2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SORUNLARLA BAŞLADI
2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı başladı. Türk
Eğitim-Sen olarak yeni Eğitim-Öğretim Yılının
hayırlara vesile olmasını temenni ediyor; tüm
eğitim çalışanlarına ve öğrencilerimize başarılar diliyoruz.

TÜRKİYE KAMU-SEN BAŞKANLAR KURULU
TOPLANTISI YAPILDI
Türkiye Kamu-Sen’in Antalya’da Düzenlediği “Sendikacılıkta Gerçek Dost, Asıl Adres”
Temalı Başkanlar Kurulu İstişare Toplantısı 6-9 Ekim 2016 Tarihinde
Büyük Bir Coşku ve Heyecanla Gerçekleştirildi.
Toplantıda bir konuşma yapan Genel
Başkan İsmail KONCUK: “Kimlerin ne
menem sendikacı olduğunu biz biliyorduk zaten. 15 Temmuz’dan sonra kamu
çalışanlarının da bunu kavradığını düşünüyorum. Sendikacılığın bir ahlakı olmalı. Bu ahlakın asgari gerekliliği de her

durumda hukuk vurgusu yapabilmektir.
İşte bunu bile yapamayanlar, ‘Sendikayız’ diye ortada gezememelidir.
Üyeniz atılıyor sesiniz çıkmıyor, altına
imza koyduğunuz toplu sözleşme metin-

leri uygulanmıyor, sesiniz çıkmıyor ama
ortada sendikacıyım diye geziyorsunuz.
Bunların ne menem bir sendikacı olduğunu herkese anlatmanın tam zamanıdır. Birilerinin gerçek yüzünü, kamu çalışanlarına göstermenin tam zamanıdır.”
dedi.
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GÖREVLERİNE SON VERİLEN TÜM
ÇALIŞANLARA İTİRAZ HAKKI
VERİLMELİDİR
2016 AĞUSTOS AYI ASGARİ
GEÇİM ENDEKSİ SONUÇLARI
beslenebilmesi için gerekli harcamanın Ağustos 2016 verilerine
göre günlük 35,85 TL olduğu
belirlenmiştir.
Ailenin aylık gıda harcaması
Türkiye İstatistik Kurumu’ndan toplamı ise 1.075,56 TL olmuştur.
alınan Ağustos 2016 fiyatlarıAğustos 2016 itibarı ile ortana göre yapılan araştırmada
lama 2.703,84 TL ücret alan bir
çalışan tek kişinin yoksulluk sınırı
memurun ailesi için yaptığı gıda
2.322,60 TL olarak hesaplanmış- harcaması, maaşının %39,78’ini
tır. Dört kişilik bir ailenin asgari
oluşturmuştur. Türkiye İstatistik
geçim haddi ise 4.723,02 Lira
Kurumu verilerinde 717,66 TL
olarak belirlenmiştir.
olarak belirlenen kira gideri ise
Sonuçlar, dört kişilik bir ailenin Ağustos 2016 ortalama maaşının
asgari geçim haddinin bir önceki %26,54’üne denk gelmiştir.
aya göre %0,05 oranında arttığını
Buna göre bir memur, ortalama
göstermektedir. Çalışan tek kişimaaşının %66,32’sini yalnızca
nin açlık sınırı da bir önceki aya
gıda ve barınma harcamalarına
göre %0,32 oranında yükselmiş
ayırmak zorunda kalmıştır. Diğer
ve 1.789,68 Lira olarak hesaplan- ihtiyaçlarını karşılamak için ise
mıştır.
maaşının %33,68’i kalmıştır.
Türkiye’de 4 kişilik bir aileOrtalama ücretle geçinen bir
nin ortalama gıda ve barınma
memur ailesinin ulaşım, sağharcamaları toplamı ise 2016 yılı
lık, eğitim, haberleşme, giyim
Ağustos ayında 1.793,22 Lira
gibi diğer zorunlu ihtiyaçlarını
olarak tahmin edilmiştir.
karşılaması için Ağustos 2016
Yapılan araştırmada, 4 kişilik bir maaşından geriye yalnızca 910,65
TL kalmıştır.
ailenin sağlık kuruluşlarının belirlediği gibi sağlıklı bir biçimde
Türkiye Kamu-Sen Araştırma
Geliştirme Merkezi’nin yapmış
olduğu 2016 Ağustos ayına ait
asgari geçim endeksi sonuçları
açıklanmıştır.

MEB, DİPLOMAYA BAĞLI ALAN
DEĞİŞİKLİĞİNDEN NEDEN
KAÇMAKTADIR?
Bilindiği gibi diplomaya bağlı alan değişikliği mevzuatta yer
almasına rağmen ne yazık ki uygulanmamış; sendikamız da bu
konuyu defalarca gündeme getirmiş, MEB’e yazılı başvuruda bulunmuştur. Hatta Türk Eğitim-Sen
olarak öğretmenlerin atama ve
yer değiştirme yönetmeliğinde
alan değişikliğinin bir takvime
bağlanması hususunda açtığımız
dava da devam etmektedir.
Türkiye Kamu-Sen ve Türk
Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail
Koncuk, okulların açıldığı bugünlerde konuyu sosyal medya hesabından yeniden gündeme getirdi.
Genel Başkan Koncuk, “Diplomaya bağlı alan değişikliği her branş-
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ta çok fazla olmamak üzere her
yıl yapılmış olsa, bu talep zaman
içinde ortadan kalkardı” dedi.
Genel Başkan İsmail Koncuk
şunları kaydetti: “Diplomaya bağlı
alan değişikliğinden neden kaçılmaktadır? Yönetmelikte de olan
bu hak MEB tarafından bir türlü
uygulanmamaktadır. Halbuki, diplomaya bağlı alan değişikliği her
branşta çok fazla olmamak üzere
her yıl yapılmış olsa, bu talep zaman içinde ortadan kalkardı. MEB
yönetmelikte de olan, diplomaya
bağlı alan değişikliği talebine ne
zamana kadar kulak tıkayacaktır?
MEB’in bu tavrı pedagojik de değildir.”

Başbakan Yardımcısı Nurettin
Canikli, 7 Eylül 2016 tarihinde
tarihinde yapılan Bakanlar Kurulu
toplantısı devam ederken, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.
“Çıkarılan son KHK ile 50 binin
üzerinde kamu personelinin görevine son verildi” diyen Canikli,
“Şu ana kadar ‘ben FETÖ mensubu değilim, yanlış işlem yapıldı’
diyerek bize gelenlerin oranı
yüzde 1’in bile altında. Bunlardan itirazları değerlendirilip haklı
bulunanların oranı şu an itibarıyla
yüzde 3-5 arasında bile değil. Bu,
yaptığımız işin isabet oranının
yüksek olduğunu gösteriyor.”
dedi.
Başbakan Yardımcısı Nurettin
Canikli’nin açıklamalarını değerlendiren Türkiye Kamu-Sen
Genel Başkanı İsmail Koncuk,
yapılan işlemlerin ardından 50
bin kamu çalışanının hepsinin
itiraz hakkı olmadığını belirtti.
Koncuk, “Canikli’nin açıklamasından hareketle, ‘Ben FETÖ
mensubu değilim, yanlış işlem
yapıldı’ diyenlerin oranının yüzde
1’in altında kalmasının nedeni bu
hakkın sadece Hakim ve Savcılara
verilmiş olmasıdır. Şayet bütün
görevden ihraç edilenlere itiraz
hakkı verilseydi bu oran çok daha
yüksek olurdu” dedi.
Genel Başkan İsmail Koncuk
değerlendirmesinde;
“Başbakan Yardımcısı sayın
Nurettin Canikli, Bakanlar Kurulu
esnasında gazetecilere verdiği
demeçte, son KHK ile 50 binin
üzerinde personelin görevine
son verildiğini, bugüne kadar
ise “Yanlış işlem yapıldı” diyerek
itiraz edenlerin oranının yüzde
1’in altında olduğunu, bunun da
yapılan işlemin ne kadar doğru
ve isabetli olduğunu gösterdiğini
belirtmiştir.
Sayın Canikli’nin açıklamalarına
bakıldığında görevine son verilen
tüm personelin FETÖ’cülüğü
kabul ettiği ve itiraz etmeye bile
gerek görmediği gibi bir izlenim
ortaya çıkmaktadır. Ancak burada bir nokta gözlerden kaçmakta
ve bilgi eksikliği doğmaktadır.
673 sayılı KHK’nin 10. Maddesi
ile 667 sayılı KHK’nın 3. Maddesinin birinci fıkrasına eklenen
cümlede meslekten çıkarma

kararlarına karşı itiraz yoluna
başvurulabileceği belirtilmiş ise
de; 667 sayılı KHK’nın 3. Maddesi
sadece yargı mensuplarını ilgilendirmektedir. Kamuoyunda, bahsi
geçen madde hükmüyle tüm
görevden alınma işlemlerine karşı
itiraz yolunun getirildiğine dair
yanlış bir algı oluşmaktadır.
Son KHK ile 50 binin üzerinde
görevine son verilen personelden itiraz hakkı olanlar sadece
yüksek yargı mensupları, Hakim
ve Savcılardır. Diğer personelin
ise itiraz hakkı bulunmamaktadır.
Doğal olarak Hakim ve Savcıların
dışında “Yanlış işlem yapıldı”
diyerek itiraz hakkı olmayan
çalışanların başvuru yapamaması
nedeniyle oran yüzde 1’in altında
kalmıştır. Şayet 50 bin çalışanın
hepsinin itiraz hakkı olsa idi bu
oranın çok daha yüksek olacağı
kesindi.
Bu noktada sayın Cumhurbaşkanının önceki gün, “At izi it izine
karıştı” söylemini çok önemsiyoruz. Türkiye Kamu-Sen olarak
sürekli olarak bunu ifade ettik
ve etmeye de devam edeceğiz.
Hukuku hiçe sayanlara ve iftiracılara sayın Cumhurbaşkanının
bu sözlerini dikkatle okumalarını
öneriyoruz.
Tek arzumuz, hukuk içerisinde
kalınsın, kurunun yanında yaş
da yanmasın. Gayretimiz adalet,
hukuk ve insanı korumak adınadır. Bir kesime itiraz hakkı tanıyıp
diğer bir kesime bu hakkı tanımamak hukukla bağdaşmamaktadır.
Unutulmamalıdır ki, ateş düştüğü
yeri yakmaktadır. Bundan sonraki
süreçte, görevine son verilenler
üzerinde yapılacak çalışmalarda
çok hassas ve titiz davranılmalı,
ilgililere itiraz hakkı tanınmalıdır.
Suçsuz, günahsız insanlar tespit
edilerek her biri yeniden görevlerine iade edilmelidir” dedi.
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Türkiye’nin Sendikası

ISMARLAMA İFTİRALARA KARNIMIZ TOK
Köşe Yazısı

Bir deriden iki post çıkmaz.
Türkiye Kamu-Sen’den terör destekçisi çıkarmaya çalışan sonradan
milliyetçi, çakma darbe karşıtları
bilsin ki, Türkiye Kamu-Sen tarihinin her satırından vatan sevgisi,
devlet ve millet aşığı, adam gibi
adamlar çıkar.
Bir internet sitesinde, Konfederasyonumuzun geçtiğimiz günlerde gerçekleştirerek sonuçlarını
açıkladığı anket üzerinden, FETÖ
üyelerine yönelik bir algı operasyonu yaptığı iddia edilmiştir.
Her ne kadar asılsız ve ısmarlama
haberlere cevap vermeme, “İt
ürür, kervan yürür” diyerek doğru
bildiğimiz yolda yürüme azminde
olsak da kamuoyunda yanlış bir
algı oluşmasını engellemek adına
bu habere cevap verme ihtiyacı
hasıl olmuştur.
Öncelikle bilinmelidir ki Türkiye
Kamu-Sen, kamu görevlilerinin
örgütlendiği sendikaların çatı
kuruluşudur ve sendikaların en
önemli görevi ise üyelerinin
hak ve menfaatlerinin korunup
geliştirilmesidir. Konfederasyonumuz bu anketi, şu ana dek
FETÖ operasyonlarından en çok
etkilenen kesim olan memurların
içinde bulunduğu durumu ortaya
koymak üzere gerçekleştirmiş ve
üzerinde hiçbir manipülasyon yapmadan, sonuçlarını kamuoyu ile
paylaşmıştır. Bu anketin gerçekleştirilmesindeki amaç, herhangi bir
terör örgütü üyesinin korunması
değil aksine terör örgütü üyelerinin hak ettiği cezaları alabilmeleri
için haksızlığa uğrayan masumların
ayrıştırılarak, ülkemizin normalleşmesinin sağlanmasıdır.
15 Temmuz, bu vatan toprakları
üzerinde yaşayan, devletine bağlı,
millet olma bilinci içinde, binlerce
yıllık değerlerine sahip çıkan hiçbir
ferdin kabul edemeyeceği alçak

bir darbe girişimi, milletimize karşı
oynanan küresel oyunun, kahpece
suikaste dönüştüğü kara bir gün
olarak tarihe geçmiştir.
Tıpkı 28 Şubat sürecinde herkesin sesini kıstığı, baskılara boyun
eğdiği, güçlü olanın yanında yer
alarak kendisine köşe tutmaya
çalıştığı bir dönemde, meydanlarda “Kesintisiz demokrasi istiyoruz” diye haykırdığımız gibi, 15
Temmuz gecesinde de darbeye
en şiddetli şekilde “Hayır” demiş
bir Konfederasyon olmanın gururu
içindeyiz.
Türkiye Kamu-Sen, kalemlerini
kiraya verip, onurlarını satılığa
çıkaranların sahipleri gibi esen
rüzgârla birlikte yön değiştirmedi;
bir gün “Ak” dediğine öbür gün
“Kara” demedi. Türkiye KamuSen’in FETÖ’ye de, PKK’ya da,
PYD’ye de, diğer devlet ve millet
düşmanı bütün terör örgütlerine de yaklaşımı bellidir. Türkiye
Kamu-Sen, hiçbir zaman FETÖ’yü
sinesinde beslemedi, onlarla
koyun koyuna yatmadı; bir gün
açılımcı, bir gün diyalogcu; bir gün
millet düşmanı, bir gün milliyetçi
olmadı. Türkiye Kamu-Sen’in
yolu himmet toplayanlar, himmet
dağıtanlar, umut tacirleri, makam
pazarlamacılarıyla ve kumpasçılarla hiç kesişmedi. Türkiye KamuSen, Şivanperverlerle değil daima
vatanperverle birlikte yürüdü.
Bu bakımdan Türkiye KamuSen’in yalnızca 15 Temmuz’da
değil, kurulduğu günden bu
zamana kadar durduğu yer, sergilediği tavır ve sahip olduğu millet
ve vatan sevdası ispata muhtaç
duyulmayacak kadar açık ve nettir.
Türkiye Kamu-Sen’in 24 yıllık
geçmişinden FETÖ’ye bağlılık
çıkarmaya çalışanlar, çok değil 4
yıl geriye gittiklerinde kendilerini

FETÖ’nün kucağında oturur bulacaklardır. Herkes geceleri çok sesi
çıkan köpeklerin mahalleyi korumak için havladıklarını sanır. Oysa
bu köpekler, çevrelerini korumak
için değil korktukları için havlar,
işitmek istemedikleri sesleri bastırmaya çalışırlar. Bu nedenledir
ki, işte bu kimseler, satın aldıkları
kalemler vasıtasıyla, şerefsizce bir
yaklaşımla, yavuz hırsız ev sahibini
bastırır misali, herkesten çok ses
çıkarmakta, geçmişlerinde ortaya
koydukları ihanetin kokularını,
mazisi gibi atisinin de tertemiz
olacağı muhakkak olan bir Konfederasyona iftira atarak gizlemeye
çalışmaktadırlar.
Türk milleti kendisini basın mensubu zanneden bir kısım zevatın
kimin kucağında oturduğunu,
kimlerle koyun koyuna yattığını,
kimlerin Pensilvanya için ağıtlar
yaktığını gayet iyi bilmektedir. İşte
bu nedenle, 2010 yılında KPSS’de
kopya skandalını ortaya çıkaran
Türkiye Kamu-Sen iken, Konfederasyonumuzu kopya skandalında yaşanan mağduriyetleri dile
getirmemekle suçlamaya çalışan
zihniyetin içinde bulunduğu ruh
hali, gece gözüne ışık tutulunca ne
yapacağını bilemeyen tavşanlar
misali, suçüstü yakalananlarınkiyle
aynıdır. İşte bu nedenle asıl algı
operasyonunu kendileri yapmaya
çalışıyor ve at izini it izine karıştırmayı istiyorlar.

İsmail KONCUK
Genel Başkan

da doğruya “Doğru”; yanlışa
“Yanlış” demeye devam edeceğiz.
Elbette ki, terör örgütleriyle ilişki
içinde bulunduğu tespit edilen,
darbeye karışan, bunlara yardım
ve yataklık eden bütün hainlerin
hak ettikleri en ağır cezalara çarptırılması için ne gerekiyorsa yapılmalıdır. Ama bir kere daha tekrar
ediyoruz, bugün ülkemizin terör
belasından kurtulması yolunda en
çok ihtiyaç duyduğumuz şey adalettir. Yargılamalarda, görevden
almalarda, ihraçlarda adaletten
çıkıldığı anda iş sulanacak ve asıl
teröristler, bu belirsizlikte izlerini
kaybettireceklerdir. Biz devletimize, milletimize, demokratik düzenimize kasteden hainlerin, masumların gözyaşından nemalanmadan
cezalandırılmalarını istiyoruz.

