“ÖMER HALİSDEMİR” ÖĞRENCİ
YURDUMUZUN TEMELİNİ DUALARLA ATTIK

15’te

Türkiye Kamu-Sen’in devlet nişanlarında, Atatürk
silueti ve T.C. ibaresinin kaldırılmasına yönelik açtığı dava sonuçlandı. Danıştay’ın kararına göre,
“Atatürk Kabartmasına yer verilmeksizin yapılan
düzenleme İPTAL edildi.
Devamı 4’te

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

“ Rektör seçimlerinin eski halini
beğenmiyordum fakat bu yeni halini
hiç beğenmiyorum.”

Türk Eğitim-Sen,
Şube Yönetim Kurulu
Üyeleri Eğitim ve İstişare
Toplantısı,
04-06 Kasım 2016
tarihleri arasında
Antalya’da yapıldı.
İstişare toplantısında konuşan Koncuk, şöyle konuştu: “Sayın Cumhurbaşkanı rektörlük seçimleri ile
ilgili açıklama yaparken, ‘Rektörlük
seçimlerinden dolayı üniversitelerde gruplaşmalar oluyormuş’ diyor.
Yani gruplaşmalar oluyor diye seçimleri kaldırmışlar. Güzel, o zaman
genel seçimleri de kaldıralım! Genel
seçimleri de kaldırırsak, Türkiye’de
ne gruplaşmalar, ne de siyasi ayrım
olur. Böyle bir yaklaşım olamaz.
İşin garibi böyle bir yaklaşımın bazı
akademisyenler tarafından alkışlanmasıdır. İşin en acı tarafı da budur.
Gruplaşma olmasının nedeni rektör
yarışındaki seçme hakkı mıdır, yoksa
başka nedenler midir? Şimdi de başka gruplaşmalar oluyor. Bunu nasıl
çözeceğiz?” dedi.

Devamı 10’da

TÜRK EĞİTİM-SEN
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ASILSIZ İHBARLARLA İLGİLİ BELGE GETİRİN,
İLGİLİ KURUMLARA ŞİKAYETTE BULUNACAĞIZ

Konfederasyon olarak masum mağdur olanların yanında olduklarını
belirten Koncuk, ilgili belgeler kendilerine ulaştığı takdirde
şikayette bulunacaklarını belirtti.

FETÖ mücadelesi sürecinde
kamu kurumlarında bir takım sıkıntıların yaşandığını gerek Cumhurbaşkanı ve gerekse Başbakanlık
makamından yapılan açıklamalarla
da bu hususun vurgulandığını
ifade eden Genel Başkan İsmail
KONCUK; “Cumhurbaşkanı’nın
“At izi it itina karıştı” sözünden
sonra ılımlı bir ortam oluştu. Ancak
yine aynı noktaya geldik, herhâlde
bu sözü Cumhurbaşkanı’nın bir
daha söylemesi gerekiyor. Sayın
Cumhurbaşkanı söylemeden hiçbir
şey değişmiyor, düzelmiyor. 2010
yılında KPSS hırsızlığını biz tespit
ettik. Zamanın savcısına verdik.
Bir şey yapılmadı. Bizim ismini
verdiğimiz kişi, soruların 5 gün
öncesinden kendisine verildiğini
itiraf etmesiyle eğitim bilimleri sınavını iptal etmek zorunda kaldılar.
O dönemde FETÖ mensubu olan
bütün basın yayın organları benim
aleyhimde yorumlar yaptı. Hırsızı
yakalayan biziz ama bizi hırsız ilan
ettiler. O dönem tertemiz sınav
diye bunları savunan kişiler, bugün
bizim dediğimiz noktaya geldi.
Bugün bizi Fetöcü diye ilan etmeye
çalışanlara, o dönem fetöcüler bizi
linç ederken neredeydiniz, diye
sormak lazım. Bir şeyler söylerken,
elimizi vicdanımıza koymak gerekir.
Bizi kimse Fetöcülükle ya da başka
şeylerle itham edemez. Adamın
ağzı çarpılır. Dün koyun koyuna
fetöcülerle yatanlar, bugün bize bu
örgütü bulaştırmaya çalışıyorlar.
Ama bunu yapamazlar. İhbarcıları
da tanıyoruz. KHK’ları istismar
eden bürokratlar var. Kim olursa
olsun, eğer bize belgesi gelirse
mutlaka ilgili kurumlara şikayetçi
olacağız. Gelen şikayetleri Başbakanlığa ilettik.

açığa alınmasına, tutuklanmasına
sebep olanları belgeleriyle birlikte
bizlere ulaştırabilirler. Bu meseleyi
şahsi husumetlerini çözme yeri
olarak görenler, kin duygularını ön
palana çıkartarak hareket edenlerle ilgili belgeler geldiğinde
ilgili kurumlara mutlaka şikayette
bulunacağız. Bu durum artık FETÖ
ile mücadele etmekten çıktı, başka
alanlara şahsi hesaplaşma şekline
döndü. Bunlara dikkat etmemiz
lazım.
Sanal alemde bazı paylaşımlar
yapan arkadaşlarımız var, sayın
Cumhurbaşkanı hatırlarsanız 4 bin
hakaret davasından feragat ettiğini
açıklamıştı. Bazı insanlar zaman
zaman eleştiriler yapmışlar. Mesela
çözüm süreci vs. eleştirmişler. Yanlış olmasa sayın Cumhurbaşkanı da
“Buzdolabına kaldırdık” demezdi
herhalde. Şimdi bu süreci eleştirdiği için bir kamu çalışanı açığa alınıp
ihraç ediliyorsa bunu vicdanlarımız
nasıl kabul etsin? Sanal alemde
hangi tür açıklamalar olursa olsun
bunu olgunlukla karşılamak lazım
diye düşünüyorum. Bu süreci Fetö
terör örgütüyle mücadeleden
çıkarmamak lazım. Milliyetçilerle,
sosyal demokratlarla, diğer fikir ve
düşüncelerle hesaplaşmaya dönüştürmeden mücadele etmek gerek
diye düşünüyorum.

