmanın bundan sonra yaşanmamasıdır. Her kim ki bu birlik ve beraberlik iklimini bozar ise siyasette de
bedelini ödemelidir. Öte yandan
bürokraside de iş barışının sağlanması, liyakate önem verilmesi ülke
barışına katkı sunacaktır. NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!
Saygılarımla.
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ÇOK ŞEY Mİ İSTİYORUZ?
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Darbeye karşıyız, içinde bulunduğumuz, adeta bize dayatılan
her türlü olumsuz şartlara rağmen karşıyız.Darbeye, darbeciye
bel bağlamayacak kadar asalet
sahibiyiz, Allah’a şükür, ancak, bu
anlayışımız, ülkede yaşanan aleni
ayrımcılığı, hukuka güvenimizin
azaldığı, bizim gibi vatansever
özelliği herkesçe bilinen ve kabul
edilen insanların dışlandığı, siyasi
iktidarın tüm imkanlarını kendi
yandaşlarını palazlandırmak için
açıkça seferber ettiği, insan hakkı
ihlallerinin zirve yaptığı gerçeğini
de ortadan kaldırmaz.

Türkiye Kamu-Sen ve Türk
Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail
Koncuk, “Darbeye karşı birleşen
Aziz Milletimiz her türlü haksızlığa
karşı duracak iradeye de sahip olduğunu göstermiştir” diyerek, “Biz
artık, bu ülkede yaşayan herkesin
huzur içinde yaşamasını ve bir
vatandaş olarak hak ettiği kıymeti
görmesini istiyoruz. Çok şey mi
istiyoruz?” dedi.

korkutmak için, ayağına yakın ateş
eden komutana, oraya değil, buraya sıkacaksın diye göğsünü işaret
eden yiğitleri biliriz.

Sosyal medya hesabından yaşanan olayları değerlendiren Genel
Başkanımız İsmail Koncuk;

Dün TBMM’de, bütün siyasi
partilerimizin gerek kürsüden,
gerekse darbeye karşı ortak
açıklamalarını dinleyici locasında
büyük bir zevkle izledim.Darbeye
karşı, antidemokratik bir anlayışa
karşı, bir ve beraber olan TBMM
Darbe, bize çok uzaktır, birileri
ve siyasi partilerimiz ve bilhassa
darbelerin ürünü olabilir ama bizim siyasi iktidar, bu birlik ve beraberlik
darbeye karşı çok net ve samimi
anlayışını her alanda sergileyemez
bir bakış açımız vardır.
mi?İstenmesi halinde bu mümkün-

“Bizim nesil darbelerden çok
çekti.Aile düzeni alt üst olan,
gördüğü işkencelerden, zihni ve
bedeni sağlığını kaybeden, geleceği yok edilen nice dostlarımız
vardı.Bunlar darbe dönemlerinin
gerçek kahramanlarıydı esasen.12
Eylül darbesinde tutuklandığında,

Bu sebeplerle bizim nesil,
darbe sözünü dahi hoş karşılamaz,
tahammül dahi edemez ve en kötü
demokrasinin dahi darbe anlayışından daha evla olduğunu bilir.
Darbeci anlayışın, kimseyi ayırmadan aynı torbaya koyacak kadar
ufuksuz, embesil bir zihniyete
sahip olduğunu bizzat yaşayarak
görmüştür ve bu anlayıştan hareketle, hangi şartlarda yaşıyor olursa
olsun, darbeyi asla bir kurtuluş
olarak görmez.

KEYFİ VE HUKUKSUZ GÖREVDEN ALMALAR
KABUL EDİLEMEZ
15 Temmuz günü yaşanan ve
Türk tarihine kara bir leke olarak
geçen darbe girişiminin ardından
kamu kurum ve kuruluşlarında yoğun bir şekilde görevden almaların
başladığı görülmektedir. Görevi
ve siyasi düşüncesi ne olursa
olsun Anayasa ile oluşturulan hür
demokratik düzeni ortadan kaldırmaya, millet iradesini yok ederek,
zor kullanarak ülkenin yönetimini
ele geçirmeye çalışan darbecilerin
en ağır şekilde cezalandırılması en
büyük temennimizdir.

da kamu hizmetlerinin eksiksiz ve
kesintisiz bir şekilde sürdürülmesi,
kritik bir rol oynamaktadır.

Ancak bütün kamu kurumlarında
başlatılmış olan ve sonuçları henüz
kestirilemeyen bu görevden alma
uygulamaları, kamu görevlileri
arasında büyük bir tedirginliğe ve
korkuya yol açmaktadır. Bu noktada gerçekleştirilen uygulamaların
demokratik hukuk devleti ilkeleri
çerçevesinde yürütülmesi ve
mesnetsiz iddialara, asılsız bilgi ve
belgelere dayalı olarak görevden
Bu dönemde ülkemiz üzerine
uzaklaştırma işlemi gerçekleştirilkurgulanan kirli planların bozulması
memesi çalışma barışının korunadına, milletçe birlik ve beraberliması, milli birlik ve beraberliğimizin
ğe, huzur ve güven ortamına her
sürdürülmesi adına son derece
zamankinden daha fazla ihtiyaç
duyduğumuz da açıktır. Kamu dü- önemlidir.
Türk milleti, 15 Temmuz günü
zeninin sağlanması, toplumumuzun
tarihi bir sınavı başarıyla vermiş ve
yaşadığı ağır travmanın atlatılarak
normal hayata dönülmesi noktasın- iradesine karşı girişilen silahlı saldı-

rıyı, feraseti ve cesareti ile bertaraf
etmeyi başarmıştır. Kuşkusuz ki
bu başarıda, görevlerini layıkıyla
yerine getiren, her türlü olumsuz
koşula rağmen kamu hizmetlerini
sürdürerek devlet mekanizmasının işlemesine ve ülkenin bir kaos
ortamına sürüklenmesine engel
olan kamu görevlilerimizin payı
büyüktür.

dür ve yapılmalıdır.Yapılmazsa, bu
ülkeye huzur gelmesi asla mümkün
değildir.
Darbeye karşı birleşen Aziz Milletimiz her türlü haksızlığa karşı duracak iradeye de sahip olduğunu
göstermiştir.TBMM’den çıkarken,
ellerinde sadece Türk Bayrakları
olan ama çeşitli siyasi partilerin işaretlerini yapan, her türlü vatandaşımızın oluşturduğu insan koridoru
arasından geçtim.Bu Aziz Milletin
darbeye karşı nasıl bir güç birliği
yaptığını gördüm.İşte, bu irade
her türlü haksızlığın da karşısında
durabilecek bir iradedir.
Biz artık, bu ülkede yaşayan
herkesin huzur içinde yaşamasını
ve bir vatandaş olarak hak ettiği
kıymeti görmesini istiyoruz.Çok şey
mi istiyoruz?Bu talebimizden asla
vazgeçmeyeceğiz.
Dilerim, bu darbe musibeti, hiçkimseyi azdırmasın ve şımartmasın,
herkesin bir ders çıkarmasına vesile
olsun” dedi.

olarak yaşanan görevden almaların, memurların iş güvencelerinin
kaldırılması için bir gerekçe olarak
ortaya konulmaması; hukuk sisteminin, adil ve tarafsız bir şekilde
işletilerek darbeye karışan kişilerin
cezalandırılması, ilgisi bulunmayan
kamu görevlilerinin ise bir an önce
görevlerinin başına dönmesinin
sağlanması, kamu düzeninin verimi
ve kamu görevlilerinin yaşadığı tedirginliğin giderilmesi bakımından
hayati bir adım olacaktır.