Bu zihniyete göre, ne ile suçlandıkları söylenmeden, kendilerine
savunma hakkı dahi verilmeden,
görevden alınan, ihraç edilen 60
bin kamu arasında bir tek masum
dahi yok mudur ki, “Suçlu ile
suçsuz ayırt edilsin” tavsiyemizi
algı operasyonu olarak tanımlayabilmektedir. Bu nasıl bir ruh
halidir ki, “Olağanüstü hale değil
olağan hale geçmeye ihtiyacımız var” şeklindeki ifademizden
Bir zamanlar bizleri Ergenekonrahatsız olunmaktadır. Gözlerini
cu olmakla suçlayan, bu yolda kira- hırs bürümüş bu kiralıklar, “Mesai
lık kalemlerine ısmarlama haberler arkadaşın görevden alındığı için iş
yaptıranlar, bugün de aynı bilindik yükün arttı mı?” şeklindeki soruya
oyunun tersini oynayarak kendiverilen cevabı dahi tersine çevirelerine rant çıkarmaya çalışıyor; ne
rek, bütün memurların iş yükünün
gariptir ki bugün Ergenekon’un
arttığını söylediğimizi iddia edeFETÖ’nün kumpası olduğunu
cek kadar alçalanlar, ne yaparlarsa
iddia ediyorlar.
yapsınlar Türkiye Kamu-Sen’i
kendi düştükleri necaset çukuruna
Erdem; birilerine yaranmak için
çekemeyeceklerdir.
hatalara göz yumup, süreç tersine
döndüğünde özür dilemekle
Işık, karanlıkta belli olur. Türkiye
değil, yanlış yapılırken her ne
Kamu-Sen ülkemizin karanlığa göpahasına olursa olsun buna engel mülmek istendiği her dönemde,
olmak için gösterdiğiniz irade ile
karanlık düşünceli insanlara karşı
ortaya çıkar. Türkiye Kamu-Sen’i
sahip çıktığı değerleriyle, yaptığı
bugünlere getiren, milyonlarca
uyarılarıyla doğruya giden yola
memurun gönlünde yer edinmesi- ışık olmuştur. Bir deriden iki post
ne sebep olan da işte bu erdemli, çıkmaz. Türkiye Kamu-Sen’den
kararlı ve vakur duruşudur.
terör destekçisi çıkarmaya çalışan
sonradan milliyetçi, çakma darbe
Biz ne olursa olsun, tıpkı sözde
karşıtları bilsin ki, Türkiye Kamuçözüm sürecinde, PKK ile mücaSen tarihinin her satırından vatan
delede, Habur rezaletinde, Büyük
sevgisi, devlet ve millet aşığı,
Ortadoğu Projesi’nde, Filistin
adam gibi adamlar çıkar.
olaylarında, Doğu Türkistan meselesinde olduğu gibi bundan sonra
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2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SORUNLARLA BAŞLADI
Türkiye Kamu-Sen ve Türk EğitimSözleşmeli öğretmen alımı için ğinin hakkıyla bu makamlarda oturan
Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk’un, mülakatlar yapılmıştır. Sonuçlar 28 birçok idareci görevlerinden alındı.
okulların açılması dolayısıyla yaptığı Eylül tarihinde açıklanacaktır. Ancak Sonuç itibariyle bugüne baktığımız“mülakat komisyonları hak ve adalet da benim adamım olsun mantığıyla
basın açıklamasıdır.
2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı baş- ölçüsünde puanlar mı verdi, mülakat- kamuya doldurulan insanların bir kısladı. Türk Eğitim-Sen olarak 2016-2017 lar adil ve şeffaf mı yapıldı?” sorusuna mının Fetö ile bağlantılarının tespit
Eğitim-Öğretim Yılının hayırlara vesile tam anlamıyla evet cevabı vermemiz edilerek, meslekten ihraç edildikleri
olmasını temenni ediyor; tüm öğret- mümkün değildir. Hatırlanacağı üze- görülmektedir. Bakanlığın bu noktamenlerimize, eğitim çalışanlarımıza ve re yönetici atamalarında oluşturulan da çok uyanık davranması zorunludur.
komisyonların puanları nasıl ve neye Çünkü mülakat her zaman istismara
öğrencilerimize başarılar diliyoruz.
göre verdiği hala hafızalarda tazedir. zemin hazırlar. Öte yandan sözleşmeBu minvalde; yeni eğitim-öğretim
Benzer haksızlıkların, hukuksuzlukla- li ve mülakatla öğretmen alımının bir
yılında başta Milli Eğitim Bakanı İsmet
rın sözleşmeli öğretmen alımında da başka sakat noktası ise şudur: SözYılmaz olmak üzere Milli Eğitim Bayaşanmayacağının garantisini kim, leşmeli öğretmenlere okullarda baskı
kanlığı yetkililerinden talebimiz; sennasıl verecektir?Dolayısıyla dikkat uygulanacak, dayatmalarda bulunudikamızın dile getirdiği eksikliklere,
edilmesi gereken husus; Milli Eğitim lacak, ‘Şu sendikaya üye ol ya da şu
yanlışlıklara kulak kabartmaları, talepBakanlığı’nda bir paralel yapı temizle- sendikaya üye olursan kadroya alınırlerimizi dikkate almalarıdır. Bu; eğitinirken, yeni bir paralel yapı yaratılma- sın, üye olmazsan kadroya alınmazsın’
min geleceği, çocuklarımızın, eğitim
çalışanlarının huzur ve mutluluğu, kaliteli, verimli bir eğitimin sağlanması
2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı başladı.
için çok önemlidir.

TÜRK EĞİTİM-SEN SÖZLEŞMELİ VE
MÜLAKATLA ÖĞRETMEN ALIMINA
KARŞI ÇIKMAKTADIR. AÇTIĞIMIZ
DAVANIN LEHİMİZE ÇIKMASINI
UMUT EDİYORUZ.
Bilindiği gibi Milli Eğitim Bakanlığı
KHK yayınlayarak yeniden sözleşmeli öğretmenliği getirdi. 2011 yılının
Haziran ayında kaldırılan sözleşmeli
öğretmenliğin geri getirilmesi, bu öğretmenlerin alımının mülakat ile yapılması eğitim camiasında infial yarattı.
Türk Eğitim-Sen olarak dün de söyledik, bugün de söylüyoruz, yarın da
söyleyeceğiz; öğretmenlerin mülakat
ile sözleşmeli olarak atanmasını doğru bulmuyoruz. Sözleşmeli ve mülakat
sistemi ne doğuda ve mahrumiyet
bölgelerinde öğretmen tutmanın yoludur, ne de Fetö ya da diğer bölücü
örgütlere üye insanları tespit edebilmenin yoludur. Öğretmenlerçok sıkı
bir güvenlik taramasından geçirildikten sonra KPSS puan üstünlüğüne
göre kadrolu olarak atanmalıdır. Zira
doğuda, mahrumiyet bölgelerinde
öğretmen tutmanın yolu bellidir. Siz
öğretmenlere zorunlu hizmet tazminatı ödeyin, bakın bakalım o bölgelerde öğretmen açığı kalıyor mu?
Yine amaç, öğretmenlerin performanslarını ölçmek ise, o halde neden
kadroya alınmaları için 4 yıl boyunca
bekleyeceklerdir? Zaten öğretmenler
1 yıllık bir performans sürecinin ardından kadroya alınmaktadır. 1 yıllık süre,
performansın belirlenmesi için yeterli
değil midir?
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Türk Eğitim-Sen olarak
2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılının hayırlara
vesile olmasını temenni ediyor;
tüm öğretmenlerimize, eğitim çalışanlarımıza
ve öğrencilerimize başarılar diliyoruz.

ması noktasında gayret sarfedilmesi denilecektir.
olmalıdır.
-Sözleşmeli öğretmen alımında
Türk Eğitim-Sen olarak sözleşmeli KPSS puan üstünlüğünün değil de,
ve mülakat esasına dayalı bir öğret- mülakat yönteminin getirilmesi, tormen alımına karşıyız. Çünkü;
pili olmayanların umudu ve ekmek
-Sözlü sınavın ne olduğunu kapısı olan KPSS’yi onların elinden alTürkiye’de bilmeyen yoktur. Siz sözlü mak anlamına gelmektedir. Bu; insansınav derseniz, işin içine torpil girer, ların adil şartlarda öğretmen olduğu
yandaşlık girer, tehdit girer, şantaj gi- bir sistemden, torpillilerin öğretmen
rer, baskı girer, istismar girer, dayatma olduğu bir sisteme geçilmesi anlamıgirer. Şu da unutulmamalıdır ki; daha na gelmektedir.
önce uygulanan sözleşmeli öğretmen
-Sözleşmeli öğretmenlik iş güalımında sözlü sınav uygulanmamış, vencesiz bir çalışma yöntemidir. Bu
öğretmenler sadece KPSS puan üs- yöntemin bundan sonraki öğretmen
tünlüğüne göre atanmıştı.
alımlarında da uygulanacak olması
-Mülakat ile birlikte KPSS’de yük- eğitime darbe vurmaktır.Sözleşmeli
sek puan alanlar atanamazken; daha öğretmenler her zaman diken üstündüşük puan alanların atanması ko- de olacak, kadrolu olmadıkları için
laylaşmaktadır. Buve bundan sonraki işlerini kaybetme korkusu yaşayatüm mülakatla öğretmen alımlarında cak, geleceğe güvenle bakamayatorpil listeleri elden ele dolaşması, cak, özlük hakları açısından kadrolu
siyasi partilerin il ve ilçe teşkilatları- öğretmenlerle aynı haklara sahip
nın devreye girmesi, adamını bulanın olamayacaklardır. Bu şekilde de biat
sözleşmeli öğretmen olması kaçınıl- kültürüyle beslenen öğretmen profimaz olabilecektir. Hatırlarsanız, yöne- li oluşacaktır. İş güvencesi olmayan,
tici görevlendirmelerinde mülakatla kaderi amirinin iki dudağı arasında
getirilen okul yöneticilerine hepimiz olan, kadroya geçmek için yıllarca
tanıklık ettik. Nerede biat eden, kula bekleyecek olan bu insanlarla köle
kulluk yapan, yandaş olan varsa hepsi pazarı oluşturulacaktır. Öğretmenler
yönetici olarak atandı; yandaş olma- odasında farklı özlük haklara, farklı
yanlar, okullarını başarıdan başarıya ücretlere sahip 3 öğretmen türünün
koşturan, ödül üzerine ödül alan, bile- (kadrolu, sözleşmeli, ücretli) olması

öğretmenleri bölük pörçük etmektir; öğretmenler arasında çalışma
barışını bozmaktır; öğretmenlerin itibarını ayaklar altına almaktır. Üstelik
okullarda veliler çocuklarının kadrolu
öğretmen tarafından eğitim-öğretim
görmesini isteyecek, dolayısıyla huzursuzluklar yaşanacaktır.
-Sözleşmeli öğretmenler özlük
hakları ile atama ve yer değiştirme
yönüyle kadrolu öğretmenlerden
daha farklı uygulamalara tabidir.Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz her ne
kadar “Kadrolu öğretmenler ile sözleşmeli öğretmenlerin hakkı, hukuku,
ücretleri arasında hiçbir fark yoktur.”
dese de durum böyle değildir. Belki
ücret açısından fark olmayabilir ama
özellikle bir yere çakılı kalmaları, 6 yıl
boyunca tayin isteyememeleri onları
sözleşmeli köle haline getirecektir. Bu
insanları 6 yıl boyunca istediğiniz gibi
kullanmak, yerinden kıpırdamasını
engellemek, bir yere çakılı kalmasını
sağlamak adaletli bir devlet politikası
mıdır?
-Öte yandan şu hususu da gündeme getirmek istiyoruz: Bilindiği gibi
özel dershanelerde ya da etüt merkezlerinde 6 yıl çalışan öğretmenler
KPSS şartı aranmaksızın sözleşmeli
öğretmen olarak atanacaktır. Sözleşmeli öğretmen alımlarında en yüksek
KPSS puanına sahip 3 katı aday sözlü
sınava alınacakken, dershane ya da
özel etüt öğretmenlerinin atanmasında hiçbir şekilde KPSS şartı aranmaması haksızlık içinde yeni bir haksızlık
doğurmaktır. Sözleşmeli ve mülakatla
öğretmen alımı zaten ucube bir uygulamayken, dershane ve etüt öğretmenlerinin KPSS şartı aranmaksızın
mülakatla alınması eğitimimiz açısından çok acı verici bir durumdur.
Elbette ülkemizin içinde bulunduğu sürecin ne kadar zor olduğunun
farkındayız. Ancak bunu bir fırsata çevirmek büyük bir haksızlıktır. Bu ülkeyi
seven, demokrasiye gönülden bağlı,
eğitimli, donanımlı yüzbinlerce vatan
evladı vardır. Öğretmenlerin çok hassas yapılacak bir güvenlik araştırmasının ardından kadrolu atanması her
şeyden önce eğitime ve bu ülkenin
öğrencilerine büyük bir katkıdır.
İşte tüm bu nedenlerden dolayı
sendikamız sözleşmeli ve mülakat uygulamasına dava açtı. En kısa zamanda davanın sonuçlanmasını ve Milli
Eğitim Bakanlığı’nın dava sonucuna
göre hareket etmesini bekliyoruz.
Bu uygulama ucubedir, çünkü başarı
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sadece mülakat puanına göre tespit
edilmektedir. Benzeri durum şube
müdürlüğü sınavında da yaşanmış,
yargı sadece mülakat puanı ile atamanın hukuka uygun olmadığına, yazılı sınav+mülakat ortalamasına göre
işlem yapılmasına karar vermişti.

İhraç edilen tüm memurlar ve öğretmenler itirazları doğrultusunda
ciddi bir soruşturmaya tabi tutulmalı,
tüm ihraç kriterleri bir daha gözden
geçirilmelidir.

Milli Eğitim Bakanlığı, personelinin en fazla açığa alındığı Bakanlıktır.
MEB, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında meslekten ihraçlar nedeniyle
15 bin sözleşmeli öğretmen alımıgerçekleştirecektir.

15 Temmuz’da yaşanan hain darbe
girişimi Türk milletinin birlik ve beraberliğini hedef almıştır. Ancak milletimiz bu kalleş ve alçak saldırıya geçit
vermemiş, el birliğiyle bu belayı ülkemizden defetmiştir. Çok şükür ki, bu
darbe girişiminde kazanan demokrasimiz ve Türk milleti olmuştur. Öncelikle 15 Temmuz demokrasi şehitlerimize de bir kez daha Allah’tan rahmet
diliyoruz. Ruhları şad olsun.

Türkiye’nin Sendikası

mesini, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
bu yöndeki kaygılarının dikkate alınmasını, itiraz merkezlerine ulaşan dilekçelerin titizlikle değerlendirilmesini, günahsız insanların mesleğe geri
döndürülmesini istiyoruz. Bu ülkenin
Cumhurbaşkanı “At izi it izine karıştı”
diyerek, tepki gösteriyorsa, kendini
bilmez işgüzarların da bundan ders
çıkarması gerekir.

KAMUDA AÇIĞA ALMALAR SAĞLAM BİR SORUŞTURMAYA DAYAN2017 YILINDA 100 BİN ÖĞRETMEN MALIDIR; ART NİYETLİ KİŞİLERİN
Kamuda her türlü terör örgütü
ALIMI YAPILMALIDIR. ÜCRETLİ
YAKLAŞIMLARINA KARŞI DEVLEunsurlarının
temizlenmesi ve hukuk
ÖĞRETMENLİK KALDIRILMALIDIR. TİMİZ UYANIK OLMALIDIR.
marifetiyle cezalandırılmasını sonuna

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz,15
bin öğretmen alımına ilaveten tekrar 15 bin öğretmen daha alınacağını açıklamıştır. Türk Eğitim-Sen
olarak;son gelişmelerin ardından 30
bin öğretmen alımı daha yapılmasını
destekliyoruz. Ancak bu sayıyı yeterli
bulmuyoruz. Bilindiği üzere son olarak 11 bin 500 öğretmen daha açığa
alınmıştır. Öte yandan kapatılan okullardaki öğrenci sayısı, ücretli öğretmen görevlendirmeleri ve ülkemizdeki öğretmen açığı hesap edildiğinde
öğretmen alımlarının yetersizliği bir
kez daha görülecektir.
Türkiye’ de ücretli öğretmen sayısı
75 bin civarındadır. Ücretli öğretmen
alımı eğitimimizi geriye götüren bir
uygulamadır. İş güvencesine sahip olmayan, girdiği ders başına ücret alan,
özlük hakları olmayan ücretli öğretmenler bu ülkenin kanayan yarası haline gelmiştir. Üstelik iki yıllık meslek
yüksekokulu ya da açık öğretim mezunları bile ücretli öğretmen olarak
derslere girmekte ve eğitimin kalitesi
yerlerde sürünmektedir. Sendikamız
kadrolu öğretmen alımı dışındaki
uygulamalara karşı çıkmaktadır. Türk
milli eğitimini 40 yıl geriye götüren
bir uygulama olan ücretli öğretmen
görevlendirilmesi ivedilikle sona erdirilmelidir.
Bu minvalde sendikamızın talebi;
Şubat ayındaki atamalara ilaveten,
2016 yılının sonuna kadar 50 bin
öğretmen alımı daha yapılmasıdır.
Ayrıca2017yılında da 100 bin öğretmen alımı gerçekleştirilmelidir.Ancak
bir kez daha yineliyoruz; öğretmen
atamalarında mülakat hiçbir şekilde
yapılmamalı, tüm öğretmenler KPSS
puan üstünlüğüne göre ve kadrolu
olarak atanmalıdır.
Öte yandan Hükümet açığa alınan
ancak, KHK da ismi çıkmayan öğretmenleri hızla göreve iade etmeli, ihraç edilenleri hızla yeniden değerlendirmelidir.

kadar destekleyen Türk Eğitim-Sen
olarak bunun yanı sıra fırsattan istifade ederek, suçsuz insanları ekarte
etmeye çalışanlara karşı mücadele ettiğimizin bilinmesini istiyoruz. Ayrıca
MEB’deki her türlü paralel yapının da
tamamen temizlenmesi gerekmektedir. Şayet bu gerçekleşmez, tüm
atamalar yandaşlığa göre yapılmaya
devam ederse, MEB’deki paralel yapı
tıpkı Fetö gibi devletin başına bela
Bu alçaklığın ardından kamuda olacaktır.
Fetö’ye yönelik operasyonlar yapılmaktadır. Bu kapsamda tüm kurumlarda açığa alınan, meslekten ihraç YARGI KARARLARI UYGULANMALI,
edilen kamu çalışanlarımız olmuştur.
ATAMA VE GÖREVLENDİRMELER
Darbelere her daim karşı duran, deHAK VE ADALET ÖLÇÜSÜNDE,
mokrasi çizgisinden asla ayrılmayan
LİYAKAT GÖZETİLEREK
ve bu nedenle demokrasiye tıpkı
YAPILMALIDIR.
bayrağımız, vatanımız gibi sahip çıkan
Türk Eğitim-Sen, darbeye ve terör örİL/İLÇE EMRİ MUTLAKA
gütüne karşı devletimizin attığı adımUYGULANMALIDIR.
ların her zaman yanındadır.
Öte yandan;
Öte yandan meslekten ihraç edilen
kamu çalışanları ve öğretmenlerden
-Bilindiği gibi Milli Eğitim Bakançok sayıda telefon almaktayız. Sen- lığı’nda yargı kararlarının uygulanmadika olarak masum insanların ve aile- ması adet haline getirilmiştir. Başta
lerinin bu süreçten zarar görmemesi, yönetici atamaları ve şube müdürlüadalet önünde kendilerini savunabil- ğü atamaları olmak üzere birçok yarmeleri, başları dik bir şekilde dolaşa- gı kararı görmezden gelinerek, iş ve
bilmelerini çok önemsiyoruz. Zira bu işlemler Bakanlık yetkililerinin tayin
bir onur, gurur meselesidir. Açığa al- ettiği şekilde gerçekleştirilmektedir.
malarda akabinde meslekten ihraçlar- Oysa hukuka inanan, erdem sahibi
da siyasi, ideolojik ve sendikal tercih- herkes yargıya saygılı olmalı, tıpkı
lerin etkisi olmadığı görülmektedir. müdür yardımcılığı ve müdür başyarAncak ne yazık ki bu işlemler sırasın- dımcılığı sınavında sadece yazılı sınav
da bazen hatalar yapılmakta ya da puanlarının dikkate alınması gerekart niyetli kişilerin yanlı yaklaşımı söz tiğine dair yargı kararına uyulduğu
konusu olabilmektedir. Hatta Cum- gibi MEB tüm yargı kararlarına saygılı
hurbaşkanı Erdoğan da “Fetö’cü diye olmalıdır. Yönetici atama mevzuatı
suçlananlardan bazılarının hiç alakası değiştirilmeli, torpil, adam kayırma,
yok” diyerek tepkisini dile getirmiş; yandaşlığın kamu hayatında yeri olBaşbakan da, “Şüphesiz yanlış hesap mamalıdır. Birlik ve beraberlik vurguBağdat’tan döner. Bu çalışmalar ta- sunun yapıldığı, birleştirici unsurlara
mamlandıktan sonra dönülüp bakıla- ağırlık verildiği bugünlerde liyakate,
cak. Yapılan yanlış varsa düzeltilecek” bilgiye, ehil olmaya önem verilmesi,
demiştir. Böylece haksız yere meslek yargı kararlarının uygulanması ülkeyi
ihraç edilenler için umutlu bir bekleyiş yönetenlerin samimiyetini de ortabaşlamıştır. Tüm bunlar göstermekte- ya koyacaktır. İnsanların sırf makam,
dir ki, ortada haksızlıklar, hukuksuzluk- mevki için çıkarları doğrultusunda halar, iftiralar dolaşmaktadır ve devletin reket ederek, sendikal tercihlerini beüst makamları ise bu yaşananlara kar- lirlemesi, bu konuda kamu çalışanlaşı aklı selim bir tavır içindedir.
rına baskı yapılması, bazı sendikaların
Biz de konuyla ilgili sendikamıza gücü arkasına alarak, şantajla, tehditgelen her şikayetleri değerlendiri- le üye kaydetmesi artık sona ermeliyoruz. Dava açmak isteyen masum dir. Atamalarda, görevlendirmelerde
üyelerimize sendikamız hukuki destek yandaşlığa, sendikal tercihlere değil;
vermektedir.Türk Eğitim-Sen olarak bilgiye, liyakate önem verilmelidir.