Görülmektedir ki, kamu kurum
ve kuruluşlarında yaşanan bu
Bu kapsamda, yaşadığımız bu
sürecin, asılsız dedikodulara dayalı
ağır travma sürecinde, böylesigörevden alma boyutuna ulaşarak
ne önemli bir rol üstlenmiş bir
kamu görevlileri üzerinde bir baskı
kesimin geniş bir bölümünün
unsuru oluşturmaması, kamuda
darbe taraftarı, terör örgütü üyesi
çalışma barışının bozularak bir mugibi algılanmasına sebep olacak
haberat devleti anlayışına geçilmebir muameleye tabi tutulmamamesi, gerçekleştirilecek kovuştursı gerekmektedir. Uzunca bir
maların hukukun üstünlüğü ilkesi
süreden beri kamu görevlilerinin iş
çerçevesinde yürütülmesi ve kamu
güvencelerinin kaldırılmasına yönehizmetlerinin kesintisiz bir şekilde
lik bir takım çalışmalar yapıldığı
sürdürülmesi gerekmektedir.
hepimizin malumudur. Bu alçak
darbe girişiminin ve buna bağlı

AÇIĞA ALINMALARLA İLGİLİ BAŞBAKANLIĞA MEKTUP
Türkiye Kamu-Sen ve Türk
Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail
Koncuk, darbe teşebbüsünün
ardından kamu görevlilerinin görevden alınmasıyla ilgili Başbakanlık makamına dilekçe göndererek
önemli uyarılarda bulundu.
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Ağır bedeller ödenerek elde
edilen demokratik düzeni yıkmaya
yönelik girişimin ardındakilerin
mutlaka cezalandırılması gerektiğini vurgulayan Genel Başkan, asılsız
ve mesnetsiz gerekçelerle görevinden alınan kamu çalışanlarının

da mağdur edilmemesi gerektiği
uyarısında bulundu.

sürecinin hukukun üstünlüğü ilke-

sinin göz ardı edilmeden, devam
Genel Başkan İsmail Koncuk
ettirilmesi gerektiği hususunun da
açıklamasında, adil ve tarafsız bir
önemle altını çizdi.
yaklaşımla gerçek anlamda darbeci
ve teröristleri kamudan ayıklama

TÜRK EĞİTİM-SEN

Köşe Yazısı

Türkiye’nin Sendikası

MEMURUN UTANÇ TABLOSU
SENDİKAL TERCİH!

Bilindiği gibi her yıl 15 Mayıs üye
sayılarına göre yetki belirlenir ve bu
yetkili sendika iki yılda bir hükümetle
gelecek iki yılın memura verilecek
zam pazarlığını yapma hakkını ve
kurum idari kurullarında çalışanları
temsil etme hakkını elde eder.
Bugünlerde hormonlu sendika.
2002 yılında 18000 olan üye sayısını 400 000’lere, konfederasyonda
da bir milyon üye sayısına ulaştığını
salyaları aka aka ilan etmektedir.
Bir sendikanın üye sayısını artırması tabii ki normal bir şeydir ve buna
kimsenin diyeceği bir şey olamaz.
Ama üye artırma sebeplerine
itirazımız var ve herkesin de olmalı.
Bu sendikamsı yapı ne yapmıştır
da üye sayısını artırmıştır?
Kamu çalışanlarına hangi kazanımı
kazandırmıştır?
Kamu çalışanlarının kazanımları ile
ilgili hangi eylemi gerçekleştirmiştir?
Yıllardır eğitim çalışanları iktidarın
adaletsiz tutumundan inim inim
inlerken ne Zaman sesini çıkarmıştır?
Ben neler yaptığını size anlatayım:
Andımızın kaldırılmasına destek
vermiştir.
Milli Bayram’ların içinin boşaltılmasına göz yummuş,
Milli tarih ve milli coğrafya derslerinin adı değiştiğinde tepki göstermemiştir.
Bayrak şiiri kitaplardan kaldırıldığında gıkı çıkmamıştır.
4+4+4 ün mimarı olmakla övünmüş,
Ana dil de eğitimi savunmuş,
Eski Başbakan’ın kendi toplantılarında memurun iş güvencesi kaldırılması konuşmasına alkış tutmuştur.
73 bin okul idarecisinin idarecili-

ğinin düşürülüp yandaş atanmasına
vesile olarak kul Hakkı yemiştir.
Eski Genel Başkan’ları açılımcı
olarak akilliğe soyunmuş, açılımı hayvanlar bile anladı diyerek bugünkü
akan kanın sebeplerinden biri olarak
tarihe geçip vekil olmuştur.
İstiklal marşının okunmasını bile
hazmedemeyen şube Başkan’ları
olmuştur.
Zorluklarla ataması yapılan aday
öğretmenlere sözlü sınav getirterek
ekmekleriyle oynamış, tehditle üye
yapmıştır.
Bakanlık müfettişliğinin lağvedilmesine göz yummuştur.
Bir gecede MEB teşkilat kanununu değiştirerek şube müdürlerini mağdur eden hükümete gıkı
çıkmamıştır.
Öğretmenlere, idarecilere rotasyonu kendisine üye kazanmak için
rant kapısı yapmıştır.
Özelleştirme yapmakta iktidara
her zaman destek olarak 4-c’lilerin
çoğalmasına göz yummuştur.
Kadro isteyen 4-c’lilere yardımcı
olmadığı gibi hakaret etmiştir.
4-c illerin mahkeme kazanarak
elde etikleri ek ödeme Hakkı’nı
toplu sözleşmede satarak ek ödeme
almalarını engellemiştir.
Memurun iş güvencesi tartışılırken
sesi kısılmıştır.
Taşeron işçilerinin kadroya alınması ile ilgili bir tek çalışma yapmamıştır.
Öğretmenlerin nöbet ücretleriyle
ilgili tüm sendikalar eylem yaparken
masaların altına saklanmıştır.
Çift nöbet konusunda uykuya
dalmıştır.
Meb yargı kararlarını hiçe sayar-

ken bir gün haklının yanında olmayı
denememiştir.
Eğitim çalışanlarını, yurt-kur
çalışanlarını ve üniversite çalışanlarını
sadece üye sayısını artıran bireyler
olarak görmüş, özlük hakları için kılını
kıpırdatmamıştır.
Sendikal tercihlerde kendilerine
üye olmayanları çocukları, eşleri ve
dostlarıyla tehdit ederek insanların
Onur’uyla oynamıştır.
Kendisine üye olanların Her türlü
pisliğini kapatmış, sütten çıkmış ak
kaşık olarak görmüştür.
Kendisine üye olmayanlara düşman gözüyle bakmıştır.
Esnek istihdam ve kölelik düzeni
,kısmi zamanlı çalışma hayatı ile ilgili
kanun çıkarken ağababalarına itiraz
edememiştir.
Eğitim çalışanlarına istediğimiz
3600 ek göstergeyle ilgili ortada
görünmemiştir.
Toplu sözleşmede hükümetin
daha yüksek zam teklifine rağmen
hükümete yağ çekmek için daha az
zamma imza atmıştır.
2015 yıl sonu enflasyon zammında
yaptıkları hata yüzünden memurların
her ay 50 tl az maaş almasına sebep
olmuştur.
Kamuda iş Barış’ının bozulmasına
sebep olmuştur.
Her yıl vergi oranlarından dolayı
temmuz da yüzde beş fazla ödenen
vergiler konusunda soluğu kesilmiştir.
2010 KPSS hırsızlığında hiç sesi
çıkmamış, daha da vahimi savunma
pozisyonunda kalmıştır.
Şube Başkan’larını ülkemizde değil Suriye’de ve Ürdün’de toplamıştır.
Genel başkan yardımcıları

Seyit Ali KAPLAN
Genel Mali Sekreter

Atatürk’e hakaret etmiş bu kişi ile
ilgili hiç bir işlem yapmamıştır.
Bu ve bunun gibi birçok hata
yapmasına rağmen bu sendikamsı
yapının üye sayısının 400 000’lere
varmasına sebep olan üyeler ve
destekçileri bunları hiç mi görmüyorsunuz.
Bu utanç tablosu sizlerin alnında
bir leke olarak kalacak ve tarihin sayfalarında makyavelist bir mantıkla bir
sendikaya destek veren memurlar
olarak yer alacaksınız.
Unutmayın !!
Bu ülke, bu memur bugüne kadar
çok iktidar gördü.
İktidarın yapısına göre değişenlerde, şekle girenlerde omurga diye bir
şey kalmadı
ve yamukluklarıyla unutulup
gittiler.
Ve yine unutmayın!!
“İnsana dayanma ölür,
Duvara dayanma yıkılır” demiş
ATA’larımız.
Bu utanç tablosuna katkıda bulunmaktan kurtulmanın tek yolu istifa
ederek bunları tekrar 2002 sayılarına
döndürmek ve ağa babalarıyla baş
başa bırakmaktır.
Bugüne kadar ve bugün güce
değil Allah’a tapan ve her zaman
Hakkı’n ve doğrunun, adaletin
yanında olan bütün Türkiye Kamu
-Sen üyelerini ve Türk Eğitim-Sen
Üyelerini tebrik ediyor, teşekkür
ediyor ve saygıyla selamlıyorum.
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AFYON ŞUBE: “AKÜ’DE AKADEMİK
ADANA 3 NO’LU ŞUBE:
EKMEĞİMİZİ PAYLAŞIRIZ AMA KADRO İSYANINDAN SONRA İDARİ
PERSONELİN KADRO İSYANI”
VATANIMIZI ASLA PAYLAŞMAYIZ.

Adana 3 No’lu Şube, Suriyelilerin Türk vatandaşlığına
alınmasına ilişkin haberler
üzerine bir açıklama yaptı.
Yapılan açıklamada şu
ifadelere yer verildi: “Şu an
vatandaşlığa alınacağı ifade
edilen Suriyeli nüfusunun
birkaç yıl sonra ülkemiz nüfusunun yüzde 10’una ulaşacağını düşünürsek, gelecek
dönemde bu konuda etnik
bir problemle karşı karşıya
kalacağımız ihtimali de son
derece kuvvetlidir. Büyük
çoğunluğunun Türkçe
bilmediği Suriyelilerin ileride
anadilde eğitim talebi ile
karşımıza çıkması ülkemizi
bir başka etnik temelli sorunla baş başa bırakacaktır.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı, dedelerimizin acılarla, kanla, canla koruduğu
bu toprakların ve kurduğu
devletin tapu senedidir. Ülkemize sığınmacı statüsü ile
misafir olarak gelenlere bir
çırpıda vatandaşlık statüsü
kazandırmak her şeyden
önce tarih ve millet olma
bilincimize indirilecek darbe
olacaktır. Böylesine önemli
bir konunun, bir kişinin
beyanı ve kararı ile gerçekleşmesinin vatandaşlarımız
arasında yaratacağı sorun
ise konunun bir başka siyasi
yönü olacaktır.
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Bunun yanında Suriyeli
sığınmacıların vatandaşlığa alınması durumunda,
Suriye ve Irak başta olmak
üzere yakın coğrafyamızdan
ülkemize yeni bir sığınmacı
akının başlayacağı gerçeği
de göz ardı edilmemelidir.
İstikrarsızlığın hüküm
sürdüğü bir bölgede istikrar
içinde yaşamanın imkânsız
olduğu, son dönemde
Ortadoğu’da yaşanan
gelişmelerle ve ülkemize
yansımalarıyla bir kez daha
görülmüştür. Bu noktada
bizlerin önceliği başta Suriye
ve Irak olmak üzere tüm
komşu ülkelerde istikrarın
sağlanması ve her devletin
vatandaşlarının kendi vatanlarında huzur ve barış içinde
yaşaması için mücadele
etmek olmalıdır.
Bu bakımdan biz, yurtlarındaki kargaşadan
kaçarak kapımıza gelmiş
tüm mağdurlara kucak
açıyor ve ülkeleri istikrarlı bir
yapıya kavuşuncaya kadar
onlarla varımızı, yokumuzu
sonuna kadar paylaşmaya
hazır olduğumuzu bildiriyor;
ekmeğimizi paylaşırız ama
vatandaşlık farklı bir mecradır diyoruz.”

Afyon Şube Başkanı Nizamettin Şenol AKÜ’de idari personelin
yaşadığı kadro sorununa dikkat çekerek şunları kaydetti: “2012
yılında hüsranla biten, göstermelik yapılan, malum sendika tarafından
Ankara’ ya taşınan ve kimsenin kazanamadığı merkezi sınavdan sonra
nihayet 2016 yılında merkezi sınav yapılacağı ilan edilmiştir. 2016
yılında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı için ilan edilen
kadrolar ve sayıları şöyledir:
UNVAN
DERECE
ADET
Mühendis
5.derece
2 Adet
Tekniker
3.derece
2 Adet
Tekniker
5.derece
3 Adet
Şef		
3.derece
7 Adet
Memur
5.derece
3 Adet
Memur
7.derece		
1 Adet
Memur
10.derece
1 Adet
Şoför		
7.derece		
1 Adet
1992 yılında kurulmuş ve 24 yıllık bir kurum olan AKÜ nün 2016
itibariyle mevcut boş kadroları ve sayıları;
UNVAN
DERECE
ADET
Mühendis
1.derece
1 Adet
Mühendis
5.derece
5 Adet
Tekniker
1.derece
4 Adet
Tekniker
3.derece
3 Adet
Tekniker
5.derece
4 Adet
Teknisyen
3.derece
2 Adet
Teknisyen
7.derece		
1 Adet
Teknisyen
9.derece		
6 Adet
Şube Müd.
1.derece
3 Adet
Şef		
3.derece		
15 Adet
Memur
5.derece
36 Adet
Memur
6.derece
1 Adet
Memur
7.derece		
12 Adet
Memur
10.derece
10 Adet
Bil.İşlt.		
3.derece
20 Adet
Bil.İşlt.		
5.derece		
37 Adet
Şoför		
5.derece		
2 Adet
Şoför		
7.derece		
3 Adet
Şoför		
10.derece
3 Adet
24 yıllık köklü bir kurum olma söylemlerini dilinden düşürmeyenler
bu kadar boş kadroyu neden değerlendirmez? Yine bu kadar boş kadro varken, akla ziyan adrese teslim şahıslara kazandırma garantili kadro
ilanı içler acısı bir durumdur. Üniversitenin sadece elektrik, inşaat, özellikle mobilya dekorasyon ile sıhhi tesisat teknikerine ne mi ihtiyacı vardır? Teknoloji çağında yaşadığımız günümüzde onlarca bilgisayar ön
lisans diplomasına sahip personel varken, neden bilgisayar teknikerliği
için kadro ilanına çıkılmaz? Personel Dairenin veri tabanı ve özlük dosyalarında personel bilgileri taranmış olsa memurluk, teknikerlik ve teknisyenlik bekleyen yüzlerce, şeflik bekleyen onlarca personel çıkacaktır. Yıllardır diğer üniversiteler bilgisayar işletmenliği için merkezi sınav
yaparken, ısrarla kurum içinde yapılmasının amacı artık aşikar olmuştur.
4 yılda hülle ile doldurulan 8 adet şube müdürlüğü kadroları için neden sınav açılmamıştır? İlanda şube müdürlüğü için duyuru olmadığına
göre 3 adet boş olan bu kadrolar yine hülle ile mi doldurulacaktır?”