KHK’da ismi olmayan 15 bin öğretmen hemen göreve iade edilmeli,
illa soruşturma inceleme yapılacaksa
görevde yapılmalıdır. Öğretmensiz herkesin işini daha titiz yapmasını,
-Milli Eğitim Bakanlığı illerarası
olmaz.
OHAL’i fırsata çevirenlere izin verilme- özür grubu tayinlerini gerçekleştirdi.

Böylece 6500’e yakın öğretmenin
mağduriyete giderildi. Hatırlanacağı
üzere il-ilçe emrinin getirilmesi için
Bakanlığa yazılı başvurumuz olmuş,
Bakanlık yetkilileri ile görüşler yapmış, konuyu sürekli gündemde tutmuştuk. Bu noktada illerarası özür
grubu mağdurlarına duyarlı yaklaşan,
onların sesine kulak veren, talebimizi
yerine getiren Milli Eğitim Bakanlığı’nı
tebrik ediyoruz. Ancak bu karar ilçe
emri yönüyle eksiktir. Bakanlık ilçe
emrini uygulamadığı için yine öğretmenlerimizin bir bölümünün aile bütünlüğü sağlanamadı, öğretmenler
evlat hasreti çekmeye mahkûm edildi. Sağlık ve aile bütünlüğünün korunması, Anayasa’da yer bulurken, ailenin kutsallığına, korunmasına sık sık
vurgu yapılırken, aileleri paramparça
edecek her tür uygulama eğitim çalışanlarını yaralamaktadır. Aynı ilin farklı ilçelerinde, aralarında her gün gidip
gelemeyecekleri mesafe varken,hatta
bazı ilçeler arasındaki mesafe 150200 kilometre iken, öğretmenler nasıl
sağlıklı bir şekilde eğitim-öğretim verecektir? Aklı fikri evladında olan bir
öğretmen işine nasıl odaklanacaktır?
Dolayısıyla Türk Eğitim-Sen olarak
MEB’in ilçe emrini de getirmesini istiyoruz. İlçe emri getirilmediği müddetçe Bakanlık eksik bir uygulama
yapmış olacaktır.
-Diplomaya bağlı alan değişikliği
mevzuatta yer almasına rağmen ne
yazık ki uygulanmamıştır.Oysa diplomasında yazan alana geçerek daha
verimli çalışacağına, daha kaliteli hizmet üreteceğine, öğrencilerine daha
faydalı olacağına inanan ve bu nedenle alan değişikliği talebinde bulunan
çok sayıda öğretmenimiz mevcuttur.
Zira alan değişikliği birçok branşta
öğretmen açığını da karşılayabilecektir. Durum böyle olunca MEB’in diplomaya bağlı alan değişikliği yapmama konusundaki kararını bir kez daha
gözden geçirmesini istiyoruz.
-Öğretmen, memur, hizmetli, daktilograf, teknisyen v.b. tüm eğitim
çalışanları ekonomik yönden sıkıntı
içerisindedir. Tıpkı diğer kamu çalışanlarımız gibi düşük zam oranlarına
mahkum edilen eğitim çalışanlarımız
MEB tarafından desteklenmelidir.
Öğretmenlerin ek ders ücretleri artırılmalı, eğitim-öğretim yılı başında verilen Eğitim-Öğretime Hazırlık
Ödeneği brüt bir maaş tutarında tüm
eğitim çalışanlarına verilmeli, yardımcı hizmetler sınıfının görev tanımları
yapılmalı, bu insanlar angarya işler
yapmaya mecbur bırakılmamalı, öğretmenlerin ek göstergeleri 3600’e
yükseltilmeli, tüm kamu görevlilerinin
ek göstergeleri 800 puan artırılmalı
ve yardımcı hizmetler sınıfına ek gösterge verilmelidir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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15 TEMMUZ’DA NE OLDU?
SONRASINDA NE YAŞIYORUZ?

15 Temmuz gecesinde şahit olduğumuz bir hükümet darbesi girişimi
değildi.
15 Temmuz’da BOP’un altın
vuruşu yapılmak istenmiş, doğrudan
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni çökertmeye yönelik bir saldırı gerçekleştirilmiştir.
Bu değerlendirme, kesinlikle
mübalağalı bir yorum değil.
“Ortadoğu’yu Dönüştürmek”
gibi emperyal bir misyon üstlenmiş
olan ABD’nin Dışişleri eski Bakanı
Condoleezza Rice’ın, 2003 yılında
dediği gibi, Ortadoğu’da 22 İslam
ülkesinin sınırlarının değiştirileceği
yeni dünya düzeninin kilit noktası
olan Türkiye’mize kast edilen işte
tam da buydu..

ma yaratmanın gayretindeydiler.
Sınırlarımız ötesinden sağlanan
lojistik ve fiziki destek ile uygulamaya
geçirilecek bir etnik kalkışma da
kurgulanmış olan bu hain planın asıl
aşamalarından birisi olacaktı. Daha
sonraki süreçte yetkili ağızlardan yapılan açıklamalara göre, 15 Temmuz
gecesi Suriye sınırımızdaki bölücü
örgüt PYD destekli hazırlığın nedeni
de buydu. Ülkedeki toplumsal çatışma/gerilim durumu üzerine alınacak
iç güvenlik tedbirlerinin, sınır güvenliğimizi zafiyete uğratacağı ve bu
durumdan faydalanacak unsurların
ülkemize sızarak etnik kalkışma ve
terör eylemleri için kullanışlı imkanlar
sağlayacağı hesap edilmişti.

kahraman personelinin direnciyle
birlikte, büyük milletimizin iradesine
destansı bir şekilde sahip çıkması sayesinde muhtemel büyük bir felaket
bertaraf edildi.
Pek tabii ki, siyasi partilerimizin
“Sözkonusu vatansa gerisi teferruattır” anlayışıyla millet için Devletin
yanında saf tutmuş olmalarının
kıymetini de tarih unutmayacaktır.
***
Hiçbir Kişi, Grup Ya Da Oluşum
Devletin Bekasından Önemli Değildir!

Devletimiz, 15 Temmuz’da atlatmış olduğu çok büyük bir badirenin
akabinde, hem saldırıyı gerçekleştirHatta çok uluslu dış müdahale için miş olan emperyalizm güdümlü olude zemin oluşturulacak ve belki Dev- şumun tüm hücrelerini ve hem de
Yüz yıl önce cetvelle çizilen
letimizin egemenliğine kast edilerek bu oluşuma psikolojik/lojistik destek
sınırlar, yüz yıl sonra şimdi, yeniden
ülkemiz yüz yıl sonra tekrar işgal edi- sağlayan tüm unsurların bertaraf
dizayn ediliyor/edilmek isteniyor.
lecekti. Nitekim 15 Temmuz sonrası edilmesi için gerekli tedbirleri alıyor,
Bu “Dönüşüm” projesinin başarısı
İngiliz Daily Ekspress gazetesinin şu almaya devam edecek.
ve sürdürülebilirliği de Türkiye’nin
haberi de bunun işaretini veriyordu:
Gün geçtikçe ortaya çıkan gerçekelden geçirilmesine bağlı idi.
“Türk iç savaşına sebep olacak bir
ler göstermektedir ki, insanlarımızın
Her şey bu amaç için planlanmıştı. girişimle asilerin hükümeti ikinci
halisane inanç ve duygularını istismar
İşte, 15 Temmuz gecesi yaşadıkla- defa devirme girişiminde bulunabiederek kamufle olan FETÖ yapılanrımızı bu zaviyeden değerlendirme- lecekleri korkusuyla birlikte, İngiliz
ması, kamunun her yanını saran bir
miz ve hala devam eden süreci bu
birlikleri Türkiye’nin komşusu Kıbrıs’a ağ halini almıştır. Özel sektörden
mealle okumamız, sanırım sıhhatli bir geçtiler ve gerektiği takdirde ülkede kamu alanına, sosyal örgütlenmelertutum olacaktır.
bulunan Britanyalı turistleri kurtarma den uluslararası ilişkilere varıncaya
görevine hazırlanıyorlar. Acil durum
kadar Devlet ve toplum hayatını ilgiEğer FETÖ kumandasındaki
kalkışmada o gece başarılı olunsaydı planları hazırlayan savunma yetkilileri lendiren her alanda sinsice gizlenmiş
olan bu oluşumun, örtülü amaçları
güzel ülkemiz; askerle askerin, asker- ve silah donanmış askerler, Özel
le polisin, askerle vatandaşın, vatan- Kuvvetler Destek Mangası’yla bera- ve gizli ajandası artık ifşa olmuştur.
ber gözde bölgelere uçarak turistleri
daşla vatandaşın çatıştığı; etnik ve
Türkiye Cumhuriyeti Devleti, küve aileleri evlerinde güven içerisinde
mezhep temelli karmaşanın hakim
resel emperyalizmin Truva atı olarak
kılındığı ve uzun süre durulmayacak tutmak için hazırlar.” Görüyorsunuz; kamunun her alanını ve insanlarıİngiltere, güya Türkiye’deki 50.000
bir bunalımın yaşandığı ülke haline
mızın ruh ve fikir dünyasını bir virüs
Büyük Britanya vatandaşını “Kogetirilecekti.
gibi işgal eden FETÖ oluşumunu
rumak” için ülkemizde “Güvenli
Cuntacı hainlerin sivillere kurşun
kökleriyle birlikte tedavülden kaldıraBölgeler” oluşturacak ve bunun için
yağdırması, TBMM’nin bombalancaktır.
“Çıkarma” yapacaktı!
ması, Özel Harekat Merkezi ve AnkaDevletimiz buna muktedirdir ve
***
ra İl Emniyet Müdürlüğü’nün sabaha
mutlaka başaracaktır…
kadar hem de sivil kayıplara neden
Velhasıl, 15 Temmuz’da nasıl bir
Bu milli bir reflekstir, milli bir kurtuolarak vurulmuş olması bir Hüküuçurumun kenarından döndüğümüz
luş/arınma hamlesidir.
met Darbesi girişimini değil, halkı
malum.
Türk milleti, bu mücadelesinde
tahrik ederek kaosa zemin yaratma
Hem de ne dönüş..
sonuna kadar Devletinin yanındadır,
teşebbüsünün işaretleriydi. Çünkü
Destansı bir dönüş.
destekçisidir.
gerekçesi ne olursa olsun “Darbe”
Çanakkale’de olduğu gibi,
girişiminde bulunanlar, kendilerince
Kimsenin şüphesi olmasın!
Milli Kurtuluş mücadelesinde
ülkedeki kaos ve düzensizliği gerek***
olduğu gibi…
çe göstererek yönetime müdahale
Adalet Mülkün Temelidir
ettiği iddiasını öne sürer, vatandaşlaYine tüm mazlum milletlere örnek
Saldırı girişiminin hemen arkasınra ve ulusal/uluslararası kamuoyuna
olacak şekilde,
dan
TSK, adliye ve emniyet başta
karşı da hızlı bir şekilde “Düzen”in
Yine tarihe bir maneviyat ve deha
olmak üzere kamu kurumlarının
sağlandığı görüntüsünü ortaya
abidesi diker şekilde…
tamamında yaklaşık 100 bin memur
koymaya çalışırlar. Oysa görüldü ki,
Şükürler olsun.
açığa alınmış ve bu yazının yazıldığı
15 Temmuz’un müsebbipleri, bırakın
tarih itibariyle de yaklaşık 70 bin
TSK içerisindeki vatansever
“Düzen” getirmeyi tam aksine olabimemur ihraç edilmiş bulunmaktaylecek en üst düzeyde karmaşa/çatış- kadronun ve emniyet teşkilatımızın
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Genel Teşkilatlandırma Sekreteri

dı. FETÖ mücadelesi kapsamında
iş dünyası, esnaf kesimi ve medya
ayağında da operasyonlar devam
ediyor.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir
kabile devleti değildir, aşiret yönetimiyle de idare edilmiyor.
Hukuk her daim tesis edilmelidir.
Anayasamızın ikinci maddesinde
ifade edildiği gibi Türkiye Cumhuriyeti bir HUKUK DEVLETİ’dir.
Hukuk devleti, hiç şüphesiz, varlığına kast eden gayri meşru oluşumlarla bile mücadele ederken hukuki/
meşru zemini muhafaza etmekle
mükelleftir.
Ki, zaten devleti, başka kuruluş ve
oluşumlardan ayıran da bu hukuki
olma vasfı değil midir?
Daha önce de belirttiğimiz gibi,
Devletin bekasına ve milletin huzuruna kast eden her türlü unsur ile
her düzeyde ve her koşulda sonuna
kadar kararlılıkla mücadele verilmelidir. Lakin bu yapılırken, mazlumların
mağdur olmamasına ve kurunun
içinde yaşın da yanmamasına azami
gayret gösterilmelidir.
Cumhurbaşkanı Sayın Tayyip
Erdoğan’ın da dediği gibi “At izi it
izine karıştırılmamalıdır.”
Bu yazının yazıldığı tarihte devletimize yönelik gerçekleştirilen saldırının üzerinden iki ayı aşkın bir süre
geçmiş bulunmaktaydı. Ve maalesef,
geçen bu sürede, yapılan yanlış ve
eksik uygulamalar neticesinde bazı
mağduriyetlerin yaşandığına da
sıklıkla şahit olundu.
Devletimizin FETÖ ile mücadelesinin ciddiyetine ayak uyduramayan
bir takım beceriksiz karar vericilerin
yüzünden kamuda illegal oluşum
ve niyetlerle alakası olmayan bir
çok memleketsever memurumuzun
açığa alındığı veya ihraç edildiği
de görüldü. Bu insanlara, bırakın
savunma hakkı tanımayı, ne ile itham
edildiklerine dair bir bildirimde dahi
bulunulmadı.
İnsanlar mağdur edildi. Onlarla
birlikte eşleri, çocukları, anne-babaları, kardeşleri de mağdur edildi.
Bu ciddi travmatik bir durumdur…

yazının devamı yan sayfada

TÜRK EĞİTİM-SEN
Bir kabahat işlersiniz, neticesinde
cezai müeyyide ile muhatap olursunuz, bu size fazla koymaz; çünkü,
“Bir halt yedim, ceremesini çekiyorum” diye düşünürsünüz. Fakat,
hiçbir kabahatiniz olmadığı halde, bir
ihanet şebekesiyle isminizin anılarak
hakkınızda işlem yapılması büyük bir
eziyettir.

de koruma refleksini gösterenler
sadece bir partinin mensubu değildi; -bölücü ihanet şebekesi dışındaki- her partiden, her ideolojiden, her
siyasi anlayıştan insanlarımız alana
inmiş ve vatanın selametine kast
edenlere cesaretle göğüs germiştir.