TÜRK EĞİTİM-SEN

KURUM İDARİ KURULU
TOPLANTISI YAPILDI

Türkiye’nin Sendikası

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ile Burdur Şube arasında 19 Nisan
2016 tarihinde Kurum İdari Kurulu toplantısı yapıldı.
Alınan kararlar şu şekildedir:
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“ŞEHİTLERİMİZİN İZİNDE
KURTULUŞUN ZİRVELERİNE
YÜRÜYORUZ” ADIYLA KÜLTÜR
TURU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Eskişehir’in ilk Yükseköğretim Şubesi olan Türk Eğitim Sen
2 No’lu Şube çalışmalarını tüm eğitim işkolu kamu çalışanlarını
kapsayacak şekilde devam ettiriyor.
2013 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılan Yükseköğretimin Yönetimi
Yüksek Lisans programını tamamlayan 22 kamu çalışanı için
Türk Eğitim Sen 2 No’lu Yükseköğretim Şubesi tarafından mezuniyet ve diploma töreni düzenlendi.

www.turkegitimsen.org.tr

Eskişehir 2 No’lu Üniversiteler Şubesi Kadın Komisyonu tarafından
düzenlenen “Şehitlerimizin İzinde Kurtuluşun Zirvelerine Yürüyoruz”
kültür turu 230 kişilik bir katılım ile gerçekleştirildi.
ESOGÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.
Doç. Dr. Cezmi Karasu’nun rehberliğinde gerçekleştirilen kültür turuna
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Bilecik Şeyh
Edebali Üniversitesi ile Yurt Kur Eskişehir çalışanları büyük ilgi göstererek katıldı.
Bozüyük Metristepe, Kütahya Dumlupınar ve Afyon Kocatepe ile
buralarda bulunan anıtlar ve şehitlikler sendika üyelerince ziyaret edildi, dualar edildi.
Sendika üyeleri ve ailelerinin yanı sıra ESOGÜ Akut Öğrenci
Topluluğu’nun da katıldığı kültür turu esnasında duygusal anlarda yaşandı. Zeynep Özkan isimli üyemizin çocuğunun Dumlupınar Şehitliğinde okuduğu “Dur Yolcu” şiiri katılımcıları oldukça duygulandırdı.
Kültür Turu hakkında bir açıklama yapan Eskişehir 2 No’lu Şube Kadın Komisyonu Başkanı Nejla Kıncal şunları kaydetti: “Millet olarak zor
günler geçirdiğimiz ve sıkıntılar içinde olduğumuz bugünlerde tüm
şehitlerimize vefa, geçmişimize sorumluluk ve saygı gereği üniversite
çalışanlarımızı bir araya getirerek bu etkinliği düzenledik.
Dört farklı kurumdan insanların bir araya gelmesi ve aynı duyguda
birleşmesi çalışmamızın hedefine ulaştığının göstergesidir. Temennimiz özellikle şehrimizin yakın noktaları olan bu tarihi yerlerin daha iyi
tanıtılması ve ziyaret edilmesi için muhataplarınca imkanların hazırlanmasıdır.”

ESKİŞEHİR 2 NO’LU ŞUBE’DEN
MEZUNİYET TÖRENİ

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan kamu çalışanları kep ve cübbe giyerek mezuniyet törenine katıldılar
ve sendika yöneticileri tarafından kendilerine takdim edilen
belgelerini aldılar.
Heyecanlı oldukları görülen mezunlar, “Nazik düşüncelerinden
dolayı Türk Eğitim Sen 2 No’lu Şube Yönetimine teşekkür ediyoruz” diyerek, üniversitelerimizdeki eğitim programlarından tüm
kamu çalışanlarının faydalanması gerektiğini ve özellikle genç
kamu çalışanları için bu programların bir fırsat olduğu söyledi.
Türk Eğitim Sen 2 No’lu Şube Başkanı Gürol Yer ise konuşmasında, “2013 yılında büyük bir sevinç ile karşıladığımız ve desteklediğimiz yüksek lisans programı ilk döneminde 64 kamu çalışanını mezun etmişti. 2. dönemin sonunda ise 22 kamu çalışanı
arkadaşımız programı başarı ile tamamlayarak mezun olmuşlardır.
Bu noktada şunu söylemek istiyorum: Eğitim ve bilim yuvası üniversitelerimizin buna benzer organizasyonlarından özellikle kamu
çalışanlarının yararlanması gerektiğini düşünüyoruz. Üniversitelerimizde idari personelin kendini geliştirmesi ve ilerletmesi için devamında üniversitelerin işleyişinin içinde idari personelin de var olduğunu göstermesi açısından elzemdir. Şube olarak kişisel ve genel
eğitim ile ilgili her türlü çalışma ve organizasyona destek olmaya
devam edeceğiz” dedi.
Gürol, “Gerçekleştirilen programın ana sonuçlarından birinin de kamu çalışanları içinde çalışma verimliliği, vizyon ve kalite
anlamında verdiği neticedir. Bu eğitim programının kapasitesinin
artırılarak ve geliştirilerek ülke genelinde özellikle tüm üniversite
çalışanlarını kapsayacak duruma getirilebilir” diye konuştu.
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ESKİŞEHİR 2 NO’LU ŞUBE’DEN
MARDİN’E KIRTASİYE MALZEMELERİ VE
KİTAP GÖNDERİLDİ.
Eskişehir 2 No’lu Yükseköğretim Şubesi çalışmalarına devam ediyor.
Sendikal faaliyetlerin yanında sosyal çalışmalar da yapan şube, son
olarak bir gönül birliği çalışmasını hayata geçirdi.
ESOGÜ Türk Eğitim-Sen Üyeleri tarafından toplanan kırtasiye malzemeleri ve Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı yayınlarından set oluşturan Şube Yönetimi, malzemeleri Türk Eğitim Sen Mardin Şubesi aracılığı ile Mardin ili Savur İlçesi Yenilmez Köyü İlköğretim okuluna ulaştırdı.
Türk Eğitim-Sen Mardin Şube Başkanı Bahattin Biçer tarafından
okuldaki çocuklara dağıtılan kırtasiye malzemeleri ve kitaplar öğrenciler tarafından büyük ilgi ve heyecanla karşılandı.

TÜRK EĞİTİM-SEN

Türkiye’nin Sendikası

TAŞERON SİSTEMİ KALKMALI, 4/C, 4/B VE
ÜNİVERSİTELİ İŞÇİLER 4/A’YA GEÇİRİLMELİ
ve unvan kullanabilme haklarının
olmaması nedeniyle memur kadrosuna geçirilmeleri bir zaruret
haline gelmiştir.

Taşeron sistemi gençlerimizin
geleceğini karartan bir sömürü
ve kölelik sistemidir. Bu sistem
patronları zengin etme anlayışı
üzerine kurulmuştur. Kamuda
taşeronların sayısı son 14 yılda
20 binden 720 bine çıkmıştır.
Taşeron sistemi, Soma faciasıyla
birlikte bütün çirkinliklerini ortaya
koymuştur” diye konuştu.
Bostan taşeronlaşmanın
kaldırılmasını ve 4/C, 4/B ile
üniversiteli işçilerin 4/A’ya geçirilmesini isteyerek şunları kaydetti:
“Taşeron sistemi, iş bulamayan
zor durumdaki lise ve üniversite mezunu gençlerimiz ve her
yaştaki işsizlerimizin hatırlı kişileri
araya sokarak, genellikle asgari
ücretten emeklerini bu işi meslek
edinmiş bir şirkete teslim etmeleri
demektir. Bu durum, zor durumdaki insanlarımızın emeklerinin
3. bir kişiye pazarlanarak emeğin
üzerinden kar elde edilmesi anlamına gelmektedir. Bizim inanç
sistemimizde emek kutsal olup
bir başkasının sömürüsüne açık
değildir.
Taşeron sisteminde çalışanların
sorunlarının başında yıllık ücretli
izne hak kazanamamaları, ücretlerinin tam ve zamanında ödenmemesi, çoğunluğunun asgari
ücretle çalıştırılması gelmektedir.
Ayrıca kıdem tazminatlarının
verilmemesi, ihalelerin kısa süreli
yapılmasıyla çok sık işyeri değiştirmeleri, şirket değişlikleri nedeniyle bir-iki aylık ücretlerinin ödenmemesi, yasal çalışma sürelerinin
çok üzerinde çalıştıkları halde
fazla mesai ücreti alamamaları ve
sendikal örgütlenme imkânından