Türkiye’nin Sendikası

mezun verememiştir.
Yani, öğrenci sıralarında dirsek çürütmesi gereken genç beyinler olan
Onbeşliler, vatan için Gelibolu’da
şehit düşmüştü…
Bugün de formatı farklı olsa da
benzer hazin bir durumla karşı karşıTürk milleti, askeri ve polisiyle
yayız maalesef..
birlikte topyekün bir kez daha tarihe
Yürekten temenni ederim ki, bu
Görüldü ki; son birkaç on yılda
İşte şu an, bu ülkede belki binlerce destan yazmıştır.
anlayış değişikliği, konjonktürel bir
on binlerce saf, temiz, zeki, başarılı
insanımız bu psikoloji içerisine mahsöylem olmanın ötesinde inşallah bir Anadolu çocuğu FETÖ’ye devşi15 Temmuz gecesi gösterdi ki,
kum olmuş durumdadır.
millet yekvücut olduğunda aşılama- şuur uyanışıdır.
rilerek suç teşekkülünün elemanı
yacak zorluk, yıkılamayacak engel
Buna hakkımız yok!
Aksi taktirde başta iktidar partisi
olarak adeta telef edildi. Çocuklarıyoktur.
olmak üzere siyasetçilerin iki aydır
mız, maneviyatları istismar edilerek
Masum insanlarımızı aileleri ve
dillerinden düşürmediği YENİKAPI
farkında olmadan Devlet ve millet
Hiç kuşkusuz, 15 Temmuz gecesi
sosyal çevreleriyle birlikte mağdur
RUHU söylemi, boş laf olmanın öte- yerine, farklı örtülü amaçlara hizmet
yaşananlardan ders çıkarması geve rencide etmeye, onların adalete
sinde bir anlam ihtiva etmeyecektir. eder hale getirildi.
ve Devlete olan güven ve inançlarını rekenlerin başında siyaset kurumu
gelmelidir.
örselemeye hakkımız yok.
***
Bugün geldiğimiz noktada
FETÖ’nün
ihanetinin cenderesinde
Ülkeyi yöneten siyasi iktidarların,
Eğer buna bir tedbir alınmaz ise;
FETÖ Bir Nesli Heder Etti!
kullanılan binlerce insanımız bilim ve
Devlete karşı öfkeli bu mağdur kitle, artık şapkayı önlerine koymaları
Eminim, FETÖ’nün bir nesli heder
kamu hayatımızdan elenerek saha
gerekmektedir. Özellikle şu son 14
millet düşmanları için çok kullanışlı
ettiği gözlerden kaçmamıştır.
dışına çıkarıldı.
yılda sıklıkla şahit olduğumuz ötekibir sosyal zemin halini alacaktır.
Aynen Çanakkale muhabereleriDevletine karşı kırgın, küskün, kızgın leştirici ve ayrıştırıcı yönetim anlayışı,
Bu şekildeki binlerce zeki ve üretnin sebep olduğu gibi…
artık tarihin tozlu raflarında bırakılve hatta nefretle doldu hale gelmiş
me potansiyeli çok yüksek başarılı
Biliyoruz ki, Çanakkale Savaşı,
olan bu devasa kitleyi FETÖ ve ben- malıdır. Siyasi kutuplaşmanın politik
gencimizin –eğer memleket hizmeti
Anadolu’nun
zeki ve okumuş çopozisyonlarına güç kattığını düşünen
zeri illegal ve gayri milli oluşumların
dairesinde muhafaza edilebilselerdicuklarını yok etmişti. Çünkü, vatan
siyasetçiler, bu arazlı tutumlarının,
kucağına atamayız. Devletimiz, bu
ülkemizin geleceğine sağlayabilecesavunması için cepheye koştukları
problemin rehabilitasyonu için ivedi milletin birliğini ne derece tahrip
ği katma değeri bir düşünsenize…
için ülkemizin gözde liseleri dahi o
ettiğini artık görmelidirler.
tedbirleri mutlaka almalıdır.
Yani FETÖ de, aynen 1915’te
zamanlar mezun verememişti. Meİktidarı süresince kamuda kendiCiddi bir devlet buna göz yumaİngiliz zırhlılarının ve emperyalist
sela İstanbul Vefa Lisesi, Çanakkale
sine biat etmeyenlere adeta nefes
maz.
orduların saldırılarıyla olduğu gibi,
alma hakkı dahi tanımamış olan AKP Savaşı’na katılan ve şehit düşen öğgeleceğimizi imar edecek olan bir
Sosyal bir hukuk devleti olan
rencileri nedeniyle o yıllarda mezun neslimizi heder etti.
Hükümeti, inşallah bundan sonra
Türkiye Cumhuriyeti, bu fotoğrafa
tutumunu değiştirir. Çünkü görüldü verememişti. Yine ilk Darülmuallimin
müsaade edemez.
Yazık oldu!
ki, Devlet yerine kişi, grup veya parti- Okulu (Erkek Öğretmen Okulu) olaNihayet gerek Cumhurbaşkanı ve
İnşallah, bedeli ağır olmuş olsa
lere biat edenlerin Devleti sürükledi- rak açılan İstanbul’daki Çapa Öğretgerekse Hükümetten gelen açıkda, bu durumdan bir ders çıkarmış
men
Okulu’nun
öğrencileri
hocaları
ği felaket hafife alınır değilmiş!
lamalar yapılan yanlışlıkların tedavi
ile birlikte Çanakkale Savaşı’na iştirak oluruz.
Neymiş..? Kamu yönetiminde
edileceğine işaret etmektedir.
etmiş ve gidenlerin çoğu cephede
İnşallah, bu fotoğraf, tüm insanlarıtercihte bulunurken tetkik edilmesi
şehit düşmüştü. Sadece İstanbul
İnşallah tez zamanda hatalı inisiyamız ve Devletimizi yönetenler için bir
gereken kriter sadakat değil, ehliyet
değil tabii ki… Örneğin Balıkesir
tifler tamir edilerek, masum insanlaibret tablosu olur.
ve liyakat olmalıymış!
Erkek Muallim Mektebi 1914-1918
rımızın mağduriyeti giderilir.
***
Bu gerçeği, bu ülke ağır bir fatuyılları arasında yalnızca 2 mezun
Adalet mülkün temelidir. DevletiTürkiye Cumhuriyeti Devleti’nin
rayla tecrübe etti.
verebilmiştir. Aynı şekilde Trabzon
mizin temelleri ile oynanmamalı…
bekası ve Türk Milleti’nin varlığı için
Lisesi de öğrencilerinin büyük bir kısNitekim iktidar partisine, bu
***
ne gerekiyorsa sonuna kadar;
mının Çanakkale Cephesi’ne gitmesi
uyarıyı AKP’nin 15. Kuruluş yıldö15 Temmuz Bir Milat Olmalıdır.
Ama hukuk marifetiyle…
ve savaşta şehit düşüp geri dönenümüne telekonferansla katılan
15 Temmuz gecesi Devletin önün- Sayın Cumhurbaşkanı da yaptı. “15
memesi sebebiyle üç yıl boyunca
Temmuz’dan sonra hangi partiye oy
vermiş olursa olsun artık Türk milletinin tamamına karşı kayıtsız şartsız
sorumluluğunuz vardır” diyerek AKP
yöneticilerine seslenen Cumhurbaşkanı, “Artık” ifadesini de özellikle
vurgulayarak bugüne kadar yapılan
yanlışlığa işaret etmişti aslında.
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Koncuk: Bundan sonra sendikal ve siyasi
ayrımcılık yapan alçak oğlu alçaktır!
Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk gündemdeki önemli
gelişmeleri 9 Eylül 2016 tarihinde Kanal B’de yayınlanan “Güncel” programına değerlendirdi.
Darbe girişimi sonrasında Hükümetin, bir infialle olayları sağlıklı
değerlendirememesi sonucunda, olması gerekenden
daha sert ve radikal adımlar
atmasını ilk başta anlayabiliriz. Hükümetin bu
tedbirleri dikkatle, hukuk
ölçülerini terk etmeden,
insan hakları temelinde
yapmasını uygun buluyoruz. Türkiye Kamu-Sen olarak
soruşturmaların böyle yapılması gerektiğini her yerde ifade
ettik. Ancak, geldiğimiz süreç,
Türkiye Kamu-Sen ve
yaşadığımız sürecin biraz daha
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı
İsmail Koncuk gündemdeki önemli yumuşatılmak zorunda kalındığını
gösteriyor. Cumhurbaşkanı’nın ve
gelişmeleri Kanal B’de yayınlanan
Başbakan’ın açıklaması, bundan
“Güncel” programına değerlensonraki süreçte biraz daha aklısedirdi.
limle ve adaletle yaklaşım sergile15 Temmuz darbe girişimi sonneceğini düşündürüyor.
rasında başlatılan FETÖ soruşturHain darbe girişimi sonrasında
ması kapsamında görevden alınan
hükümet
kaynaklı, FETÖ terör
memurların durumuna dikkat
örgütüne
karşı sert açıklamalar
çeken Genel Başkan Koncuk,
yapıldı.
Bundan
dolayı da istihCumhurbaşkanı’nın “memurları
barata
dayalı
mevcut
listelerden
atma yarışına girmeyin, adil olun”
açığa alınmalar yapıldı. Benzeri
uyarısını hatırlatarak şunları söyledi:
olaylar devam ediyor. Biz zaten
“Ülkemiz, 15 Temmuz itibariyle
en başından beri hep sükûnet
direkten döndü. Alçakça bir darbe ve sağduyulu hareket edilmesini
girişimiyle karşı karşıya kaldık.
istedik. Her zaman “At izi it izine
Bunun yarattığı travma ve etkileri
karışmasın” dedik. Kurunun yanınhala devam ediyor. Hükmet de bu da yaşın da yanmaması gerektiğini
darbeye dayanarak olağanüstü hal ifade ettik. Ama maalesef karıştı.
ilan etti.. Bu kapsamda da yapılan
Hukuku temel aldığımızda TCK’da
soruşturmalar neticesinde, kamuyer almadığı halde, birçok suçtan
da açığa alınmalar ve meslekten
dolayı çalışanlar açığa alındı.
atılmalar devam ediyor.
Bazı Valiler tarafından da bu
dönemde ilginç uygulamalar
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yapıldı. Biz bunların da takipçisiyiz.
Aklıselimi kaybetmiş uygulamalar
devam ederse, gerekli raporları
belgelerle birlikte ilgili mercilere
göndereceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı dahi yapılan soruşturma
sonuçlarından rahatsızlık duyduğu
için ikaz etmek zorunda kaldı.
FETÖ ile uzaktan yakından ilgisi
olmayan insanların dramı Cumhurbaşkanına ulaşıyor ki, kendisi bu
açıklamayı yapmak zorunda kaldı.
Cumhurbaşkanı’nın ve Başbakan’ın
da açıklamaları önemli bir dönemece girdiğimizi gösterir. Bundan
sonra, Valiliklerde kriz merkezleri
oluşturmaları ve 50 binin üzerinde
yapılan açığa alınmaların yeniden
değerlendirilmesi gerekmektedir.
Bugünlerde mağduriyet yaşayan
ve sendika üyesi olan olmayan
herkes yanımıza geliyor ve durumlarını anlatıyorlar. Biz de kendilerini
dinliyoruz. İlgili mercileri bilgilendirerek yardımcı olmaya çalışıyoruz.

Sendikal ayrım yapan kim olursa
olsun hain olarak nitelendireceklerini belirten Genel Başkan,
Konfederasyon olarak çalışanları
için doğru olanı yapmaya devam
edeceklerinin de altını çizerek
şunları söyledi:

“Ülkemizin artık normalleşmesi
lazım. OHAL’in uzamasını artık
istemiyoruz, bize ve insanlarımıza
rahatsızlık veriyor. 15 Temmuz
günü yaşananlar bize bir şeyi
çok iyi öğretmiş olmalı. Siyasi bir
ayrılıktan uzak durulması gerektiği
son derece önemlidir. Bu anlayışın
en alttaki bürokrata kadar özümsenmesi lazım. Türkiye birlik ve beraberlik içerisinde birçok problemi
aşacaktır. Her insanı kucaklayacağız. Liyakat öncelikli bir kucaklama
dönemi başlaması lazım. Sendikal
ayrımı yapan bundan sonra alçak
oğlu alçaktır. Türkiye Kamu Sen
olarak birlik ve beraberliğin son
derece önemli olduğuna inanıBir kez daha belirtmek gerekir ki, yoruz. Avrupa ülkelerinde neden
gerek MHP Genel Başkanı Devlet
olmuyor darbe girişimi? Bunun
Bahçeli’nin hukuk içerisinde kalınmasaya yatırılması lazım. Biz neden
ması konusundaki ısrarlı vurgusu,
birlik ve beraberliği yansıtamıyogerek CHP Genel Başkanı Kemal
ruz? Başka ülkelerde kimse aynı
Kılıçdaroğlu’nun adil olunması ko- şeyi düşünmediği halde birbirine
nusundaki sağduyulu açıklamaları
düşman olmuyor. Türkiye’nin artık
önemlidir. Başından beri yaptığıbunu sağlamak adına gayret sarf
mız, hukuka bağlı kalınarak, adil bir etmesi lazım. Bunları aşması lazım.
sorgulama çerçevesinde hareket
Bir paralel yapı da sendikal ayrımedilmesi konusundaki açıklamacılıktır. Bu anlayışı devam ettiren
larımız da ortadadır. Bu gayretler
bürokrat da olsa, en üst düzey göneticesinde aklı selime dayalı
revli de olsa gereğini yapacak, bu
uygulamaların harekete geçeceğini tür insanları her platformda deşifre
ümit ediyoruz.”
edeceğiz.”
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Koncuk:
Fırsatçılara
Gereken
Ceza
Verilmelidir

SAHİPSİZ KALAN
TOPLU SÖZLEŞME
HÜKÜMLERİNİ
YARGIYA TAŞIDIK!
Türkiye
Kamu-Sen
olarak,
Ancak gelinen süreçte; kaynağı
Danıştay’a Uygulanmayan Toplu çalışma hayatının sorunlarından
Sözleşme Kararlarının bir an önce çıkan ve bu sorunların çözümü
hayata geçirilmesi için dava açtık. için toplu sözleşme haline gelen
Açılan davaya ilişkin değer- hükümlerin taraflarca değersizlendirmelerde bulunan Türkiye leştirildiği tüm çıplaklığı ile ortaKamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Ge- dadır. Derhal hayata geçmesi için
nel Başkanı İsmail Koncuk, “Kamu yeniden ayrıca bir düzenleme yaçalışanlarının hak ve menfaatlerini pılması gerekmeyen hükümlerin
masada bırakanların enkazlarını toplu sözleşmelerin dahi gerisine
düştüğü açıktır. Bu durumun izahıTürkiye Kamu-Sen kaldırmaktadır”
nı, çalışanların lehine kazanım elde
dedi.
ettiğini iddia edenlerin kamuoyuGenel Başkan İsmail Koncuk na açıklaması artık bir gereklilik arz
değerlendirmesinde;
etmektedir.
“Bilindiği üzere; 3. Dönem toplu
Toplu sözleşme ile alınan kararsözleşme olarak adlandırılan Toplu ların arkasında duramayanların arsözleşmenin imzasından itibaren tık kamu çalışanlarının hak ve menbir yıl, yürürlük tarihinden itibaren faatlerini savunmaktan çok uzak
ise dokuz ay süre geçmiştir.
bir noktada oldukları aşikardır. Bu
2010 yılında anayasa değişikli- kararların altına imza attıktan sonği ile kamu görevlilerinin sendikal ra üzerine hiç düşmeyen, bırakın
hayatına giren toplu sözleşmenin takibi akıllarına dahi gelmeyenleartık mutlak nitelik taşıdığı, taraf- rin yüzü kızarmakta mıdır?
ların toplu sözleşme hükümlerini
Attıkları imzalarla çerçevesinde
de kararlaştırılan hususlara uyması sözümüz ona, “Tarihi başarı” olazorunluluğu olduğu ortaya çıkmış rak addettikleri toplu sözleşmeler
ve bu durum anayasal hükümle ile memurları ve ailelerini sayısız
güvence altına alınmıştır.
kez zarara sokanlar, sadece kendi

İhraçlara İlk Karar
İncelenmeksizin Ret
Türkiye Kamu-Sen ve Türk
Eğitim-Sen Genel Başkanı
İsmail Koncuk, KHK ile ihraç edilenlere yönelik açılan
davalara ilişkin ilk kararın
Trabzon’dan geldiğini bildirdi. Buna göre; “incelenmeksizin ret” kararı verildiğini söyleyen Koncuk, itirazın bölge
idare mahkemesine yapılacağını ifade etti. Genel Başkan
Koncuk, “Bu hiç şaşırtıcı de-

ğil, beklenen bir karardır. Bu
arada bu karar, Türkiye Kamu
Sen olarak idare mahkemesinde dava açma kararımızın
isabetli olduğunu da göstermektedir” diye konuştu.
Genel Başkan şunları kaydetti: “KHK ile ihraç edilenlere yönelik açılan davalara
ilk karar Trabzon’dan geldi.
Karar, “incelenmeksizin ret”.
Karara göre itiraz bölge idare

ikballeri ve ağababalarının isteklerini önemseyenlerin kamu çalışanlarını hiçe saydıkları bir kez daha
görülmüştür.
Attıkları imzalara sahip çıkmayanlar bunun bedelini mutlaka
ödemelidir. Kamu çalışanları kendilerini masada pazarlayan bu zihniyete gereken cevabı vermelidir.
Bu sendikal anlayışın bıraktığı
enkazları kaldırmak yine Türkiye
Kamu-Sen’e düşmektedir. İşte
Türkiye Kamu-Sen, sendikal sorumluluğu çerçevesinde bu konuda açılan ilk dava olarak tarihin
kayıtlarına geçirmiştir.
Açtığımız bu dava, neticesi ne
olursa olsun, hem sözünü tutmayan Hükümete, hem de imzasının
gereğini yapmayan sendikaya
bir tokattır. İstismar edilen, umut
dağıtılarak aldatılan tüm kamu
çalışanlarının da, bu sonuçtan çıkarması gereken önemli dersler
bulunmaktadır. Toplu Sözleşme
metinleri ciddi metinlerdir. Ya imzalamazsınız, ya da kazandığınızı
söylediğiniz hakların sonuna kadar
takipçisi olursunuz.” dedi.

mahkemesine yapılacak. Bu
hiç şaşırtıcı değil, beklenen
bir karardır. Bu arada, bu karar, Türkiye Kamu Sen olarak
idare mahkemesinde dava
açma kararımızın isabetli olduğunu da göstermektedir.
Bundan sonraki süreçte bu
şekilde karar verilenler itiraz
dilekçelerini 30 gün içinde
bölge idare mahkemelerine
vereceklerdir. Örnek itiraz
dilekçeleri önümüzdeki hafta
şube başkanlıklarına gönderilecektir. Bundan sonraki süreçte bu şekilde karar verilenler itiraz dilekçelerini 30 gün
içinde bölge idare mahkemelerine vereceklerdir.”

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Başbakan
Binali Yıldırım’ın, isimsiz gelen
ihbarlara itibar edilemeyeceği
ve bu konuda genelge düzenleyeceklerine yönelik açıklamasını
önemli gördüklerini belirtti.
“Sahte ihbarlarda bulunanların
tespiti halinde cezalandırılması
gerekir” diyen Genel başkan İsmail Koncuk, “Az da olsa başka
konularda da memurların fetö ile
ilişkilendirerek açığa alındıklarını
görmekteyiz. Bu fırsatçılarla ilgili
gerekli işlemlerde bir an önce
yapılmalı” dedi.
Genel Başkan İsmail Koncuk
değerlendirmesinde şu satırlara
yer verdi;
“Sayın Başbakan’ın isimsiz
ihbarlara itibar edilmemesi
konusunda genelge düzenleyeceklerini açıklamasını önemli ve
gerekli buluyoruz.
Sahte veya kasıtlı ihbarda
bulunanların tespit edilmesi
halinde cezalandırılması da
gerekmektedir. Bir çok masum
bunlar yüzünden sıkıntıdadır.
Hangi sebeple olursa olsun
açığa alınan veya ihraç edilenlerin ciddi bir soruşturmaya tabi
tutulması şarttır. Yoksa doğruyu
bulamayız.
Az da olsa, başka konularda
disiplin işlemine uğrayan bazı
memurların, fırsatçılarca fetö ile
ilişkilendirilerek açığa alındığı
görülmektedir.
Bu konuda Türkiye Kamu
Sen’e ulaşan belgeleri ilgili
kurumlara ulaştırıyoruz. Bu fırsatçılara, işi sulandıranlarla gerekli
işlem yapılmalıdır.”
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Köşe Yazısı

DEVLET VE ADALET

Devletin En Değerli Ziyneti AdaDevlet yönetilirken, bürokraside
letidir
görev alacakların ya da kamuya yöneToplum ve devlet hayatını derinden lik hizmetleri yürütecek olan memur
etkileyen adalet kavramı; dinlerin ve ve yöneticilerin seçilmesi sırasında
düşünce sistemlerinin üzerine kurul- çok hassas davranılması gerekmektedir.
duğu temel bir direktir.

Devlet ve millet arasındaki köprü
görevini memurlar üstlendiğine göre,
güçlü devlet – mutlu millet yapısının
meydana gelmesinde, kamu çalışanları kilit bir role sahiptir. Bu anlamlı
rolün gereği olarak, memurların ve
bürokratların seçimleri ve tayinlerinde
Adaletli davranmanın önemi yüce
liyakat, ehliyet ve tecrübenin önemi
kitabımız Kuran- Kerim’de pek çok
göz önünde bulundurulmalıdır.
ayette vurgulanmıştır. “Allah size
Millet ve devlet hayatımıza zarar
insanlar arasında hükmettiğiniz
veren
hastalıkların başında, İktizaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne güzel öğütler darlara göre konum almak, siyasi
veriyor. Şüphesiz ki Allah her şeyi görüş farklılıkları, adam kayırma,
cemaat ve kliklere göre devletin diişiten ve görendir.” (Nisâ: 58)
zayn edilmesi gibi meseleler önemŞanlı Peygamberimiz, nübüvvetini
li bir yer tutuyor.
ve İslam tebliğini iletme metodunu
Varlığımızın evi olan güzel Türkiadalete dayandırmıştır. “Adaletli sulye’mize
verilebilecek en büyük zarar,
tan, yeryüzünde Allah’ın gölgesi
hayatımızın
tarumar edilmesi
devlet
ve mızrağıdır.” sözüyle, kendisinin
ve
bir
arada
yaşama
idealimizin zagüzel ahlakı tamamlamakla görevlenrar görmesidir. Demokrasimizi hedef
dirildiğini buyurmuşlardır.
alan kanlı darbeler, ülkemizin huzuruTürk ve İslam devletlerinde Töre ve
nu bozarken, toplumsal kutuplaşmayı
Adalet mevhumları kurucu değerlerin
artırmaya hizmet etmiştir.
en başında gelmektedir. MedeniyetiDarbeler ve sonrasında meydana
mizin belirleyici köşe taşları olarak iyilik, adalet ve merhamete büyük önem gelen siyasi ortam maalesef kayırmacılığa, adaletsizliğe ve hukukun ayakverilmiştir.
lar altına alınmasına hizmet etmiştir.
Adaletle hükmeden devletler payiGüçlü ve büyük Türkiye’nin birincil
dar olurken, yönetimde adalet ve liyaihtiyacı; kesintisiz demokrasi, hukati ortadan kaldıran devletlerin tarikuka güven ve fırsat eşitliğinin ihhin mezarlığında yer aldığını görürüz.
dasıdır.
Selçuklu ve Osmanlı devleti tecrüBir İhanet Örgütü Olarak FETÖ
besi incelendiğinde, “Adalet Dairesi”
Kamu bürokrasisini, ideolojik/siyasi
adı verilen temel düsturun kamu yökeyfiyete
terk etmek, bir cemaat ya
netimi anlayışının ve toplumsal düzeda
zümrenin
kadrolaşmasına açık hale
nin oluşmasında büyük rolü olmuştur.
getirmek devlet yaşamımızda sarılaOsmanlı imparatorluğu bir cihan
mayacak, onarılamayacak yaraların
devleti olarak gücünü; adil yönetme
açılmasını beraberinde getirdi.
prensibine, devlet, ordu ve ilim haKökü ve beyni dışarıda olan, Türkiyatında liyakatli ve tecrübeli kişilere
verdiği öneme borçludur. Tarihe mal ye ve Türklüğe karşı her türlü eylem
olmuş bu cihan devletinin zayıflayıp ve faaliyetin içerisinde yer aldığı buçökmesinde ki sebeplerin başında gün artık açıkça ortaya çıkan FETÖ/
adalet sisteminin tahrif olması ve dev- PDY adı verilen eli kanlı çete, güya oy
let işlerinin hak edene verilmemesini devşirmek adına, basit çıkar ilişkileri
çerçevesinde devletin tam göbeğine
aramak gerekir.
siyasi iktidarlar eliyle yerleştirilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti devleti de kuTürk tarihi içerisinde birçok ihanet
ruluş felsefesi bakımından, adaleti,
kanunlar önünde eşitliği, halkın üs- yapılanması ve hain kalkışmaya şahittünlüğü prensiplerini çağdaş mede- lik edilse de, FETÖ tipinde bir ihanet
niyet seviyesinin üzerine sıçramanın çetesine az rastlandığını söyleyebiliriz.
Adalet “Zulmün” karşıtı olarak
“Hak” ile eşanlamlı olarak kullanılmaktadır. Adaletin zedelendiği yerde,
zulüm ve insanlık dışı fiillerin yeşerdiğinin en büyük şahidi insanlık tarihi
olmuştur.

yegâne yolu olarak görmüştür.