mahrum bulunmaları mağduriyetlerini diğer bir göstergesidir.
Ataması yapılmayan öğretmenler, İİBF mezunları, kadro
bekleyen 4/B çalışanları “biz
KPSS’ye girdik, memur olamıyoruz, devlet taşeron çalışanlarına
kadro verecek” diye haklı olarak
serzenişte bulunuyorlar. Bu serzenişi görmemek veya duymazlıktan
gelmek mümkün değildir. Ancak
taşeronluk sisteminin oluşturduğu
travmaları yok saymak ve onlara
reva görülen köleliğe de göz
yummamız söz konusu olamaz. Bu
nedenle sendika olarak taşeron
çalışanlarının kadroya alınması
kararını doğru buluyor ve destekliyoruz. Taşeronlar kadroya alınırken 4/C ve 4/B’lilerin, Üniversite
mezunu işçilerin, vekil ebe, vekil
hemşire ve vekil imamların da 4/A
MEMUR KADROSUNA alınmalarını istiyoruz. Bunların yanında
KPSS’ye girip 50 puan ve üzeri
alanların da istihdam edilerek memur kadrosuna atanmalarını bekliyoruz. Devletin ve Hükümetlerin
görevi istihdam sahaları açarak
gençlere ve işsizlere iş bulmaktır.
Gençlerimizin kahve köşelerinde
çürümelerinden ve iş bulamamadan dolayı bunalıma sürüklenmelerinden başta Hükümetler olmak
üzere hepimiz sorumluyuz.
720 bin taşeron çalışanının
kadroya geçirilmesi ile ilgili
çalışmaların yapıldığı bir dönemde, özelleştirme mağduru 23 bin
4/C’linin görmezlikten gelinmesi
hiçbir şekilde kabul edilemez.
Yine üniversite mezunu olup, işçi
olarak çalışan kişilerin, tayin, nakil,
geçici görev, görevde yükselme

Kadro demek 4/A demektir.
Sayın Başbakan bütün taşeronların kadroya geçirileceğini
beyan etmiştir. Bu beyan söz
konusu iken Maliye Bakanının
çıkıp taşeron çalışanları için “özel
statü”den dem vurması ve 4/E’li
istihdamdan söz etmesi doğru
değildir. Çünkü Devlet Memurları
Kanununda “özel statü” diye bir
düzenleme bulunmamaktadır.
Üniversite, Kredi-Yurtlar, MEB
ve Sağlık Bakanlığı ile birçok Devlet Kurumunda hizmetli, teknisyen
yardımcısı, bekçi, temizlikçi, kaloriferci, hasta bakıcı, hayvan bakıcısı,
hademe, odacı, bakıcı anne ve
mübaşir olarak çalıştırılan yaklaşık
170 bin Yardımcı Hizmetler Sınıfı
personeli bulunmaktadır. Devlet
memuru sayılmalarına karşılık, diğer memurların aldığı maaş kadar
maaş alamamakta ve ek göstergeleri bulunmadığından emekli
olduklarında da emekli aylıkları ve
emekli ikramiyeleri diğer memurlardan düşük olması sonucunu
doğurmaktadır. Bu sınıfta görev
yapan memurların önemli bir kısmının fakülte, yüksekokul mezunu
olmaları huzursuzluğu bir kat daha
artırmaktadır.
Taşeron çalışanlarının kadroya
geçirilme çalışmalarının yapıldığı
bir dönemde Yardımcı Hizmetler
Sınıfı personelinin memur kadrosuna, 4/C ve 4/B’li personelin,
Üniversite mezunu işçilerin, vekil
ebe, vekil hemşire ve vekil imamların da 4/A memur kadrosuna
geçirilmeleri gerektiği unutulmamalıdır.

ÖSYM’NİN
SINAV GÖREVİ
ÜCRETLERİNİ
DÜŞÜRMESİNİ
YARGIYA
TAŞIDIK
ÖSYM Başkanlığı tarafından,
aynı gün yapılan çok oturumlu
sınav ücretleri hakkında yeni
bir uygulama başlatılmıştır.
Buna göre, sabah oturumunda
görev alan bir görevli için öğleden sonra aynı bina ve salonda
sınav yapılıyor ise bu görevliye
öğleden sonraki oturumda
da görevlendirme yapılacak,
her iki oturumda görev alan
bir görevlinin sınav ücreti, tek
oturumda görev alan bir görevlinin sınav ücretinden %20
daha düşük olarak her iki oturum için ayrı ayrı ödenecektir.
Eşitlik ilkesine ve hakkaniyete
aykırı olan bu uygulama sebebiyle, aynı günde iki oturumda
birden görevlendirilen sınav
görevlilerine daha az ücret
ödenerek, bu kişiler bir nevi
cezalandırılmaktadır.
Türk Eğitim-Sen olarak açtığımız davada, ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada yer alan; “Her iki oturumda
görev alan bir görevlinin sınav
ücreti, tek oturumda görev
alan bir görevlinin sınav ücretinden %20 daha düşük olarak
her iki oturum için ayrı ayrı
ödenecektir.” ibaresinin iptalini
talep ettik.

Devlet kurumlarında aynı işi
yapan fakat farklı ücret ödenerek
iç barışın bozulmasına neden
olan farklı istihdam türlerine biran
önce son verilerek adalet sağlanmalıdır.
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www.turkegitimsen.org.tr

YARDIMCI HİZMETLER PERSONELİ
MEMUR KADROSUNA GEÇİRİLMELİ
Bugün Üniversite, Kredi-Yurtlar,
MEB, Üniversite Hastaneleri ve
Sağlık Bakanlığı ile birçok Devlet
Kurumunda hizmetli, teknisyen
yardımcısı, bekçi, temizlikçi, kaloriferci, hasta bakıcı, hayvan bakıcısı,
hademe, odacı, bakıcı anne ve
mübaşir olarak çalıştırılan yaklaşık
170 bin Yardımcı Hizmetler Sınıfı
(YHS) personeli bulunmaktadır.
657 Sayılı Devlet Memurları
Kanununun 36. Maddesinin 8.
Bendine göre; “Yardımcı hizmetler sınıfı, kurumlarda her türlü yazı
ve dosya dağıtmak ve toplamak,
müracaat sahiplerini karşılamak
ve yol göstermek; hizmet yerlerini
temizleme, aydınlatma ve ısıtma
işlerinde çalışmak veya basit iklim
rasatlarını yapmak; ilaçlama yapmak veya yaptırmak veya tedavi
kurumlarında hastaların ve hastanelerin temizliği ve basit bakımı
ile ilgili hizmetleri yapmak veya
kurumlarda koruma ve muhafaza
hizmetleri gibi ana hizmetlere
yardımcı mahiyetteki görevlerde
her kurumun özel bünyesine göre
ve yine bu mahiyette olmak üzere
ihdasına lüzum gördüğü yardımcı
hizmetleri ifa ile görevli bulunanlardan 4 üncü maddenin (D)
bendinde tanımlananların dışında
kalanları kapsar” denilmektedir.
Yardımcı Hizmet Sınıfı personeli, Devlet Memurları Kanununa
göre memur sayılmaktadır. Devlet
memuru sayılmalarına karşılık,
diğer memurların aldığı maaş
kadar maaş alamamakta ve ek
göstergeleri bulunmamaktadır.
Bu durum Yardımcı Hizmet Sınıfı
personelinin ciddi anlamda mağ-

4/C’li personelin kadroya geçirilmesi” kararları gibi bu kararı da
bugüne kadar uygulamamıştır.
Sorunun çözülmesi için 2013
yılında Yardımcı Hizmet Sınıfının
Kaldırılması ve 2014 yılında da
YHS’lerin Memur Kadrosuna
Atanması için TBMM Başkanlığına
iki ayrı kanun teklifi verilmekle
beraber bugüne kadar ilgili kanun
teklifleri görüşülüp karara bağlanmamıştır.

dur olmasına neden olmaktadır.
Nitekim Devlet memurları için
belirlenen 10 hizmet sınıfından
yalnız Yardımcı Hizmet Sınıfı
personelinin ek göstergesi bulunmamakta, dolayısıyla bunların
çalışırken aldıkları maaş, emekli
olduklarında da emekli aylıkları
ve emekli ikramiyelerinin diğer
memurlardan düşük olması sonucunu doğurmaktadır. Bu sınıfta
görev yapan memurların önemli
bir kısmının fakülte, yüksekokul
mezunu olmaları huzursuzluğu bir
kat daha artırmaktadır.
Söz konusu mağduriyeti gidermek ve kamuda huzursuzluğu önlemek üzere geçmiş yıllarda Yardımcı Hizmet Sınıfı personelinden