Haysiyetli yaşamanın yolu adaletin ayakta tutulmasına bağlıdır.
İdeal toplum yapısı, bir tek vatandaşın
bile hakkının yenmemesi, mutlak eşitliğin adil yönetim anlayışıyla güvence
altına alınmasıyla mümkündür.
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PKK eliyle etnik ve siyasi bölünme
mücadelesi yürütülürken, Fetullahçı
örgütte devleti içeriden çökertmek,
kanlı bir iç savaş senaryosunu yürürlüğe sokmak gayretinde idi.
Adalet ve hukuk hiçe sayılarak bürokrasiye doldurulan, haksızca zen-

ginleştirilen, iktidarların özel ilgisi ve
korumasına alınan bu uğursuz yapılanma; devletteki gücü ele geçirirken
sınavlara hile karıştırmış, soruları çalmış ve her türlü haksızlığı kendisine
yol başçı olarak seçmiştir.
Türk Eğitim- Sen olarak bizler, 2010
ve 2012 KPSS yolsuzluğunu/hırsızlığını
kamuoyu ile paylaştığımızda, sesimiz
kesilmek istenmiş, Genel Başkanımız
Sayın İsmail Koncuk’a, AKP hükümetinin ileri gelenleri ve bazı yargı mensupları kayıtsız kalmak yolunu seçmişlerdir. Hatta bazı odaklar tarafından
“hırsız var” dediği için suçlanmış hedef gösterilmiştir.
Bugün ortaya çıkan yeni bilgilerle
anlaşılmıştır ki sınavlarda yaşanan hırsızlıklar belirli bir tarih aralığında neredeyse tüm sınavlara sirayet etmiştir.
Sendikacılığı hakkı tutup kaldırmak
olan gören Türk Eğitim- Sen, bürokraside FETÖ eliyle yürütülen birçok
hırsızlık ve haksızlık konusunda haklı
çıkmış olmanın üzüntüsünü yaşamaktadır.
Bugün Genel başkanımız ve sendikamız; bir konunun altını ısrarla çizmektedir. Devlet yönetiminde liyakat
esas alınmadığı sürece, bir cemaat ve
ya örgütün yerini, devleti ele geçirmeye şartlandırılmış bir başka kliğin
eline bırakarak, ileride benzeri ihanetlerin yaşanmasına sebep olabilirsiniz.
Devletin en önemli gücü adaleti ve
şefkatidir.

Cengiz KOCAKAPLAN
Genel Eğitim ve Sosyal İşler
Sekreteri

muriyetten uzaklaştırılması devlete
duyulan güvene büyük zararlar verecektir.
Türkiye Kamu-Sen, zalimle mazlumun, terör örgütü mensubu ile
masum vatan evladının bir birinden
ayrılması için bir hukuk ve demokrasi mücadelesi yürütüyor. Devlet dediğimiz kutsal kavram, aslında
milletin örgütlenmiş halidir. Kurunun
yanında yaşlar yanıyor. İhraç edildiği
için, itibar infazına uğrayan bir memur,
gözü yaşlı bir ana, kaygılı bir eş, mahcup ve masum bir çocuk ülkeyi yönetme sorumluluğundaki büyüklerinden
adalet bekliyor.
Terörle etkili bir mücadeleye,
terör örgütü mensuplarına karşı
devletin demir yumruğuyla müdahaleye ihtiyacımız var. FETÖ, IŞID,
PKK, DHKP-C vb. cani ve ahlaksız
örgütlerin kökü kazınmalıdır.

Terör örgütleri ve Türklüğün düşmanlarının hedefi olarak ortada,
toplumsal huzurumuz ve bir arada
yaşama irademiz bulunuyor. Toplum
kesimleri arasında kutuplaşma, ayrışDemokrasi ve milli bünyemizi hedef ma eğilimi ısrarla körükleniyor.
alan her türlü örgüt ve yapılanmanın
kökü muhakkak ama muhakkak kaSiyasetçilerin ve devleti yönetenlerin
zınmalıdır. Ancak devlet bütün vaen mühim sorumluluğu huzur ve kartandaşlarına karşı adaleti götürmekle
deşliğin korunmasına hizmet etmelemükelleftir. Adalet duygusu tahrip
ridir.
edilmeden, yönetimde ve memur
Yenikapı mitinginde ortaya çıkan
alımlarında ehliyet ve vatanseverlik
şartları ön planda tutularak güçlü bir milli ruh, Teröre ve ihanete karşı tek
yürek olmuş bir Türkiye fotoğrafı ortadevlet yapısına kavuşabiliriz.
ya çıkardı. Aslında asil Türk Milleti’nde
Her adaletsizlik bir zulümdür.
her zaman var olan bu ruh ilk defa
Paralel ihanet çetesi devlet aygı- ikditar tarfından fark edildi, göreve
tından temizlenirken dikkat edilmesi çağrıldı.
gereken hususların başında, bu örgüSiyasi parti ileri gelenleri, sivil toptün ileri gelenleri ve beyin kadrosuyla
lum
örgütleri, üniversiteler bir arada
uğraşmak yerine hiçbir bağı olmadığı
ve
ortak
bir hedefe doğru yürünmehalde memuriyetten ihraç gibi ağır bir
sini
haykırdılar.
cezayla karşılaşmış, kendilerine savunYenikapı ruhu; milletin birliği, devlema ve delil sunma imkânı verilmeyen
tin
adilliği, hür ve müreffeh bir Türkiye
masumların konumlarının ayrılması
çok önemlidir. Hatalı işlemlerin dü- idealini dünyaya deklere etti.
zeltilmesi için oluşturulan kriz masaYenikapı ruhunun devamı için neları bir formaliteye dönüşmemelidir. lere ihtiyaç mı var? Pek çok cevap
Yapılan müracaatların hızlı bir şekilde verilebilir ama; önceki yıllarda kıyıma
değerlendirilip sonuçlandırılması sağ- uğrayan okul müdürlerinin göreve
lanmalıdır.
iadelerini sağlamak çok mu zor olur.
Her adaletsizlik beraberinde bir zul- Yeni KHK’lar yoluyla suçsuz kamu çamü taşımaktadır. Bir tek suçsuz kamu lışanlarının itibarlarının iadesi toplumçalışanının dahi KHK marifetiyle me- sal huzura katkı sağlamaz mı?

yazının devamı yan sayfada
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cünü eline geçirerek zulüm yapanlar
kamuda adam kayırma, sendikal ayrım, ötekileştirme, çalışanlara mobing
uygulama noktasında mahir olanlar,
bugün yenikapı ruhunu istismar edeYaşananlardan ders almak önem- rek ellerindeki gücü ve kazandıkları
lidir. Sorumlu sendikacılığımız gereği mevziyi terk etmemek adına her türlü
15 Temmuz kanlı darbe girişimi ve iş- çirkefi yapmaktadırlar.
Siyasi iktidar Yenikapı’da kendini
gal hareketi sonrası her türlü fedekarlığı yapıyoruz. Dün siyasi iktidarın gü- ifade etme, gösterme imkanı bulan
Bürokraside iktidar yakını bir grup
ya da, hükümet destekli sendikanın
tek taraflı hâkimiyeti yerine, liyakat
esaslı adil bir dağılım bizi daha mutlu
bir ülkeye doğru götürmez mi?

milli ruhu, birlik beraberlik arzusunu layacak şekilde yeniden düzenlenmedevam etirmekte samimi ise bir an lidir.
önce kamuda yaşanan eziyeti sonlanNiyazi Yıldırım Gençosmanoğlu üsdırmak adına ötekileştirmeye, adam
tadın dizelerinde dediği gibi:
kayırmaya, yandaş kurum kuruluş ve
Ekmek, su, aş bulmak gecikebilir.
sendika oluşturmaya zemin oluşturan
kanun, yönetmelik, genelge vs. Ne
Temele taş bulmak gecikebilir.
kadar norm var ise yeniden gözden
Devlete baş bulmak gecikebilir.
geçirmelidir. Bütün vatan evlatlarının
eşit şartlarda yarışmasına imkan sağAdalet gecikmez tez verilmeli.

26 EYLÜL TÜRK DİL BAYRAMI KUTLU OLSUN
“Türk demek dil demektir.” Milliyetin çok belirgin niteliklerinden
biri dildir. Türk milletindenim; diyen
insan, her şeyden önce ve mutlaka
Türkçe konuşmalıdır.”Ulu Önder
Atatürk’ün dil konusundaki hassasiyetini bu sözlerle ifade etmiştir.
Öyle ki Atatürk, 26 Eylül 1932 yılında Türk Dil Kurultayı’nı toplamış, bu
kurultayda ise birçok önemli karara
imza atılmıştır.Dil demek geçmiş ile
gelecek arasında köprü demektir;
milli kültürümüz, milli değerlerimiz
demektir; birbirimizi anlamak,
kültürümüzü gelecek nesillere
aktarmak, milli kimliğimizi yaşatmak
demektir. Diline sahip çıkmayan, dilini korumasız, savunmasız bırakan,
diline yönelik saldırıları geri püskürtmeyen milletler her zaman dağılmaya, yok olmaya mahkûmdur.
Bu nedenledir ki, dilimizi korumak,
geliştirmek, gerek eğitim, gerekse

bilim dili olarak varlığını sürdürmesini sağlamak soluduğumuz oksijen
kadar değerlidir.Türk dili yıllardan
beri çeşitli tehdit ve tehlikelere
maruz kalmaktadır. Bu tehlikelerden en büyüğü bölücü unsurların
dilimize yönelik saldırılarıdır. Bilindiği gibi bölücü terör örgütünün
ana dilde eğitim talepleri yıllardır
süregelmektedir. O bölgelerde
yoğun propaganda çalışmaları
yapılmakta, ailelere çocuklarını
okula göndermemeleri yönünde
baskı kurulmakta, okullara molotof
kokteylleri atılarak öğrencilere, öğretmenlere gözdağı verilmekte ve
onları eğitimden uzaklaştırmak için
her türlü kirli oyun sergilenmektedir. Hatta hatırlanacağı üzere Doğu
ve Güneydoğu Anadolu’da ana
dilde eğitim veren sözde okullar
bile açılmıştı. Eğitimi baltalamayı,
çocuklarımızı Türk milli eğitimin-

den koparmayı hedefleyen bu
bölücü çetelere Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiçbir zaman izin
etmeyecektir. Bu ülkenin birliğine,
bütünlüğüne yönelik saldırılar, bölücü unsurların terörist faaliyetleri,
iki dilli eğitim üzerinden iki kültürlü
toplum oluşturma gayretleri hiçbir
zaman başarıya ulaşamayacaktır.
Öte yandan Türkçemiz ne yazık ki
yabancı dillerin istilası altındadır.
Başta cadde, sokak isimleri olmak
üzere lokanta, eğlence ve alışveriş
merkezi ile birçok işyeri isimlerinin
yabancı sözcüklerden seçilmesi,
bu şekilde Türkçenin adeta yok
sayılması dilimize büyük darbe
vurmaktadır. Hata bu ucube durum
çocuklarımıza verilen isimler de bile
etkisini hissettirmektedir.Yabancı
isimlerle açılan işyerlerinin daha havalı göründüğünü düşünenler ya da
bu şekilde daha çok müşteri çek-

Koncuk: Türk Milleti Dert ve
Belaların Üstesinden Ele Ele
Vererek Gelecektir
Birlik ve beraberlikte her alanda samimiyet olmalıdır. Türkiye tüm dert ve belaların
üstesinden ancak el ele vererek gelebilir.
Başka yol yok.

Terörle mücadele hız kesmeden devam
ederken, sürekli şehit haberleri gelmeye
ve yürekleri yakmaya devam ediyor.
Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen
Genel Başkanı İsmail Koncuk, şehitlerimize yüce Allah’tan rahmet dilerken, “Türk
milletinin geleceği için kol kola girmek ve
önümüze bakmak gerekir. Tüm dert ve
belaların üstesinden ancak el ele vererek
gelebiliriz” dedi.
Genel Başkan Koncuk;
“Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Terörle mücadele kökü kazınana
kadar sürmelidir. Şehitlerimizin kanı yerde
kalmamalıdır.

Türkiye ve Türk Milletinin geleceği için
kola kola girmek ve önümüze bakmak
zorundayız. Bunun için herkes üzerine
düşeni yapmak zorundadır.
Birlik ve beraberlik kuru bir sözün çok
ötesinde bir anlayışı gerektirir. Bunun için
külfette olduğu kadar nimette de birlik
esastır.
Ayrımcılık yapan, benim adamım anlayışından vazgeçmeyenlere fırsat verilerek
gerçek birlik sağlanamaz. Egoizm birlik
kavramının düşmanıdır.
Tekrar şehit olan askerlerimize yüce
Allah’tan rahmet, aileleri, yakınları ve Türk
milletine baş sağlığı diliyor, yaralı askerlerimize acil şifalar temenni ediyorum” dedi.

meyi umut edenler yanılmaktadır.
Yabancı tabela hastalığına millet
olarak son vermeliyiz. Devletimizin,
belediyelerimizin bu konuda önlem
alması da bir mecburiyet haline
gelmiştir. İşyerlerinin Türkçe isimlerle açılması teşviklerle mutlaka
özendirilmelidir. Öte yandan radyo
ve televizyon programlarında, dizilerde, reklamlarda, şarkı sözlerinde
bile Türkçeyi yozlaştıran örneklerle
karşı karşıya kalıyoruz. Türkçenin
hatalı kullanımının önüne geçilmesi,
topluma örnek olması gereken kesimlerin Türkçeyi doğru bir şekilde
kullanması bu noktada büyük
önem taşımaktadır.Bu vesileyle 26
Eylül Türk Dil Bayramı’nı kutluyor;
en büyük miraslarımızdan biri olan
dilimize her zaman sahip çıkılmasını
ve gereken özenin gösterilmesini
önemle vurguluyoruz.

Norm Kadro Fazlası
Öğretmenlerin
Atamasında Mağduriyetler
Yaşanmamalıdır

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü 19.09.2016 tarih ve 2016/19 sayılı Genelge yayınlamıştır. İlgili Genelge’de ihtiyaç ve norm kadro fazlası
öğretmenlerin, alanlarında ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına 23 Eylül 2016 tarihine kadar başvurularının
alınacağı ve atamaların 26 Eylül 2016 tarihine kadar
valiliklerce yapılacağı belirtilmiştir. Başvuruda bulunmayanlar ile tercihlerine atanamayanlar ise resen atanacaklardır.
Ancak, norm kadro sayılarının güncellemeleri yapılmadan, ihtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer
değiştirme işlemlerinin yapılması doğru değildir. İl Milli
Eğitim Müdürlükleri norm kadro fazlası öğretmenler
ile maaş karşılığını dolduramayan öğretmenleri, ihtiyaç
bulunan okullara görevlendirmişlerdir. Bu sırada, norm
fazlası öğretmenlerin ihtiyaç olan okul ve kurumlara
atamaların yapılması sağlıklı bir sonuç doğurmayacaktır. Zira norm fazlası olan pek çok öğretmenin norm
güncellemesi yapıldığında normun içine girebileceği
bir vakıadır.
Türk Eğitim-Sen olarak, ivedilikle norm kadro sayılarının güncellenmesi ve bu güncellemeden sonra münhal kadroların ilana çıkarılarak, yer değiştirmek isteyen
ihtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin atamasının
yapılması hususunda, MEB’e talepte bulunduk.
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TÜRKİYE KAMU-SEN ANKETİNDEN
15 TEMMUZ KAMU GÖREVLİLE
Açığa Alma ve İhraçlarda
Adalet Yok
Bu sonuçlara paralel olarak
kamudaki açığa alma ve ihraç
işlemlerinin adil bir şekilde gerçekleştiğine inananların oranı yalnızca yüzde 2,4’te kalırken ankete
katılan kamu görevlilerinin 97,9’u
yaptırım uygulananlar arasında
örgütle hiçbir ilgisi bulunmayan
masum kamu görevlilerinin bulunduğuna inandıklarını belirtti.

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından ülkemizdeki
bütün kurum ve kuruluşların terör
örgütlerinden arındırılması amacıyla bir takım tedbirler yürürlüğe
girdi. Bu doğrultuda 100 binin
üzerinde kamu görevlisi açığa
alınırken 60 binden fazla kamu
çalışanı meslekten ihraç edildi, bir
kısmı ise gözaltına alındı. FETÖ ile
hiçbir bağı olmadığı halde birçok
kamu görevlisinin asılsız ihbarlar
yoluyla açığa alındığı ya da ihraç
edildiği yönünde şikâyetler ortaya
çıkarken diğer taraftan kamu
kurum ve kuruluşlarında büyük
bir huzursuzluk yaşandığı, kamu
görevlilerinin yaşanan belirsizlik
nedeniyle büyük bir panik içinde
olduğu, birçoğunun emekli olmaya hazırlandığı gözlendi.
Anket 7 bin 254 Kamu Görevlisi İle Gerçekleştirildi
15 Temmuz darbe teşebbüsü
dolayısıyla alınan tedbirlerden en
çok etkilenen kesim hiç şüphesiz
kamu görevlileri oldu. Türkiye
Kamu-Sen Ar-Ge Merkezi, 15
Temmuz sonrası alınan tedbirlerin kamu görevlileri üzerindeki
etkisini araştırmak üzere tüm ülke
genelinde geniş çaplı bir anket
gerçekleştirerek, kamu görevlilerinin gelişmeler hakkındaki düşüncelerini sordu. Konfederasyon
Ar-Ge Merkezi’nin 7 bin 254 kamu
görevlisi üzerinde gerçekleştirdiği
ankette son derece çarpıcı sonuçlara ulaşıldı.
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Her 10 Çalışanın 9’unun Mesai Arkadaşı Açığa Alındı Ya Da
İhraç Edildi; Memurun İş Yükü
Arttı
Ankette kamu görevlilerinin
yüzde 89,9’unun bu süreçte en az
bir mesai arkadaşının açığa alma
ya da ihraç işlemi ile karşı karşıya
kaldığı görüldü.
Ankete katılan kamu görevlilerinin yüzde 70,6’sı açığa alma ya da
ihraç edilen arkadaşları nedeniyle
daha fazla iş yükü ile karşı karşıya
kaldıklarını ifade etti. Bu süreçte
iş yükünün artmadığını belirtenlerin oranı ise yüzde 29,4 olarak
belirlendi.
Memurlar Görevden Alınan
Mesai Arkadaşlarının Gerçekten Örgüt Üyesi Olduğunu
Düşünmüyor
Ankette ortaya çıkan en dikkat
çekici sonuçlardan bir tanesi,
kamu görevlilerinin mesai arkadaşlarının gerçekten terör örgütü
üyesi olduğuna inanmadıkları şeklinde ortaya çıktı. “Açığa alınan/
ihraç edilen mesai arkadaşınızın
gerçekten örgüt üyesi olduğunu
düşünüyor musunuz?” sorusuna
“Evet” diyenlerin oran yalnızca
yüzde 7,1 olurken, arkadaşlarının
gerçekten örgüt üyesi olduğunu
düşünmeyenlerin oranı yüzde 92,9
oldu.