Memur hizmet sınıfları arasında
ek gösterge konusunda yaşanan
bu eşitsizliğin giderilmesi açısından, Yardımcı Hizmetler Sınıfına
dâhil kadrolarda görev yapan
personele ek gösterge verilmesi
için gerekli yasal düzenlemelerin
yapılması ya da bu hizmet sınıfının
kaldırılarak memur kadrolarına
geçirilmeleri gerekmektedir.
Kurumlar, Görevde Yükselme
Sınavı yapmadığı, yaban kurumbazı hizmetliler ve kaloriferciler va- ların da sınırlı kadrolar ilan etmesi
lilik oluruyla Genel İdari Hizmetleri ve sınavları uzun yıl aralıklarıyla
Sınıfına geçirilip memur statüsüyapmaları nedeniyle Yardımcı
ne alınmıştı. Sorunu kökünden
Hizmetler Sınıfı personeli mağdur
çözmek üzere konfederasyonuolmaktadır. Bu sınıfta bulunan
muz Türkiye Kamu-Sen 2005 Yılı
personele memurların yaptığı işler
Toplu Görüşmelerinde sorunu
yaptırılmaktadır. 657 Sayılı Devlet
masaya taşıyarak Toplu Görüşme Memurları Kanununda YardımMutabakat Metninde bir karara
cı Hizmetler Sınıfı personelinin
yapması gereken işler de Taşeron
varılmasını sağlamıştı. Mutabaelemanları vasıtasıyla yaptırıldığı
kat Metninde yer alan karara
bilinen bir husustur.
göre; “Yardımcı Hizmet Sınıfında
çalışanların öğrenim durumlarıTaşeron çalışanlarının kadroya
na göre diğer hizmet sınıflarına
geçirilme çalışmalarının yapıldığı
bir defaya mahsus olmak üzere
bir dönemde Yardımcı Hizmetler
sınavsız atanmaları sağlanacaktır”. Sınıfı personelinin memur kadAncak gelen hükümetler “üniver- rosuna, 4/C ve 4/B’li personelin
site genel sekreter yardımcılarına 4/A memur kadrosuna geçirilmesi
zaruret haline gelmiştir..
3600 ek gösterge verilmesi ve

İSTANBUL 1 NO’LU ŞUBE’DEN, KURUM İDARİ KURUL KARARLARI
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İstanbul 1 No’lu Şube ile
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Kurum İdari Kurulu Kararları
imzalandı. İstanbul 1 No’lu
Şube’den yapılan açıklamada
“Yetkili sendika olarak 2 Mayıs
2016 tarihinde İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğü
ile yapılan Kurum İdari Kurulu
Toplantısında alınan kararlar 24
Mayıs 2016 tarihinde imzalanarak
yürürlüğe girmiştir” ifadelerine
yer verildi.

Kurum İdari Kurulunda alınan
önemli kararlar şunlardır:
•

•

İstanbul Medeniyet Üniversitesinin İdari Personelinin Görevde Yükselme
Sınavının 2016 yılı içerisinde yapılması,

Sendikaca Akademik ve
İdari Personelin sorunlarını
dile getirmek üzere iletilen
taleplerin Üniversite Sena-

•

•

to ve Yönetim Kurulunda
değerlendirileceği,

Üniversite personelinin
motivasyonunun sağlanması ve aidiyet duygusunun temini amacıyla anket
çalışması yapılması,

Personel giriş çıkışlarında
güvenlik açısından Üniversitenin amblemini taşıyan
otomatik okuma sistemli

sticker yapılması,
•

İdari ve Akademik Personele yönelik İş Sağlığı
ve Güvenliği eğitimlerine
başlanması,

•

Üniversite bünyesinde
devamlı olarak görev yapacak İş Güvenliği Uzmanı ve
İşyeri Hekiminin bulundurulması.

TÜRK EĞİTİM-SEN

Türkiye’nin Sendikası

KARAMAN ŞUBE YÖNETİM KURULU KARAMANOĞLU
MEHMET BEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜNÜ ZİYARET ETTİ
Karaman Şube Başkanı Ziya
HOTAMIŞLI, Şube Yönetim Kurulu
Üyeleri ve Üniversite Yönetimi,
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Sabri
GÖKMEN ‘i makamında ziyaret
etti.
Ziyaret ile ilgili bir açıklama yapan HOTAMIŞLI şunları kaydetti:
“İdari personelin muvafakat ile
tayin için 10 yıl şartının diğer
üniversitelere göre çok fazla
olduğu 5 yıla indirilmesi konusunda personelin talebi olduğu dile
getirilmiştir.
Sayın Rektörümüz, 2014 yılında
17 idari personelin üniversiteden
muvafakatle ayrıldığını, buna
nazaran aynı yıl içerisinde Devlet
Personel Başkanlığınca 15 idari
kadro verildiğini, 2015 yılında ise
toplamda 10 idari kadro verildiğini, her geçen yıl kadroların
azaldığını, 10 yıl şartının komisyon
tarafından belirlendiğini senatomuzca alınan karar gereği bazı
mazeretler doğrultusunda muvafakat verildiğini, aksi takdirde
ciddi personel sıkıntısı çekileceğini bildirdi. 7 yıla indirilmesi
hususunu ise daha makul gördüğünü, konuyu değerlendireceklerini, Karamanoğlu Mehmetbey
Üniversitesi’nin durumunu da göz
önünde bulundurarak çare arayacaklarını söylemişlerdir.
Ayrıca unvan değişikliği sınavı
hususunda üniversitemizde çalışan idari personelin mezuniyetiyle
kadro unvanı arasında farklılıklar
olduğunu, Bilgisayar İşletmenliği
kadrosunda tekniker, peyzaj mimarı, kütüphaneci mezunu personelin görev aldığını, 7 yıllık sürede
hiçbir unvan değişikliği sınavının
açılmadığını ve personelin maddi
olarak hak kaybına uğradığı me-

zuniyetle elde ettikleri unvanlarını
kullanmada sıkıntı yaşadıklarını
dile getirdi.
Sayın Rektörümüz, personelin
maddi ve manevi açıdan iyiliğine
olabilecek her şeyi yapmaya hazır
olduğunu, bizimle göreve başlayıp hali hazırda görevine devam
eden personelin elbette öncelikli
olarak değerlendirileceğini ancak
Genel Sekreterle yapmış olduğu
görüşmede mevcutta sadece 1
adet tekniker kadrosunun bulunduğunu, tek bir kadro için sınav
açmanın doğru ve adil olmayacağını beyan etmiştir.”
HOTAMIŞLI Rektör GÖKMEN’e,
yönetici kadrolarına yapılan
atamalarda üniversite personeli
dışından farklı kurumlardan fakülte, yüksekokul, enstitü sekreterliği
ve benzeri kadrolara dışardan atamalar yapıldığına, şube müdürlüğü kadrolarına ise görevde yükselme sınavı yapılmadan atama
yapıldığına, bir sendikaya mensup
üniversite temsilcilerinin rektörün
adını ve makamını kullanarak şube
müdürlüğü, fakülte, yüksekokul,
enstitü sekreterliği gibi kadrolara
atanmaları konusunda idari personelin kendi sendikalarına üye
olmaları halinde yardımcı olacaklarını söylediklerine dair bilgisinin
olup olmadığını da sordu.
HOTAMIŞLI Rektör GÖKMEN’in, herhangi bir sendikaya
yakın olmadığını, bütün sendikalara eşit mesafede olduğunu, böyle
bir şeyin asla olamayacağını, bu
konunun herkes tarafından özellikle böyle bilinmesi gerektiğini,
bu kadrolar için kesinlikle üniversite içerisinden liyakatle atama
yapılacağını söylediğini aktardı.
HOTAMIŞLI, “Sayın rektör, adını
kullananların da kendisine derhal