Memur Örgüt Yapılanmasının Tamamen Yok Edileceğine
İnanmıyor
Bununla birlikte kamu görevlilerinin, ihraçlara rağmen kamudaki
her türlü yasadışı yapılanmanın
bertaraf edileceğine dair inançlarının oldukça düşük olduğu
gözlendi. Ankete katılan kamu görevlilerinin yalnızca yüzde 6,1’i bu
tedbirlerin kamudaki örgüt yapılanmasını tamamen yok edeceğini
düşünürken, yüzde 93,9’unun ise
alınan tedbirlere rağmen kamudaki örgüt yapılanmasının tam olarak
bertaraf edileceğine inanmadığı
ortaya çıktı.
Açığa Alma ve İhraçlar
Nedeniyle Hizmet Kalitesinde
Düşüşler Oldu
Bütün bu uygulamalar ve kamu
görevlileri üzerinde oluşan baskı
sonucunda memurların %85,9’u
bu süreçte bireysel performanslarının düştüğünü ve hizmet kalitelerinin olumsuz yönde etkilendiğini
belirtirken, %86,2’si de görev
yaptığı kurumun hizmetlerinde
aksamalar olduğunu ifade etti.
Memurlar “Böyle Giderse
Sıra Bir Gün Bana Da Gelecek”
Endişesi Taşıyor
Kamu görevlilerinin uygulanan
açığa alma ve ihraç işlemleri
nedeniyle büyük rahatsızlık yaşadıkları ise ankette ortaya çıkan bir
başka çarpıcı detay oldu. Buna
göre ankete katılan memurların

yüzde 92,4’ü bu uygulamalardan
olumsuz yönde etkilendiğini
belirtirken yüzde 81,6’sı ise “Böyle
giderse bir gün sıra bana da gelecek” endişesi taşıdığını ifade etti.
Bu Süreçte Her 3 Memurdan
1’i Tehdit Edildi
Ankete katılan memurların yüzde 35,3’ü bu süreç kullanılarak çeşitli kaynaklardan tehdit aldıklarını
belirtti. Tehditle karşılaşmadığını
ifade edenlerin oranı ise yüzde
64,7 olarak belirlendi.
Memurların Yarısından Fazlası
Süreç Nedeniyle Emekli Olmayı
Düşünüyor
Açığa alma, ihraç, tehdit ve
baskılara bağlı olarak kamuda
büyük bir huzursuzluk yaşandığı,
bu yaşananlar nedeniyle memurların %54’ünün işten ayrılmayı
veya emekli olmayı düşündüğü
ortaya çıktı. Bu süreçte yaşananlar
nedeniyle işten ayrılmayı ya da
emekli olmayı düşünüyor musunuz? Sorusuna, ankete katılanların
yüzde 54’ü “Evet” cevabı verirken
“Hayır” diyenlerin oranı yüzde
46’da kaldı.
Memurlar Korku ve Endişe
İçinde
Kamuda alınan tedbirler nedeniyle kamu görevlilerinin duyduğu
korku ve endişe anketin cevaplanması esnasında da ortaya çıktı.
Ankete giren toplam kişi sayısı 60
bin dolaylarında iken, cevaplayan
kişi sayısı 7 bin 254 ile sınırlı kaldı.
Hal böyle olunca anket sorularının cevaplanma oranı yalnızca
yüzde 13,8 oldu. Bir başka ifade
ile kendisine soru yöneltilen her 7
kişiden 6’sı çekincelerinden dolayı
ankete cevap vermedi. Bununla
birlikte anket sorularını cevaplayanların yüzde 73,4’ü de bu anketi
doldururken içinden geçilen hassas süreç nedeniyle tereddüt ve
tedirginlik yaşadığını ifade etti.

TÜRK EĞİTİM-SEN

ÇARPICI SONUÇ:
ERİNİ VURDU
öncesindeki ihanet sürecinde
yaşananlar, vatandaşlarımızın
adalete olan inancını, mahkemelere olan güvenini kaybetmesine
neden olmuştur.
Bizleri terör belasından kurtaracak olan; yetkililerin bir sarraf
hassasiyetinde suçlu ile suçsuzu
ayırt etmesi ve bu süreçte bir tek
masumun bile zarar görmesinin
önüne geçmesi zorunluluğudur.

GENEL BAŞKAN İSMAİL
KONCUK: OLAĞANÜSTÜ HAL
DEĞİL OLAĞAN HALE DÖNMEK ZORUNDAYIZ
Türkiye Kamu-Sen Ar-Ge
Merkezi’nin yaptığı ankete ilişkin
görüşlerini açıklayan Genel
Başkan İsmail Koncuk, “Anket
sonuçları bizim tahminlerimizin
de ötesinde bir vahameti ortaya
koymaktadır” dedi. Koncuk
şunları söyledi: “15 Temmuz
sonrasında yaşananlardan doğrudan etkilenen kesim olan kamu
görevlilerinin içinde bulundukları
durumun incelenmesi açısından
bu anket son derece önemli ve
dikkate alınması gereken sonuçlar
içermektedir.
15 Temmuz sonrasında alınan
tedbirlerin özellikle kamu görevlileri üzerinde büyük bir baskı
oluşturduğu açıktır. Bu anket ise
bu baskının yarattığı huzursuzluğun herkesin tahmininin üzerinde
olduğunu göstermiştir.
Hiç kimsenin terör örgütleri ile
mücadeleye “Hayır” demek gibi
bir ihanet içerisinde olamayacağı
açıktır. Türkiye’nin son derece zor
ve kritik bir dönemeçte olduğu
bu günlerde, en çok ihtiyaç duyduğumuz olgu ise adalet ve güvendir. Ne yazık ki, terör örgütü
ile mücadele esnasında ve bunun

Ankette çıkan sonuçlara göre,
her üç memurdan birinin tehdit
edildiği, yüzde 54’ünün imkânı
olması durumunda işten ayrılmayı düşündüğü, hatta anketi
cevaplarken bile büyük bir endişe
taşıdığı görülmüştür. Bu durum
kabul edilemez ve sürdürülemez
bir süreci işaret etmektedir. Terörle mücadele edeyim derken,
vatandaşların yüreğine korku ve
endişe salmak, bu mücadeleyi
sekteye uğratacaktır.
Bu bakımdan, hukuk devleti
ilkelerinden çıkmadan, yargısız
infaz yoluna başvurmadan, asılsız
ihbarları dikkate almadan ve bu
işi bir cadı avına dönüştürmeden
terörle mücadelemizi yürütmek
durumundayız. Yapılan her
işlemin kamu vicdanında sorgulandığı bu dönemde, kamu
görevlileri anketimize verdikleri
cevaplarla kurunun yanında
yaşın da yandığını, bazı kendini
bilmezlerin süreçten faydalanarak
kamu görevlilerini sindirmeye,
korkutmaya ve bu karmaşadan
rant devşirmeye çalıştığını açık
yüreklilikle ortaya koymuşlardır.
OHAL süreci, özellikle kamu
görevlileri üzerindeki baskının
sürmesine ve kamu hizmetlerinin
aksamasına yol açacak nitelikleri içinde barındırmaktadır. Bu
nedenle ihtiyacımız olan OHAL
değil bir an önce OLAĞAN HAL’e
geçerek, terör belasının ülkemizi
soktuğu bu gerilimli süreçten
çıkmak ve kamu görevlilerini rahatlatacak, onlara güven verecek
adımlar atmaktır.”

Türkiye’nin Sendikası

Ortak Vicdan Ve Akılla,
İnşallah, Bu Süreç En Az
Zararla Atlatılır
Türkiye Kamu-Sen ve Türk
Eğitim-Sen Genel Başkanı
İsmail Koncuk, kamuda yaşanan
ihraçlar ve gelinen son noktaya ilişkin değerlendirmelerde
bulundu.
“Görünen o ki, ilk günlerdeki
sert yaklaşım yerini daha olumlu
bir yaklaşıma bırakıyor” diyen
Genel Başkan İsmail Koncuk,
“Türkiye Kamu-Sen olarak tek
talebiniz masum insanların
yargısız infaza tabi tutulmamasıdır” dedi.
Genel Başkan Koncuk değerlendirmesinde şu satırlara yer
verdi;
“Yetkililerle yaptığım görüşmede ihraç ve açığa almalarla
ilgili her valiliğin farklı davrandığı, kimisinin çok yavaş kaldığını
ifade ederek, bu konuda valiliklere bir talimat gönderilmesinde yarar olacağını, üniversitelerin daha sıkıntılı olduğunu
söyledim.
Yetkililer ise bu konuda bir
tarih sınırlaması yapmadıklarını,
bunu belli bir tarih aralığına
sıkıştırmanın çalışmaların alel
acele yapılması sonucunu doğuracağından endişe ettiklerini
ifade ederek, valilikler tarafından ihraçlarla ilgili dilekçelerin
değerlendirildikten sonra silsile
yoluyla Başbakanlığa gönderileceğini, kararın burada verileceğini, bir düzenleme yaparak 1
yıl sonra dahi masumiyeti ortaya çıkanların göreve dönmesini
mümkün hale getireceklerini
açıkladılar.
Gördüğüm kadarıyla, ilk
günlerde yaşanan sert yaklaşım,
yerini daha olumlu bir yaklaşıma
bırakmış.En azından, şuanda
fetö terör örgütü ile doğrudan
teması olmayan insanların tespit
edilmesi konusunda, yavaş yavaş daha aklı selim bir yaklaşım
oluşmaktadır.
Bu konuda gerek MHP gerek
CHP’nin ikili görüşmelerdeki
uyarıcı açıklamaları da son derece önemli rol oynamaktadır.
Sayın Cumhurbaşkanının “At izi

it izine karışmasın.” şeklindeki
açıklamaları da olaya başka bir
boyuttan bakılması sürecini
başlatmıştır, tabiki.
Türkiye Kamu-Sen olarak ilk
günlerden bu yana ortaya koyduğumuz aklı selim açıklamaları
da bu aşamada önemli görmek
gerekir.Bazı haber siteleri dahi
bu konudaki haberleri verirken,
ilk günlerdeki “vurun, kırın”
anlamındaki tavırlarından çark
etmiş görünmektedir.
Bu açıklamalarından kamuda
yaşanan problemlerin kökten
sona ereceği, açığa alınanların,
ihraç edilenlerin tamamının
göreve iade edileceği sonucu
çıkarılmamalıdır.Bizim Türkiye
Kamu-Sen olarak ilk günden
bu yana “soruşturma yapılsın,
savunma hakkı verilsin” talebimiz hala tam anlamıyla yerine
gelmemiştir.
Bizim, Türkiye Kamu-Sen olarak, tek ve en önemli talebimiz,
söz konusu fetö terör örgütünün organize ettiği alçak darbe
girişimine bir şekilde destek
sağlayanların tespit edilerek
masum insanların yargısız infaza
tabi tutulmamasıdır.Bu tespiti
ise sadece evrak üzerinden
yapmak, peşin hükümle yaklaşmak bizi doğruya götürmeyecektir.
İşte, bugün, geldiğimiz noktada bunları yapabilmek için,
mevcut tüm kriterlerin yeniden
değerlendirilmesi şarttır.Aksi
takdirde bir arpa boyu yol gidilemeyecek, fetö terör örgütünün beyin takımı yerine, bir çok
masum insanın mağdur olması
süreci devam edebilecektir.
Ben, bu konuda, daha olumlu
bir süreç yaşayacağımıza olan
inancımı muhafaza ediyorum.
Ülkemiz, gerek iktidar ve
muhalefet gerekse sivil toplum
örgütlerinin yakalayacağı ortak
vicdan ve akıl ile bu zor süreci
de en az zararla atlatacaktır”
dedi.
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TÜRKİYE KAMU-SEN BAŞKANLAR KURULU
TOPLANTISI YAPILDI
Türkiye Kamu-Sen’in Antalya’da Düzenlediği “Sendikacılıkta Gerçek Dost, Asıl Adres”
Temalı Türkiye Kamu-Sen Başkanlar Kurulu İstişare Toplantısı 6-9 Ekim 2016 tarihinde
Topkapı Palace Otelinde Büyük Bir Coşku ve Heyecanla Gerçekleşti.

Türkiye’nin dört bir tarafından
toplantımıza katılan teşkilat yöneticilerimiz, 3 gün boyunca Türkiye
Kamu-Sen’i gelecek günlere taşıyacak yeni yol haritalarını şekillendirmek üzere çalışmalar yaptı.
Toplantı, Gazi Mustafa Kemal
Atatürk, silah arkadaşları ve tüm
şehitlerimiz için saygı duruşu ve
İstiklal Marşı’nın okunması ile
başladı.
15 Temmuz hain darbe girişimi
ve tüm şehitlerimiz için hazırlanan
kısa film salonda duygusal anlar
yaşattı.
Türk Diyanet Vakıf-Sen Bursa
Şube Başkanı Ayhan Polat’ın
gerçekleştirdiği Kuran-ı Kerim
tilavetinin ardından Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı
Hazım Zeki Sergi’nin duasıyla
eller sendikamıza emeği geçmiş
ve ebediyete intikal etmiş dava
arkadaşlarımız ve şehitlerimiz için
semaya yükseldi.
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teşebbüsü ile karşı karşıya kaldık.
Hamdolsun planlayanların planı
suya düştü. Bütün milletimizin
Toplantının açılış konuşmasını
sağlam duruşu tüm partilerimizin
yapan Türkiye Kamu-Sen Genel
Başkanı İsmail Koncuk, katılımcıları tepki koyması ve TSK içindeki
vatansevere askerlerimizin kararlı,
selamlayarak başladığı konuşcesur duruşuyla hain plan bomasında çalışma hayatı ve ülke
gündeminde yer alan gelişmelere zuldu. Her musibetten bir ders
yönelik çarpıcı değerlendirmeler- çıkarmak gerek. Bu hain girişim
de bulundu. Koncuk, “ Sendikala- defedildi. Darbecilerin zihniyeti
rımızın kıymetli Genel Başkanları,
bellidir. Demokrasi ve insan hakGenel Merkez Yöneticilerimiz,
ları ile ilgiler yoktur ama meşru hüKadın Kolları Yöneticilerimiz, İl
kümetlerin demokrasinin hala var
Temsilcilerimiz ve Şube başkanla- olduğunu göstermek adına da o
rımız, toplantımızın hayırlı uğurlu
darbecilerden farklı bir yaklaşımla
olmasını temenni ediyorum, hoş
meseleleri ele alma mecburiyetleri
geldiniz şeref verdiniz.
vardır. “Türkiye’nin normalleşmesi
gerek” dedik. İçinde bulunHac farizası sırasından vefat
eden Türk Büro-Sen eski Genel
duğumuz bütün problemlerin
Başkanı Şükrü Durgut ve Türk
normalleşmesiyle çözülebileceğini
Haber-Sen Aydın Şube başkanı
belirttik. İnşaallah bir an önce
Ersal Ulaş Öztemel başta olmaz
normalleşiriz. Bu sürecin fırsata
üzere ebediyete intikal eden tüm çevrilmesine, istismar edilmesine
dava arkadaşlarımızı, şehitlerimizi fırsat vermemek lazım. Bu dönemrahmetle anıyorum.
de yaşananları istismar ederek,
kullanma arzusu içinde olmamak
Zor günlerden geçiyoruz. 15
Temmuz gecesi alçakça bir darbe lazım.

KHK’larla ülke yönetiliyor.
TBMM 1 Ekim’de açıldı ama
birçok konu KHK’larla önümüze
geliyor. 15 Temmuz öncesi ve
sonrasında duruşumuzda, olayları
değerlendirme şeklimizde en
ufak bir değişim söz konusu
değildir. Fetö terör örgütü bu
darbe girişimini organize eden
hain örgüt. Bu camianın herhangi
bir zaman diliminde bu örgütle
meşru ve gayri meşru hiçbir ilişkisi
söz konusu dahi olmamıştır. Ancak
bu kirliliğin içine batmış birileri
ortalığı karıştırmak, nemalanmak
amacıyla namuslu, şerefli insanları
da suçlayarak karmaşa ve kaos
yaratma azmi içerisindedir.
Bu darbe girişimini destekleyen
yanında olan kim olursa olsun
elbette gerekli cezayı almalıdır.
Bunun bedeli ödenmelidir. Yıllardır bunlarla koyun koyuna, göz
göze diz dize oturanların, iltifat
yağdıranların Türkiye ve millet
sevdalıları aleyhinde bir tek söz
söyleme hakları asla olamaz.

TÜRK EĞİTİM-SEN

Türkiye’nin Sendikası

Genel Başkan İsmail Koncuk: “15
Temmuz’da ülkemizi çökertmeye
çalışan ve 250 masum insanımızı
katleden bu ihanet şebekesinin Allah
belasını versin.
Bizim camiamızın, herhangi bir
zaman diliminde bugün FETÖ diye
adlandırılan bu oluşumla meşru ya
da gayri meşru hiçbir ilişkisi olmamıştır. Biz hiçbir zaman çiğ yemedik
ki karnımız ağrısın. Ancak 2010 yılında Türk Eğitim-Sen, KPSS hırsızlığı ile mücadele ederken, şimdinin
sahte demokratları bizi suçladırlar,
hatta bazı gazete ve televizyonlar
aleyhimizde haberler yaptılar. O gün
‘Tertemiz sınav’ diyerek hırsızlığın
sümenaltı edilmesine zemin hazırlayanlar, bugün bizim durduğumuz
yere geldiler.
Yıllardır, bunlarla göz göze bakışan, diz dize oturanların şimdi çıkıp
Türkiye Kamu-Sen’e, Türkiye sevdalılarına söyleyecek sözleri olamaz!
Kimse, pisliğini vatan sevdalılarına
bulaştırmaya kalkmasın, tutmaz!”
Ancak ilk günden beri altını
çiziyoruz, hukuk ve adalet. Suçlu
ve suçsuzu tespit etmenin yolunu
hukuk ve adaletle hükmederek bulabiliriz. Aksi tekdirde bu
karmaşanın içinden çıkılamaz.
İnsanlarımıza evrensel hukukun
temel ilkeleri ile davranılması
gerektiğinin altını çiziyoruz. Bunu
söylemeye devam edeceğiz.
Anlamak istemeyenler çıkabilir,
olsun biz yönlenmeyeceğiz, yönlendireceğiz. Hukuk, insan hakları,
adalet ayaklar altına alınırken
ben sendikayım deyip buna ses
çıkaramayan ne kadar yapı var ise
onlar sözde sendikadır.
Bizim bu söylemlerimiz aklı
başında, art niyetli olmayan
hiçbir kimse tarafından bu terör
örgütünü desteklemek olarak
algılanamaz. Siz çıkıp benim

Şube Başkanımız hesapsız açığa
alacaksınız, biz buna “Doğru
mu diyeceğiz”, Yönetim Kurulu
üyemizi alacaksın biz buna sessiz
kalacağız, “adalet” demeyeceğiz.
Biz sessiz kalmayız. Kimse pisliğini
Türkiye Kamu-Sen’in vatan sevdalısı yöneticilerine bulaştırmaya
kalkmasın. Ağzımızdan çıkan her
söz bizim namus sözümüzdür,
sendikacılık yapıyoruz yapmaya
devam edeceğiz.
KONCUK: KENDİLERİNİ
ZULMEDEREK GİZLEMEYE ÇALIŞANLAR, ESAS KRİPTOLAR
BUNLARDIR
Genel Başkan İsmail Koncuk,
Yenikapı ruhunun önemi dikkat çekti. Koncuk, “15 Temmuz
öncesi kamuda sendikal ayrım,
liyakatsizlik aldı başına gitti. 15
Temmuz’dan sonra sayın Cum-

hurbaşkanının “Yenikapı ruhu”
diye ortaya koyduğu bu ruhu
bizde destekledik ve o mitinge
destek olmak maksadıyla katıldık.
Yenikapı’dan tüm dünyaya illegal
yollarla, Türkiye’yi ele geçirme hesabı yapanlara karşı ses vermemiz
gerekiyordu. O nedenle oradaydık. Yenikapı ruhu güzel bir ifade.
Sayın Cumhurbaşkanının kamuda
yaşananların 15 Temmuz’dan
sonra yaşanmaması, daha farklı
bir tavır noktasındaki talimatları
son derece önemlidir. Bu ruhun
sağlanmasından rahatsız olanlar
var. Eğer bu sağlanırsa kendi
adamının menfaati azalacak, kendi
adamının koltuk sayısı azalacak,
ihaleleri azalacak… O birlik ruhu
olmamalı ona göre. Bu kavrama
bir çomak sokulmalı. “Bu açığa
alma ve ihraçlarda onları kirletirsek bu ruhu bozarız” diyorlar. Sen

benim Şube Başkanımı birinin
ihbarı ile sabah evinin bastırırsan
bende bunun peşini bırakmam.
Meydana inerim. Bunu özellikle
yapıyorlar. Birlik ruhunu yıkmak
için yapıyorlar. Ülke geleceği açısından bu ruh çok önemlidir.
Biz bu ruhun daim olması ve
her alanda gerçekleşmesi için
üzerimize düşeni yapalım, gidin,
müdürlerinizle görüşün, bu ruha
zarar veren bu yöneticilerle
konuşun, “Bu ruhun neresindesiniz?” deyin. Eğer bu ruhun içinde
değilse bilgilerini bize verin,
gereğini yapalım ortaya çıkaralım.
Biz bugüne kadar hep, Adalet,
hak, hukuk, insan hakları dedik.
Bugünde aynısını söylüyoruz. İşte
ilkeli davranmak budur.
Toplantımızın adı “Sendikacılıkta Gerçek Dost Asıl Adres” Kimlerin ne menem sendikacı olduğunu
biliyorduk. 15 Temmuz’dan sonra
kamu çalışanlarının da bunu kavradığını düşünüyorum. Sendikacılığın bir ahlakı olmalı. Hukuk
vurgusu yapabilmektir bu ahlak.
Bunu bile yapamayanlar “Sendikayız” diye ortada gezememelidir.
Biz hiçbir zaman çiğ yemedik ki
karnımız ağrısın. 2010 yılında KPSS
hırsızlığı ile mücadele ederken
bunlar bizi suçladırlar koro halinde, aleyhimizde haberler yaptılar.
İspat etmesek inanın içerdeydik.
O gün “Tertemiz sınav” diyenler
bugün bizim durduğumuz yere
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4-C’ye kadro yok, üniversite
mezunu işçilerin memur yapılması konusunda hiç çalışılmamış,
KİT’lerde ücret grupları hala ele
alınmamış. Bu konuda toplu sözleşmede 1 Ocak 2016 tarihinde
bu sorun çözülecek diye hüküm
var ama hala ortada bir şey yok.
Bunları yine biz dile getiriyoruz.
Onlardan çıt çıkmıyor. Toplu sözleşme hükümlerinin uygulanması
için dava açtık. Bunun altına imza
atanlar, siz neredesiniz? Üyeniz
atılıyor sesiniz çıkmıyor, altına imza
koyduğunuz metinler uygulanmıyor, sesiniz çıkmıyor ama ortada
sendikacıyım diye geziyorsunuz.
Bundan sonra gezebilir misiniz
orası tartışılır. Biz göğsümüzü gere
gere her memurun yanına gider,
memurlara mücadelemizi anlatırız. O gün bugündür. Bunların ne
menem bir sendikacı olduğunu
mak isteniyor. Birisi de 657 sayılı
geldiler. Kelle koparmaya arherkese anlatmanın tam zamakafadan puan veren başarılıya
Devlet Memurları Kanunu ile ilgili. başarısız not veren adama en ağır nıdır. Birilerinin gerçek yüzünü
zulu olan bir çoğunun FETÖ ile
Bir kamu çalışanın kaderi şu an bir cezayı verebilecek misin? Türkiye
kamu çalışanlarına göstermenin
geçmişte bir bağı mutlaka vardır.
Kaymakam’ın bir Vali’nin iki duda- Kamu-Sen olarak Bursa’daki çalış- tam zamanıdır. “Bunlar sizi satar”
Kendini zulmederek gizlemeye
dedik. Sattı mı? Sattı. “Bunlar sizi
çalışanlar, esas kriptolar bunlardır. ğı arasında. Önümüzdeki güntayda elbette kanaatlerini ortaya
sadece bir sayıdan ibaret görüyor.
lerde
Bursa’da
çalıştay
düzenlekoyacaktır.
Bizim eyvallahımız yok, biz bunKorkutarak üye yapıyor. İnsana
necek
.
Türkiye
Kamu-Sen
olarak
ları söyleyeceğiz. Türkiye KamuBakıyoruz mülakatla atama
saygı duyan böyle üye yapar mı?”
kapsamlı
bir
şekilde
katılacağız.
Sen’in tüm teşkilatlarını kutluyosistemi geldi . Son olarak öğretdedik. İşte durum ortada. “SenPersonel
rejimi
vs.
tartışılacak
bu
rum. “Türkiye’de masum olanlar
menlere de bu sistemi getirdiler.
toplantılarda.
Aslında
bunların
ayıklansın” diye gayret gösteren
İsterse en ahlaklı, en adil mülakatı dikacılık hakkı tutup kaldırmaktır”
dedik; her durumda her ortamda
sizden başka kimse yok .Biz hakim yapmak istediklerini biliyoruz. İş
yapın yine de adaleti sağlayamazhakkı savunduk. Şairin dediği
güvencesini
ortadan
kaldırmak,
ya da yargıç değiliz. Kim haklı
sınız. 3 ayrı komisyon kurulsa, bir
gibi, “Hakkı tutup kaldırdık mı?”
memur
ve
işçi
arasındaki
farkı
kim suçlu yargı karar verir. Biz o
kişiye verecekleri puanlar mutlaka
Kaldırdık. Hep birlikte gayret
ortadan
kaldırmak…Ama
Türkiye
zamana kadar evrensel hukukun
farklılık gösterir. Memur KPSS’de
gösterirsek sonuç alırız. İnsanlara
Kamu-Sen
olarak
bu
konulardaki
gereği olarak herkese suçsuz
90 puan alıyor, komisyonun önüne
el birliği ile gerçekleri anlatırsak
net
tavrımız
ortadadır,
iş
güvengözüyle bakarız. Evrensel hukuk
geliyor. Bir komisyon oldukça iyi
meseleyi çözeriz.
cesinden
taviz
vermeyeceğimizi
“Suç şahsidir” diyor ama bugün,
niyetle yaklaşıyor ve yüksek puan
herkes bilmelidir.
2017 yılı itibariyle genel kurul
kocası, karısı açığa alındı diye
veriyor. Başka bir komisyon ise 90
süreçlerimiz
başlayacak şimdiden
Performans
değerlendirmesi
ihraç edilen insanla var. Evrensel
puan alan bir diğer adaya yine 90
hayırlı
olsun
diyorum.
Yönetim
haberlerini
basından
sizlerde
göhukuku çiğniyorsun, böyle bir şey
puan veriyor. Doğal olarak diğer
kadrolarımızda
her
sendika,
her
rüyorsunuz. Görüşlerimizi Devlet
olmaz. Buna bir şey demeyecek
adayla arasında 10 puanlık bir fark
Personel Başkanlığı’na gönderdik. kalıyor. Ne kadar adil olmaya çalı- şube için en azından bir kadın
miyiz? Bırakın sendikacılığı, insan
“Bu kabul edilemez” dedik. Bu
olmak bile buna ses yükseltmeşırsanız çalışın, farklı komisyonların yöneticimiz olsun istiyoruz. Allah
birliğimizi daim eylesin. Birliğiöncelikle yöneticiler tarafından ya- farklı kriterleri ve farklı değerlenyi gerektirmez mi? Yaptığımız
budur, yapmaya devam edeceğiz. pılan bir değerlendirmedir. Önce dirme metodları olacak ve bunlar miz önemli, her zaman yan yana
omuz omuza olmalıyız. BirliğimizHükümet yetkilileri ile görüştüğü- gelin yönetici atama sistemini tüm da farklı sonuçlar doğuracaktır.
den rahatsız olanlara asla fırsat
kurumlarda
her
yerde
adil
hale
müzde kanaatlerimizi aktarıyorum.
Dolayısıyla, mülakat ile adaletin
vermeyelim. Bu kurum, kuruluş
getirelim.
Adam
gibi
yönetici
buBu darbeci anlayış nerede var ise
sağlanması mümkün değildir. Bu
ilkelerimizde ortaya koyduğumuz
lalım,
işe
sahip,
liyakatli,
kabiliyetli,
kökleri sökülüp atılsın. Ciddi sağlık
çocuklar memleketimizin evlatları.
duruş ve anlayışımızla, milliyetçilik
ahlaklı yöneticiler bulalım ondan
problemleri olan ama baskılarla
Alın teri dökmüş insana düşük
zihniyeti ve vatan sevdasıyla yaşasonra performansı konuşalım. İki
sendika üyesi yapılan insanlar
puan veren var; 50 puan alana
yacak. Bundan kimsenin şüphesi
koyun güdemeyen adamı müdür
işten atılmış, bunları söylemeyüksek puan veren de var. Bu
olmasın. Bizim sevdamız şerefli
yapmışsın şimdi bu adam kamu
yelim mi? Biz milletin tamamını
millet bunu hak etmiyor.
yükümüzdür.
çalışanının başarısına not verecek,
kucaklamayı azmetmiş insanlarız.
Namus lekesi değil alnımda
Elimizden gelen gayretleri tabii ki hadi oradan. Subjektif değerKONCUK: ATTIKLARI İMZAgördüğünüz,
lendirmelerle
yapılan
her
şeye
göstereceğiz, insani tavrımızı her
karşıyız. Okul müdürlerinde bunu NIN ARKASINDA DAHİ DURVurulmuşum, vurulmuş düşmüzaman devam ettireceğiz.
MUYORLAR
yaptılar yargıdan döndü. Yargı
şüm güpe gündüz.
KONCUK: MEMURLUK
GÜVENCESİNİN KALDIRILMASINA ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ
Genel Başkan konuşmasında,
memurların iş güvencelerinin
kaldırılması konusuna da değindi.
Koncuk, “Kamuda çok şey yapıl-
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kararlarını uygulamıyorlar ama
takipçisiyiz. Yargı idareden belge
istiyor, “Değerlendirme belgelerini gönder” diyor ama ortada
bir şey yok, belge yok, elleri
bomboş. Peki o puanı verirken
hangi belgeyi ortaya koyabilirsin.
Bu mudur performans? Neyini
destekleyelim? Belge koymadan

Toplu sözleşme hükümlerinin
uygulanma konusuna da değinen
Genel Başkan Koncuk, sözde yetkili konfederasyonun kendi attığı
imzanın arkasında dahi durmaktan
imtina ettiğini, aciz kaldığını ifade
etti. Koncuk, “ Bir konfederasyon
toplu sözleşme imzaladı, “Tarihi
başarı” dedi. Aradan aylar geçmiş

Şakağımdaki kansa, o benim
gülüşümdür,
Namert sürünmektense, erkekçe ölüşümdür.
Tevekkül Allah’adır zillete katlanılmaz!
Ya hayat, ya ölüm! Bunun ötesi
olmaz” diyerek sözlerini noktaladı.
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SAYIN BAKAN GAYRİ MİLLİ
ZİHNİYETLİ YÖNETİCİLERE
KARŞI TEDBİR ALMALIDIR

MÜLAKATTA HAKSIZLIĞA
UĞRAYANLAR NE YAPACAK?
Bilindiği üzere, MEB tarafından
03/08/2016 tarih ve 29790 sayılı
Resmî Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 4 üncü maddesinin
(B) fıkrası kapsamında sözleşmeli
öğretmen istihdamına ilişkin usul
ve esaslar belirlenmiştir. Bu yönetmelikte, sözleşmeli öğretmen
adayları arasından KPSS puan
sıralamasına göre en yüksek puan
alandan başlamak üzere, alanlar
için belirlenen kontenjan sayısının üç katı adayın sözlü sınava
çağrılacağı, sözlü sınavda 100
üzerinden 60 ve üzerinde puan
alanların başarılı sayılacakları ve
sözleşmeli öğretmenliğe atanmak
üzere tercih yapma hakkına sahip
olacakları düzenlenmiştir.

ve genel davalardan ve sonuçlarından anlaşılabilmektedir. Bakanlıkça yapılan yazılı sınavların büyük
bir çoğunluğunda dahi hatalı
sorular sebebi ile sınav iptalleri yaşanırken, sözlü sınavlarda ne gibi
hukuki sorunların yaşanacağını
kestirmek zor değildir. Bu doğrultuda, Türk Eğitim Sen olarak bahsi
geçen Yönetmeliğe karşı ivedilikle
açmış olduğumuz dava Danıştay
nezdinde görüşülmektedir.

Nitekim, sözleşmeli öğretmenlik
sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, KPSS’de yüksek
puan aldığı halde, kendisine sözlü
sınavda düşük puan verildiği için
haksızlığa uğradığını düşünen
öğretmen adaylarının şikayetleri
ardı ardına Sendikamıza ulaşmaya
başlamıştır. Yaşanan bu durum,
Türk Eğitim Sen olarak mülakat
Bahsi geçen Yönetmelik doğrul- uygulamasına karşı çıkmakla ne
kadar haklı olduğumuzu bir kez
tusunda, MEB tarafından “Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru Ve daha gözler önüne sermiştir.
Bu süreçte sözlü sınavda düşük
Atama Duyurusu” yayınlanmış,
bu duyuruya göre, 5-8 Eylül 2016 puan aldığı için haksızlığa uğradığını düşünen ve hakkını aramak
tarihleri arasında sözleşmeli öğisteyen sözleşmeli öğretmen
retmenlik için başvurular alınmış,
adayları ne yapmalıdır?
27 Eylül 2016 tarihi itibarıyla da
mülakat işlemleri tamamlanmıştır.
Öncelikle, Sözleşmeli ÖğDuyuruda yer alan takvime göre
retmenliğe Başvuru ve Atama
28 Eylül 2016 tarihinde açıklanDuyurusu’na göre, sözlü sınav
ması gereken sınav sonuçları
sonuçlarına karşı, sınava girilen
MEB tarafından bir gün gecikmeli sınav merkezinin bulunduğu il
millî eğitim müdürlüğüne 28-30
olarak 29 Eylül 2016 tarihinde
Eylül 2016 tarihleri arasında itiraz
duyurulmuştur.
edilebilecektir. Dolayısıyla itiraz
Türk Eğitim Sen olarak sözlü
sınav uygulamasına karşı olduğu- için son gün olan 30 Eylül 2016
tarihi mesai bitimine kadar itiraz
muzu, sözlü sınav uygulamasının,
denetimi neredeyse imkânsız olan dilekçelerinin il millî eğitim müdürlüğüne ulaştırılması gerekmekve uygulamada birçok haksızlığı
beraberinde getiren objektiflikten tedir. İtirazın sonucu il millî eğitim
müdürlüklerince itiraz sahiplerine
en uzak sınav şekli olduğunu, bu
uygulamanın geçmiş tecrübelerle duyurulacaktır.
Sözlü sınav sonucuna yapılan
de sabit olduğu üzere kariyer ve
itiraza
olumsuz cevap verilmesi
liyakate, eşitlik ilkesine ve hakhalinde,
bu itiraz sonucunun ilgikaniyete aykırı, telafisi imkansız
lilere
bildirildiği
tarihten itibaren
sonuçlar doğuracağını her fırsatta
dava açma süresi olan 60 gün
dile getirmekteyiz. Tamamen
kişiye özel uygulamalara yol açan içinde sözlü sınav sonucunun iptali
için idare mahkemelerinde dava
sözlü sınavların ne denli objektifaçılabilecektir.
likten uzak olduğu, yıllardır sözlü
sınavların iptali için açılan bireysel
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Hatırlanacağı
üzere Bolu İl Milli
Eğitim Müdür Yusuf
Cengiz, 16.06.2016
tarihinde Milli Eğitim Müdürlüğü’nde
yapılan okul müdürleri toplantısında
okullarda 10. Yıl
Marşı’nın çalınmaması talimatı vermiş, bunun üzerine sendikamız Yusuf Cengiz hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. 10.
Yıl Marşı’nı yasaklayan Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz
hala görevinin başındadır.
Öte yandan İzmir Karşıyaka’da bir okulda öğrencilerin bayrak
töreninden sonra andımızı okumak istemesine okul müdürü
Rahmi Önder Karamustafaoğlu, “Kendinize gelin. Talimat almadan ne yapıyorsunuz. Talimat mı aldın? Dingonun ahırı mı burası? Devletin kurumunun işleyişini kimse bozamaz” şeklinde tepki
göstererek, Öğrenci Andı’nın okunmasını engelledi.
Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk da, 10. Yıl Marşı’nı yasaklayan il müdürü ve Öğrenci
Andı’nı okumak isteyen öğrencilere “Burası dingo’nun ahırı mı”
diyen okul müdürünü eleştirdi. Koncuk, “Sayın Bakan, gayri milli
zihniyetli yöneticilere karşı tedbir almalıdır” dedi.
Koncuk yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “10. Yıl
Marşı’nı yasaklayan il müdürü, Andımızın okunmasını, burası
dingonun ahırı mı, tepkisi ile karşılayan okul müdürleri ile MEB
nereye? Milli birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz
günlerden geçiyoruz. Sayın Bakan, gayri milli zihniyetli yöneticilere karşı tedbir almalıdır. Terörle mücadelenin büyük hız kazandığı, her gün şehit verdiğimiz düşünüldüğünde, milli refleks ve
anlayışı güçlü insanlar kıymet görmelidir.”

2. Kez Sınava Dayalı Müdür
Yardımcısı ve Müdür
Başyardımcısı Görevlendirmesi
Yapılmalıdır
Bilindiği üzere, MEB tarafından eğitim kurumlarında
münhal bulunan müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılığı kadrolarına yazılı sınav sonucuna göre görevlendirme işlemleri gerçekleştirilmiştir. Ancak halen müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı ihtiyacı karşılanamayan
eğitim kurumları bulunmaktadır. Yazılı sınavda başarılı
olan ve bu süreçte görevlendirmesi yapılmayan müdür
yardımcısı ve müdür başyardımcısı adayları, ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına ikinci bir atama yapılması hususunda beklenti ve taleplerini Sendikamıza iletmektedirler.
Türk Eğitim Sen olarak sendikamıza gelen talepler
doğrultusunda Bakanlığa gönderdiğimiz yazıda, halen
boş bulunan müdür yardımcısı ve müdür başyardımcısı
kadrolarına yazılı sınav sonucuna göre ikinci bir görevlendirme yapılması suretiyle eğitim kurumlarındaki yönetici
ihtiyacının karşılanması hususunda talepte bulunduk.

TÜRK EĞİTİM-SEN

İHRAÇ EDİLEN MEMURLAR,
ANKARA NÖBETÇİ İDARE
MAHKEMESİNE DAVA
AÇABİLİR

Türkiye Kamu-Sen ve Türk
Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail
Koncuk, 15 Temmuz hain darbe
girişiminin ardından, çıkartılan
KHK çerçevesinde ihraç edilen

memurlarımızın hangi mahkemeye itiraz edeceği konusunda yaşanan tartışmalara açıklık getirdi.
Koncuk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hem

Proje Okulları Yönetmeliğini
Yargıya Taşıdık
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından
hazırlanan, “Milli Eğitim Bakanlığı
Özel Program ve Proje Uygulayan
Eğitim Kurumları Yönetmeliği”
01.09.2016 tarih ve 29818 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir. Yönetmelikte;
yurt içinde ve yurt dışında yerli
veya yabancı kurum ve kuruluşlarla veya başka ülkelerle işbirliği anlaşmaları çerçevesinde kurulan ve
ulusal veya uluslararası proje yürüten okul ve kurumlar ile belirli eğitim reformu ve programları uygulayan okulların proje okulu olarak
belirlenmesi ve Bakan tarafından
onaylanması, bu okul ve kurumlara yapılacak öğretmen atamaları,
yönetici görevlendirmeleri ile bu
kapsamda tanımlanan proje okullarının bünyesindeki ortaokullara
öğrenci seçilmesine ilişkin usul ve
esaslar yer almaktadır.
Yönetmelikte, proje okullarına
yönetici görevlendirmesi ve öğretmen ataması yapılırken hiçbir
somut kriter getirilmeksizin, sa-

dece eğitim kurumunun bağlı
bulunduğu genel müdürlüğün
inhası, İnsan Kaynakları Genel
Müdürlüğünün teklifi ve Bakanın
onayı ile dört yıllığına atama ve
görevlendirme yapılacağı, görev
sürelerinin ilk atamadaki usulle
dört yıl daha uzatılabileceği düzenlemesine yer verilerek, idareye
son derece geniş, keyfi ve sınırsız
bir takdir yetkisi verilmiştir. Söz
konusu düzenleme kariyer ve liyakat ilkeleri ile bağdaşmamaktadır.
Ayrıca, bu kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticilerin görev süreleri dört ve sekiz yıllık sürelerle
sınırlandırılmış, mevcut öğretmen
ve yöneticilerin hakları ise korunmayarak bu kişilere de zorunlu yer
değişikliği getirilmiştir.
Türk Eğitim-Sen olarak bahsi
geçen yönetmelikte yer alan hukuka aykırı düzenlemelerin iptali
talebiyle Danıştay nezdinde dava
açmış bulunmaktayız.