bildirilmesini sendika ve üniversite
yönetimimizden rica etmiştir.”
dedi.
HOTAMIŞLI sözlerini şöyle sürdürdü: “Açık Öğretim ve ÖSYM
sınavlarında idari personelin
görev alması hususunda ÖSYM
sınavlarında kurye olarak görev
alabileceğini, açık öğretim sınavlarında ise sınavlarda gözetmen ve
kurye olarak görev alması konusunda mevzuata aykırı bir durum
olmadığını, başka üniversitelerde
idari personelin görev aldığını
ancak üniversitemizde personele
sınav gözetmenliği verilmediğini,
sadece ÖSYM sınavlarında kuryelik görevi verildiğini, ayrıca açık
öğretim sistemine kayıt olmak
isteyen idari personele de bu
konuda yardımcı olunmadığı ve
sisteme kayıtlarının yapılmadığını
belirtmiştir. Sınavlarda, görevlendirmelerde alfabetik sıranın
uygulanabileceğini teklif etmiştir.
Sayın Rektörümüz bu konularda
ÖSYM il sınav koordinatörü Prof.
Dr. Ahmet YILDIRIM ve Açık Öğretim il sınav koordinatörü Prof.
Dr. Osman ÇEVİK ile görüşülmesi
gerektiğini, kendilerinin bu konularda yardımcı olacakları konusunda hiçbir personelimizin en ufak

bir kaygı kuşkusunun olmaması
gerektiğini söyledi.” dedi.
HOTAMIŞLI açıklamasında
şunları da kaydetti: “Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Sabri GÖKMEN’
e idari ve akademik personelin
sorunlarına sahip çıkmasından,
tüm sendikalara eşit mesafede,
adalet ve hakkaniyet ölçüsünde
yaklaşımından dolayı sendikamız
olarak teşekkür ediyoruz.
Türk Eğitim-Sen Genel merkezi nezdinde unvan değişikliği
hususunda Devlet Personel Daire
Başkanlığın’ a bilgi edinme yasası
çerçevesinde kadro olup olmadığı
hususunda takipçisi olacağımızı,
sınavlarda görev alma ve Şube
Müdürlüğü kadrosu için görevde
yükselme sınavı açılması hususunda Yüksek Öğretim Kurumuna
başvuru yapacağımızı bildiriyoruz.
Ayrıca idari personelin muvafakatle naklen atanmasının 10
yıldan 5 yıla düşürülmesi için
Üniversitemiz Genel Sekreteri ile
yeniden bir görüşme gerçekleştireceğimizi, personelimizin hak ve
sorunlarının sonuna kadar sahibi
ve takipçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.

KOCAELİ 1 NO’LU ŞUBE’DEN,
REKTÖR ZİYARETİ
Kocaeli 1 No’lu Şube, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü’yü
makamlarında ziyaret etti. Kocaeli
Şube’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Sayın Rektörümüz
Üniversite’nin şehirle bütünleşmesi ile
ilgili projelerinden bahsetti. Akademik
Temsilcimiz Ömer Fevzi Gürer akademisyenlerle ilgili bir dil projesini, Üni-

versite Temsilcimiz Mehmet Çeliköz de
idari personelle ilgili sıkıntıları Rektör
Hülagü’ye iletti. Sayın rektöre yapacağı her hayırlı uygulamada Kocaeli’nin
en büyük STK’sı olarak sınırsız destek
olacağımızı ifade ettik.”
Öte yandan Ziyarette Feyzullah Divli,
Serkan Çetin, Recep İmamoğlu da
hazır bulundu.
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ULUSLARARASI AVRASYA EĞİTİM SENDİKALARI BİRLİĞİ
11. TEMSİLCİLER KURULU İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI

www.turkegitimsen.org.tr

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin
güçlü bir devlet olduğuna ve
bölücü terör örgütlerinin en kısa
zamanda kökünü kazıyacağına
inancımız tamdır.
c-) Bir insanlık suçu olarak kabul
ettiğimiz terörün kaynağı ve hedefi
ne olursa olsun şiddetle telin ediyor,
ayrıca acımasız küresel rekabetin
bir aracı olarak kullanılan terörü,
küresel barışın önündeki en önemli
engellerden birisi olarak kabul
ediyoruz. Tüm ülkeleri terör ve terör
örgütlerine karşı koşulsuz işbirliğine
davet ediyoruz.

Uluslararası Avrasya Eğitim
Sendikaları Birliği’nin 11. Temsilciler
Kurulu İstişare Toplantısı 27 Haziran
2016 – 02 Temmuz 2016 tarihleri
arasında Azerbaycan’ın başkenti
Bakü’de yapılmıştır.
Toplantıya; ev sahipliği yapan
Azerbaycan Tahsil İşçileri Azad
Hemkarlar İttifakı ile birlikte, Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları
Birliğine üye olan kuruluşlardan
Türk Eğitim Sen, Kazakistan Eğitim
ve İlim Çalışanları Sendikası, Kırgızistan Cumhuriyeti Eğitim ve İlim
Çalışanları Sendikası, Irak Türkmen
Eğitimciler Öğretmen Örgütü,
Makedonya Ufuk Derneği genel
başkanları ve yönetim kurulu üyeleri
katılmıştır.
Toplantı sonunda aşağıdaki konuların kamuoyu ile paylaşılmasına
karar verilmiştir.
1- Uluslararası Avrasya Eğitim
Sendikaları Birliği’nin de projede
ortak olduğu; UNESCO’nun 2016
yılını Hoca Ahmet Yesevi Yılı ilan etmesi sebebiyle, Hoca Ahmet Yesevi
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d-) Irak ve Suriye’de devam eden
savaş, terör ve çatışmalar başta
yüzbinlerce Türkmen olmak üzere
milyonlarca masum sivil vatandaşın
yaşadıkları bölgeleri ve evlerini terk
etmeleri sonucunu doğurmuştur.
Bu sonucun en fazla mağduru ise
çocuklardır. Özellikle öğrenim yaşında olan çocuklar, eğitim hakkından
mahrumdur. Ortadoğu’da yaşanan
arasında söylem birliğinin inşası
anısına, Türk Eğitim Sen tarafından
24-27 Kasım 2016 tarihleri arasında maksadıyla, ortak eğitim müfredat- insan hakları ihlallerini kınıyoruz.
Savaşın asıl mağdurları haline
larının hazırlanması için komisyonAntalya/ Türkiye’de yapılacak olan
lar kurulması, ileriki yıllarda ortak
gelmiş olan Türkmen soydaşlarımız
“Uluslararası Türk Dünyası Eğitim
müfredat ve ortak ders kitaplarının
Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongve diğer sivil ahalinin evlerine geri
sayısının artırılabilmesi için çalıştay- dönebilmeleri ve mülteci olarak
resi” memnuniyetle karşılanmıştır.
Kongrenin amacına ulaşması, başa- lar ve bilimsel toplantıların yapılması bulundukları ülkeler ve bölgelerdeki
rılı bir şekilde sonuçlanması için her tavsiye edilmiştir.
insani ihtiyaçlarının giderilmesi için
türlü tedbirin alınacağı üye kuruluşc-) Sendikal alanda bilgi, tecrübe uluslararası kuruluşlar ve ilgili ülkelelar tarafından taahhüt edilmiştir.
ve mevzuat paylaşımına imkan sağ- ri göreve çağırıyoruz.
layacak organizasyonların sayısının
2-Uluslararası Avrasya Eğitim
4- Küresel ekonomik krizler,
artırılması tavsiye edilmiştir.
Sendikaları Birliği’ne üye olan
ülkelerin almış olduğu ekonomik
kuruluşlar arasında ikili ilişkilerin üst
3- UAESEB üyesi kuruluşların,
tedbirler ve uyguladığı politikalar
seviyelere çıkması için karşılıklı pro- ülkelerinde yaşanan acıları paylaşısonucunda eğitim çalışanları hak etjelerin yapılması tavsiye edilmiştir.
yoruz.
tiği ekonomik kazancı elde edemea-) Uluslararası Avrasya Eğitim
a-) Ermenilerin Azerbaycan Cum- mektedir. Geleceğin mimarı olan
Sendikaları Birliği’ne üye olan ülkehuriyeti Dağlık Karabağ Bölgesi’ni
öğretmenler başta olmak üzere tüm
ler ve eğitim sendikalarına mensup işgalini ve bu işgal sırasında Hocalı
eğitim çalışanları meslek onuruna
eğitim çalışanları arasında kültürel
’da sivil soydaşlarımızın topluca
yakışır, ekonomik ve sosyal haklara
yakınlık ve eğitim işbirliğinin sağlakatledilmesini kınıyoruz. Karabağ’ın kavuşturulmalıdır.
nabilmesi için, eğitimciler arasındaki işgali koşulsuz bir şekilde bir an
5- Uluslararası Avrasya Eğitim
değişim programlarının ilgili hüküönce son bulmalı, kadim AzerbaySendikaları
Birliği’nin 12. Temsilmetler nezdinde girişimlerde de
can toprağı olan Karabağ gerçek
ciler Kurulu İstişare Toplantısı’nın
bulunarak hayata geçirilmesi tavsiye sahibine geri verilmelidir.
Türkiye’de yapılmasına karar
kararları arasında yer almıştır.
b-) Terör olaylarında hayatını
b-) Türk Dünyası’nda eğitim
kaybeden güvenlik güçleri ve siviller verilmiştir.
için Türkiye’ye başsağlığı diliyoruz.
kurumları ve eğitim çalışanları