Türkiye’nin Sendikası

kurum avukatları hem de işin uzmanı hukukçu öğretim üyeleriyle
yaptığı görüşme neticesinde itiraz
davalarının Ankara Nöbetçi İdare
Mahkemesi’ne açılmasının uygun
olacağını belirtti. Genel Başkan,
“Anayasa Mahkemesine dava
açmak isteyenler de, kendi şahsi
kararlarıyla bunu yapabilirler, ancak bizim öngörümüz bu değildir.
Bu davaların silsile yoluyla takip
edilmesi, bireysel iptal davalarının
idare mahkemelerinde açılması
bize göre doğru bir karardır”
diyerek konuya açıklık getirdi ve
şunları söyledi:
“Meslekten ihraç edilen memurların Anayasa Mahkemesine
mi, idare mahkemelerine mi dava
açacağı konusunda bir tartışma
yaşanmaktadır. Türkiye Kamu Sen
olarak biz yol haritamızı belirleyip,
bağlı sendikalarımıza da durumu bildirdik. İşin uzmanları olan,
kamuoyunca tanınan bazı hukukçu
öğretim üyeleriyle yaptığımız
görüşmeler, kendi avukatlarımızla
yaptığımız değerlendirmeler sonucunda, davanın Ankara Nöbetçi
İdare Mahkemesinde açılması

uygun görülmüştür. Bu davaların
buralarda kaybedilmesi durumunda Anayasa mahkemesine dava
açılabilecektir. Anayasa Mahkemesinin de olumsuz bir karar
vermesi durumunda 4 ay içinde
AİHM dava açılabilecektir.
Konunun kamuoyunda hukukçular tarafından dahi tartışılması
da normaldir, çünkü kamu daha
önce bu boyutta bir ihraç olayını
yaşamamıştır, ancak bu konuda
Türkiye Kamu Sen bir yol haritası
belirlemiş ve bu yolu sonuna
kadar takip edecektir. Bu arada
Anayasa Mahkemesine dava
açmak isteyenler de, kendi şahsi
kararlarıyla bunu yapabilirler, ancak bizim öngörümüz bu değildir.
Bu davaların silsile yoluyla takip
edilmesi, bireysel iptal davalarının
idare mahkemelerinde açılması
bize göre doğru bir karardır.
Türkiye Kamu Sen olarak
gelişmeleri çok yakından takip
ediyoruz, hukuken yeni bir değerlendirme yapılması gerektiği an,
gerekeni süratle yerine getirir ve
ilgilileri uyarırız.”

BİLİŞİM
TEKNOLOJİLERİ
VE YAZILIM
DERSİNDEN DE
DESTEKLEME
KURSU
AÇILABİLMELİDİR
Destekleme ve yetiştirme kurslarına öğrenci başvuruları 29 Eylül
tarihine kadar uzatılmıştır. Ancak,
destekleme ve yetiştirme kurslarında
Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersine ilk başlarda yer verilirken, sonradan sistemden çıkartıldığı yönünde
Sendikamıza bilgiler ulaşmaktadır.
Türk Eğitim-Sen olarak, kamu yararı ve hizmet gerekleri gözetilerek,
ivedilikle destekleme ve yetiştirme
kurslarında Bilişim Teknolojileri ve
Yazılım dersine de yer verilmesi hususunda, MEB’den talepte bulunduk.
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İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ,
AMASYA ŞUBE’Yİ ZİYARET ETTİ
Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin GÜNEŞ ve Maarif Müfettişi
Başkanı Naci Ürgüp 17 Eylül 2016 tarihinde Amasya Şubesi’ni ziyaret
etti.
Eğitim-öğretim sorunlarının konuşulduğu görüşmede Amasya İl Milli
Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş,15 Temmuz hain darbe girişimine iktidar, muhalefet ve toplumun tüm kesimlerinin birlikte karşı koymasının
çok önemli olduğunu söyleyerek, bunun toplumun birbirine bakışını ve
siyaset anlayışını değiştirdiğini belirtti. Okulların eğitim-öğretime hazır
olduğunu kaydeden Güneş, ulaşımı mümkün olmayan uzaklıkta çalışan
öğretmenlerin görevlendirilmesinin imkanlar dahilinde yapıldığını, halen açıkta olan ve meslekten çıkarılmayan 68 öğretmenin durumunun
önümüzdeki günlerde netleşebileceğini belirtti.

www.turkegitimsen.org.tr

MANİSA ŞUBE’DEN VALİ MUSTAFA
GÜVENÇER’E HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
Manisa Şubesi Manisa Valisi Mustafa Hakan GÜVENÇER’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Manisa Şube Başkanı Mustafa Atalay ve Şube Yönetim Kurulu’nun
katıldığı ziyarette Manisa’nın eğitim sorunları hakkında fikir alış verişinde bulunuldu. Atalay ziyaret sonrası şunları söyledi: “Valimizin eğitime
yaklaşımı umuyoruz ki Manisa’mıza hayırlı olur. Valimize sendika genel
merkezimizin düzenlediği “100 Yıllık Destan Çanakkale Şiir ve Resim
Yarışması’na katılan şiirlerden oluşan kitabımızı hediye ettik.”

Türkiye Kamu Sen İl Temsilcisi ve Amasya Şube Başkanı Kamil Terzi
ise şunları kaydetti: “İlk kez gerçekleşen bu ziyaretten dolayı memnunuz. Oluşan birlik ve beraberlik ortamının devam etmesi için üzerimize
düşeni yapmaya hazırız. Bu olumlu havanın devam etmesi için bundan
böyle kurumlarda sendikal vb. ayrımın yapılmamasını, geçmişte yaşanan olumsuzlukların tekrarlanmamasını, uygulamalarda ehliyet, liyakat
ve vatana sadakatin esas alınmasını istiyoruz.”

NEVŞEHİR ŞUBE, VALİ YARDIMCISI VE İL
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNÜ ZİYARET ETTİ

Nevşehir Şube Başkanı Mustafa Uğur ve şube yönetimi 2016-2017
eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla Vali Yardımcısı Mustafa
Atsız’ı ve Milli Eğitim Müdürü Murat Demir’i ziyaret etti.

GEMLİK İLÇE TEMSİLCİLİĞİ, 100 AİLEYE
KIRTASİYE PAKETİ HAZIRLADI
Gemlik İlçe Temsilciliği, Gemlik’te ihtiyaç sahibi 100 aileye çanta ve
kırtasiye paketi hazırladı.
Gemlik İlçe Temsilcisi Ahmet Demirhan yaptığı açıklamada şunları ifade etti: “Gemlik İlçe Temsilciliği öncülüğünde öğretmenlerimiz ihtiyaç
sahibi ailelerin okul masraflarına destek olmak için hazırladıkları çanta
ve kırtasiye paketlerini okulların açılmasından bir hafta önce sahiplerine
ulaştırmaya başladılar. Bizler, ilköğretim haftası itibariyle ailelerin okul
heyecanına küçükte olsa katkı yapmanın sevincini yaşarken, ulaşamadıklarımızdan özür diliyoruz.”

İlk olarak Nevşehir Vali Yardımcısı Mustafa Atsız’ı ziyaret ederek eğitim/öğretim yılını kutlayan Nevşehir Şubesi heyeti adına Şube Başkanı
Mustafa Uğur, Vali Yardımcısı Atsız’a çiçek takdim etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Vali Yardımcısı Atsız,
“Nevşehir uzun yıllar başarı listelerinde adını ilk beşte duyuran bir ildi.
Bu yıl hedefimiz Nevşehir’i yeniden alt sıralardan ilk beşlere çıkarmak
ve geleceğimizin teminatı çocuklarımıza yoğunlaşmak olacak. Bu hedefimize engel koyacak yahut bizleri oyalayacak FETÖ kadrolarının şu
ana kadar tasfiye edilmesi ise büyük şansımızdır. Türk Eğitim-Sen’den
ve Türk Eğitim-Sen üyesi tüm eğitimcilerden isteğimiz de bu noktada
başarıya odaklanmaları ve başarı için mücadele etmeleridir” şeklinde
konuştu.
2016-2017 eğitim-öğretim yılının ilk gününde Nevşehir Vali Yardımcısı Mustafa Atsız’ı ziyaret eden Türk Eğitim-Sen Nevşehir Şubesi heyetinin ikinci adresi ise Nevşehir Milli Eğitim Müdürlüğü makamı oldu.
Yeni eğitim-öğretim yılını kutlayan Nevşehir Şube Başkanı Mustafa
Uğur, beklentilerini ve hedeflerini anlattı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Türk Eğitim-Sen heyetine teşekkür eden Murat Demir, “Nevşehir okullarında, öğrencilerimizde başarıya odaklı bir sezonun geçmesi adına elimizden gelen gayretin fazlasını göstereceğimizden Nevşehir halkı müsterih olsun. FETÖ
konusundaki açığa alınmalar ile ilgili tüm çalışmalarımız titizlikle sürdürülmektedir. Eğitimci arkadaşlarımız sabırlı olsun, onların öğrencileriyle
buluşmaları bizim de en büyük temennimizdir.” şeklinde konuştu.
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NEVŞEHİR ŞUBE HAYIRLI OLSUN
ZİYARETLERİNE DEVAM EDİYOR

Türkiye’nin Sendikası

YENİ DOĞANLAR
Bursa1 No’lu Şube üyelerinden
Nur KAYMAK’ın çocuğu olmuştur.
Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden
Hatice TETİK’in çocuğu olmuştur.

Konya 2 No’lu Şube üyelerinden
Gülbahar Çiçek Kaçar’ın “İpek”
adında çocuğu olmuştur.
Nevşehir Şube üyelerinden Önder- Hatice AYDIN çiftinin “Derin”
adında çocuğu olmuştur.

Nevşehir Şube Başkanı Mustafa Uğur ve yönetim kurulu üyeleri, kısa
bir süre önce çeşitli okullara müdür yardımcısı olarak görevlendirilen
üyelerine hayırlı olsun ziyaretlerine devam ediyor.

Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden
Çiğdem ÇANKAYA ÖZKAN’ın çocuğu olmuştur.

Nevşehir Şube üyelerinden Osman-Nurcan ERBAŞ “Gökçe” ve
“Göksu” adında çocukları olmuştur.

Nevşehir Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 2016 Yılı Okul Müdür Başyardımcısı ve Müdür Yardımcısı görevlendirme işlemleri sonucunda
Nevşehir il merkezi ve ilçelerdeki çeşitli okullara Eylül ayı başında okul
idarecisi olarak görevlendirilen Türk Eğitim-Sen üyelerini Şube Başkanı
Mustafa Uğur ve Türk Eğitim-Sen Nevşehir Şubesi yönetim kurulu üyeleri ziyaret ederek, onlara görevlerinde başarılar diledi.

Karaman Şube üyelerinden Ahmet ALKAN’ın “Hasan Asaf” adında çocuğu olmuştur.

Nevşehir Şube üyelerinden Selçuk DOĞAN’ın “Hatice Gökçe” “
adında çocuğu olmuştur.

Karaman Şube üyelerinden Halil
Cihan YENİ’nin çocuğu olmuştur.

Nevşehir Şube üyelerinden Yasin ÇİMENLİ’nin “Elif Dila” adında
çocuğu olmuştur.

Konya 1 No’lu Şube üyelerinden
Derya HEMDE’nin “Ömer Tuna”
adında çocuğu olmuştur.
Konya 2 No’lu Şube üyelerinden
Eren ve Gülcan KAYA’nın ‘’ Asya’’
adında çocuğu olmuştur.

SÜNNET
Afyonkarahisar Şube üyelerinden
Ayhan KARAKUŞ’un oğlu sünnet olmuştur.
Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden
Gürol CİCİBAŞ’ın oğlu sünnet olmuştur.

Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Ali HEMDE ‘nin “Ömer Tuna
“adında çocuğu olmuştur.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Zeki ÜSTÜNDAĞ’ın “ Cihan “
adında çocuğu olmuştur.
Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Korcan DEVECİOĞLU’nun “
Feyza Merve“ adında çocuğu olmuştur.

Konya 2 No’lu Şube üyelerinden
İlhan KILINÇARSLAN’ın “ Yiğit
Alp” adında çocuğu olmuştur.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden İpek – Rifat KAHRAMAN çiftinin “ Cihan Mert“ adında çocuğu
olmuştur.

Konya 2 No’lu Şube üyelerinden
Tugay DEMİRKAYA’nın “Giray Han
“adında çocuğu olmuştur.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Veysel ÇELEBİ’nin “ Hatice
Feyza“ adında çocuğu olmuştur.

Konya 2 No’lu Şube üyelerinden
Ülkü ARICI’nın “Çınar” adında çocuğu olmuştur.
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EVLENENLER
Afyonkarahisar Şube üyelerinden Fatih GÜNDÜZ’ün kızı evlenmiştir.
Afyonkarahisar Şube üyelerinden Ahmet Suat TAŞTAN’ın kızı
evlenmiştir.
Afyonkarahisar Şube üyelerinden Osman ÇAĞRI’nın kızı evlenmiştir.
Afyonkarahisar Şube üyelerinden Yaşar ÜNAL’ın kızı evlenmiştir.
Afyonkarahisar Şube üyelerinden Habibe YİĞİT evlenmiştir.
Aydın Şube üyelerinden Abdullah UYAR’ın kızı İlknur evlenmiştir.
Aydın Şube üyelerinden Musa

VEFAT
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Yusuf DÜZENLİ’nin abisi
vefat etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Erkan PARSAK’ın annesi
vefat etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Ferhan ÇAMURDAN’ın eşi
vefat etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden İbrahim KILIÇ’ın babası vefat
etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Cumali BİÇER’in babası vefat
etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Serap ÖZTÜRK’ün abisi vefat
etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Yalçın TEKDEMİR
KOPARAN’ın babası vefat
etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Fatma KILIÇ’ın kardeşi vefat
etmiştir.
Afyonkarahisar Şube üyelerinden Turgut DURAK’IN annesi
vefat etmiştir.

YILDIZDOĞAN’ın kızı Ayşegül evlenmiştir.
Aydın Şube üyelerinden Hacı
Yusuf UZUN’un kızı Ülkü evlenmiştir.
Aydın Şube üyelerinden Ali
GÜNDEŞ’in oğlu Burak evlenmiştir.
Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden
Mustafa EROĞLU’nun kızı evlenmiştir.
Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden
Fikri KAYABEY’in oğlu evlenmiştir.
Karaman Şube üyelerinden Zafer ELİTOK- Ayşe TIRTAR ile evlenmiştir.
Karaman Şube üyelerinden Şerife TEKİN evlenmiştir.

Karaman Şube üyelerinden Malik SERİN’in kızı evlenmiştir.
Karaman Şube üyelerinden Hasan ELMALI’nın kızı evlenmiştir.
Karaman Şube eski başkanı
Mehmet SERİN’in oğlu evlenmiştir.
Karaman Şube üyelerinden
Özge DEMİR’in kızı evlenmiştir.
Konya 1 No’lu Şube üyelerinden
Yakup YILMAZ’ın oğlu “Mustafa”
evlenmiştir.
Konya 1 No’lu Şube üyelerinden
Ömer-Nevin ÇETİL çiftinin oğlu
“Muzaffer” evlenmiştir.
Konya 1 No’lu Şube üyelerinden
Tevfik Fikret YORGANCILAR’ın
kızı “ Gamze” evlenmiştir.

Konya 2 No’lu Şube üyelerinden
Metin GÜN evlenmiştir.
Konya 2 No’lu Şube üyelerinden
Ali BALOĞLU evlenmiştir.
Konya 2 No’lu Şube üyelerinden
Ahmet ÖZ ‘ün oğlu evlenmiştir.
Konya 2 No’lu Şube üyelerinden
Gizem TAŞ evlenmiştir.
Konya 2 No’lu Şube üyelerinden
Abdurrahman TURGUT’un oğulları evlenmiştir.
Konya 2 No’lu Şube üyelerinden
Mehmet ÇEVİK evlenmiştir.
Nevşehir Şube üyelerinden AliAyşe KIZILTEPE çifti evlenmiştir.

Afyonkarahisar Şube üyelerinden Mehmet AYNA’nın babası
vefat etmiştir.
Aydın Şube üyelerinden Doğan
DEMİRSOY’un babası vefat
etmiştir.
Aydın Şube üyelerinden İlknur
ÖZCAN’ın eşi vefat etmiştir.
Aydın Şube üyelerinden
Muhlise SU’nun kız kardeşi vefat
etmiştir.
Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden
Süleyman DİLKEN’in oğlu vefat
etmiştir.
Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden
Bülent KAYA’nin babası vefat
etmiştir.
Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden
Hasan ARGIN’ın annesi vefat
etmiştir.
Karaman Şube üyelerinden Mecit KOZ’un ablası vefat etmiştir.
Karaman Şube üyelerinden
Mustafa BAL’ın annesi vefat
etmiştir.
Karaman Şube üyelerinden
Şaban KÜTÜK’ün annesi vefat
etmiştir.
Karaman Şube üyelerinden İbiş
YILDIRIM’ın annesi vefat etmiştir.

Karaman Şube üyelerinden
Durmuş Ali SAYDAM’ın babası
vefat etmiştir.

Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Emine ÖZTUĞ DAMAR’ın
annesi vefat etmiştir.

Karaman Şube üyelerinden
Hikmet TOPAK’ın annesi vefat
etmiştir.

Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Namık Kemal ZENGİN’in
babası vefat etmiştir.

Karaman Şube üyelerinden
Ayşe AYDIN’ın babası vefat
etmiştir.

Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Ayşe ARPALIYİĞİT’in babası
vefat etmiştir.

Kayseri2 No’lu Şube üyelerinden Bekir DEMİRBİLEK’in annesi
vefat etmiştir.

Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Aslıhan LORTOĞLU’nun
babası vefat etmiştir.

Kayseri2 No’lu Şube üyelerinden Özcan SELÇUK’un eşi vefat
etmiştir.

Konya 2 No’lu Şube üyelerinden İhsan ÖZETCİ’nin annesi
vefat etmiştir.

Kayseri2 No’lu Şube üyelerinden Mehmet YİĞİT’in annesi
vefat etmiştir.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden İsmail YAVUZ’un annesi vefat
etmiştir.

Kayseri2 No’lu Şube üyelerinden Oktay ÇİFTÇİ’nin abisi vefat
etmiştir.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Zehra ÇINAR’ın babası vefat
etmiştir.

Kayseri2 No’lu Şube üyelerinden Tural SAYILGAN’ın annesi
vefat etmiştir.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden İzzettin NOKAY’ın annesi
vefat etmiştir.

Kayseri2 No’lu Şube üyelerinden Duygu KILINÇKALE’nin
babası vefat etmiştir.

Nevşehir Şube üyelerinden Arife
KARAKAYA’nın annesi vefat etmiştir.

Kayseri2 No’lu Şube üyelerinden Ali KARAERİK’in babası vefat
etmiştir.

Nevşehir Şube üyelerinden
Çiğdem YILDIRIM’ın annesi vefat
etmiştir.
Nevşehir Şube üyelerinden Osman
ERMİŞ’in babası vefat etmiştir.

VEFAT EDEN ÜYEMİZ
Afyonkarahisar Şube üyelerinden
Çobanlar İlçesi Eski temsilcisi Gürsel
COŞKUN ve eşi İlknur COŞKUN trafik
kazasında hayatlarını kaybetmişlerdir.

İzmir 3 No’lu Şube üyelerinden İhsan
MERCAN vefat etmiştir.

Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Ebru TEZCAN,
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Murat YALÇIN,
Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden Selahattin KARTAL vefat etmiştir.