TÜRK EĞİTİM-SEN

KÜTAHYA MESLEK YÜKSEKOKULU
ÜYELERİ BULUŞTU
Kütahya Şubesi Simav, Gediz, Şaphane ve Pazarlar ilçelerinde bulunan Dumlupınar
Üniversitesi’ne bağlı meslek yüksekokullarında ve fakültelerinde
çalışan üyeleriyle bir araya geldi.
Kütahya Şube Başkanı Mehmet
KARABEKİR, 04-07 Nisan 2016
tarihleri arasında ilçelerde yapılan
alan çalışmasından sonra DPÜ’ye

bağlı meslek yüksekokullarında
ve fakültelerinde çalışan üyelerle
toplantıda buluştu. Toplantıda
üyelere sendikal faaliyetler hakkında ve üniversite çalışanlarının
sorunlarının çözümüyle ilgili bilgiler veren KARABEKİR, hak arama
mücadelemizin sonuna kadar
devam edeceğini belirtti.

Türkiye’nin Sendikası

HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
KAN KAYBEDİYOR
Nevşehir Şube Başkanı Mustafa
Uğur, iki gün önce açıklanan URAP
2016-2017 verilerine göre Nevşehir
Hacıbektaş Veli Üniversitesi’nin kan
kaybettiğini vurgulayarak “üniversiteyi koordine edenlerin koordinasyonu belli oldu” diyerek üniversite
yönetimini suçladı.
URAP tarafından Kasım 2015’te
açıklanan 2015-2016 verilerinde
başarı sıralamasına göre 2000
yılından sonra kurulan üniversiteler arasında Nevşehir Hacı Bektaş
Veli Üniversitesi’nin Türkiye’nin
en iyi 4. üniversite olduğunu ama
bugünlerde açıklanan 2016-2017
verilerinde Nevşehir Hacı Bektaş
Veli Üniversitesi’nin 17. basamağa
gerilediğini belirten Mustafa Uğur,
başarısızlığın faturasını üniversite
yönetimine kesti.

Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 400449 puan aralığında ve sıralamada
dördüncü sıradadır. Fakat bugün
itibariyle puanımız 250-299 aralığında sıralamamız ise on yedidir” dedi.
Geçmişten beri URAP verilerini
değerlendirerek Nevşehir’de basın
açıklaması yapan tek kuruluşun Türk
Eğitim-Sen olduğunu belirten Mustafa Uğur, “Nasıl ki bugüne kadar
açıklanan URAP raporlarına göre
üniversitemizin başarı sıralama yerini
alkışladıysak, bugün de sıralamada
geriye düşen Nevşehir Hacı Bektaş
Veli Üniversitesi’ni eleştirmek ve neler oluyor demek bizim hakkımızdır”
şeklinde konuştu.

Tüm bu olanlara rağmen Nevşehir
Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nde
görev yapan tüm akademisyenlerin
başarıyı isteyen, bilimsel çalışmalara
2009 yılından bu yana Türkiye’deki odaklanmış idealist insanlar olduğunu da sözlerine ekleyerek akadeüniversiteleri akademik performisyenlere teşekkür eden Uğur,
manslarına göre sıralayan ODTÜ
Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer rektörlük seçimlerinden Nevşehir
Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nin
alan University Ranking by Acadegeleceğini düşünen, hiçbir kesimi
mic Performance (URAP) Araştırma
ötelemeyen, üniversitenin yalnızca
Laboratuvarı’nın, 2016-2017 yılı
bilim yuvası olmasını amaçlayan
değerlendirme sonuçlarına bakılisimlerin başarıyla çıkması ve ardındığında Nevşehir Hacı Bektaş Veli
Üniversitesi başarı puanının 250-299 dan göreve atanması ile birlikte her
şeyin tekrar güzelleşeceğini özellikle
aralığında olduğunu ifade eden
vurguladığını belirtti.
Uğur, “URAP tarafından yapılan bir
önceki değerlendirmede Nevşehir

NENŞEHİR ŞUBE, “YARGIDA SÜREKLİ KAYBEDEN ÜNİVERSİTE”
Geçtiğimiz hafta Nevşehir Hacı
Bektaş Veli Üniversitesi’nin lojman
konusundaki yanlış uygulamalarına
Türk yargısının dur dediğini vurgulayan Nevşehir Şube Başkanı Mustafa
Uğur, konu hakkında bir basın açıklaması yaptı. Uğur şunları kaydetti:
“Geçtiğimiz hafta üniversitemizde
görev yapan akademik bir personeli
haklı bulan mahkeme, bu hafta da
üniversitemizde görev yapan idari bir
personeli haklı bularak Nevşehir Hacı
Bektaş Veli Üniversitesi’ni babasının
malı gibi görüp yanlış uygulamalara
imza atanlara haddinizi bilin!”
Uğur, “Şahsi kinini kusmak
adına Nevşehir Hacı Bektaş Veli
Üniversitesi’ni kullanan, üniversitede
görev yapan idari personelini önce
Avanos ilçesinden Kozaklı ilçesine
sürgüne gönderen ama bununla tatmin olmayıp, ardından da hem personelini hem de ailesini kış ayında karın,
buzun, yağmurun altında lojmandan
sokağa atmaya çalışanlara Yüce
Türk Yargısı gereken dersi vermiştir.
Oluşturulan lojman komisyonlarında
‘ben bu vatandaşları lojmandan çıkaracağım, mecbur çıkacaklar’ diyen-

lere sesleniyorum Türk Eğitim-Sen
üyeleri o lojmanda oturacaklar ama
yakında sen o lojmandan mecbur
çıkacaksın ve çıkışın lojmanda değil
Türkiye’ye yankı uyandıracak bir çıkış
olacak. Nevşehir Hacı Bektaş Veli
Üniversitesi’nde görev yapan idari
ve akademik personele bulduğu her
fırsatta adeta zulmedenlerin sonu
refah olmayacak. Biz hukuki yollar
çerçevesinde üyelerimiz ve tüm
üniversite personelinin hakkını almak,
hakkını gasp edeninde ceza almasını
sağlamak adına gerekeni yapacağız.
Dosyalar hazırlanmakta, evrak ve
belgeler her gün tasniflenmektedir”
dedi.
Kayseri 2. İdare Mahkemesi’nin lojman tahsisi konusunda Nevşehir Hacı
Bektaş Veli Üniversitesi’ni haksız, Türk
Eğitim-Sen üyesi Metin KÖKTÜRK’ü
haklı bulduğunu vurgulayan Mustafa
Uğur, “Mahkeme kararında ‘davacının
telafisi güç zararlar doğabileceğinden’ ibaresini vurgulayarak karar
vermiştir. Bu karar bizim için şimdilik
yeterli bir karardır” şeklinde konuştu.
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