Türkiye burada bir aklı selimi
yakalamak zorunda. 15 Temmuz
darbe girişiminden sonra Fetö’cülük macerası bitmiştir. Bugün hala
taraftarları varsa bunu kafalarından
silsinler. Hükümetinde buna uygun
bir tavır ve politika geliştirmesi
gereklidir. Ortada yeni bir durum
vardır, “17-25 Aralık bir milattır”
deniyor ya, biz de 15 Temmuz’u
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı bir milat yapalım. Bu yapılabilir.
Sayın Cumhurbaşkanının hayatına
olarak söz veriyorum. Hangi makast edenler olmuştur o gece, bu
kamda olursa olsun, KHK’ları istismar ederek masum insanlarımızın
psikolojiyi çok iyi anlıyoruz, yanlış
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bulmuyoruz ama siyasi iktidarında daha demokratik davranma
mecburiyeti vardır. Biliyoruz ki, bu
darbe gerçekleşmiş olsa bugün
burada konuşuyor olamazdık.
Siyasi partiler ya da diğer kurum
kuruluşlar.. Bunun farkındayız, bize
dost mu olacaklardı? Elbette olmayacaklardı. Bu terörist bir eylemdi
ve bu terörist eylemin sonuçlarından bizlerin menfaat umması
mümkün olamaz. Allah’ a şükür
bu darbe gerçekleşmedi. Bunun
gerçekleşmemesi için gayret gösteren vatandaşlarımıza ki, her siyasi
görüşten vatandaşımız sokaklara
indi. Bu son derece önemlidir,
bu yaklaşım bir tarih yazmıştır.
Dünyada bu anlamda millet olarak
gıptayla bakılan bir millet durumundayız gelin bunu bozmayalım.
Siyasi parti liderlerine, Başbakan’a
ve sayın Cumhurbaşkanına çok
teşekkür ediyorum. İşte bu birlik ve
beraberliğimizi sağlayalım. Bizim
derdimiz vatandır. Siyasi bölünmüşlük ülkemize bir fayda sağlamaz.
Zemin altımızdan giderse bunun
kimseye fayda sağlamayacağını 15
Temmuz gecesi hepimiz gördük.
Bu birlik ve beraberlik ruhunu
bozmak isteyenler de var. Bunlar
diyor ki şimdi, Kamuda on makam
var ise birlik beraberlik durumunda
bu on makam 3’e düşecek ama
onunu birden kullanmak var. Ne
yapalım o zaman? Bu ruhu bozacak
cümleler sarf edelim. Türkiye
Kamu-Sen’e saldıralım, ona buna
saldıralım, kavga ortamı olsun.
Aklı başında hiç kimse 15 Temmuz öncesinde kavga ortamının
ayrımcılığın devam etmesinden
yana olamaz. Kavgadan nemalananlar birlik beraberlik ruhundan
haz etmezler. İhaleler azalmasın,
koltuklar azalmasın onlara göre.
Buna çok dikkat etmek gerek.
Toplumun ve siyasi partilerin gösterdiği hassasiyetin on katını siyasi
iktidarın göstermesi lazım. Sayın
Cumhurbaşkanı, AKP’nin kuruluş yıl
dönümünde, “Artık 15 Temmuz öncesindeki davranışlarınızdan uzak,
daha kucaklayıcı bir tavır sergilemeniz lazım” dedi. 15 Temmuz’dan
önce bir ayrımcılık vardı. Bu birlik
beraberlik ruhunun devamı, ülkemizin geleceği açısında, birlik ve
beraberlik açısından önemlidir.

SAYIN
MÜEZZİNOĞLU
MEMURLAR İLE
MİLLETVEKİLLERİNİ
KARIŞTIRMIŞ

Türkiye Kamu-Sen ve Türk
Eğitim-Sen Genel Başkanı
İsmail Koncuk Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın
Mehmet Müezzinoğlu’nun,
“Dokunulmazlığı, ayrıcalığı olan
bir memur yapısı olmamalı”
sözlerine tepki gösterdi. Konu
ile ilgili kişisel twitter hesabından
açıklamalarda bulunan Koncuk,
“Sayın Müezzinoğlu, memurları
milletvekilleri ile karıştırmış.
Sayın Bakana tavsiyem 657 Sayılı
DMK’yı okumasıdır, memurun
dokunulmazlığı yoktur.” dedi.
Genel Başkan İsmail Koncuk
şunları kaydetti:
“Sayın Müezzinoğlu, bir tane
açığa alınan milletvekili gördünüz mü? Bir de memurlara bakın,
binlercesi açıkta veya ihraç.
Dokunulmazlık nerede?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı Sayın Müezzinoğlu:
Kamu çalışanı, bir çalışan statüsü. Dokunulmazlığı, ayrıcalığı
olan bir memur yapısı olmamalı,
demiş.
Sayın Müezzinoğlu, memurları milletvekilleri ile karıştırmış.
Sayın Bakana tavsiyem 657 Sayılı
DMK’yı okumasıdır, memurun
dokunulmazlığı yoktur.
Çalışma bakanları çalışanın yanındadır, onların görevi haklarını
savunması gereken insanlarla
ilgili kamuoyunu yanlış bilgilendirmek değildir.
Memurun sınırsız iş güvencesi
yoktur, mevzuatın hiç bir yerinde
böyle bir cümle de yoktur.
Bakanlık mevkiindekiler daha
sorumlu konuşmalıdır.
Bir kez dahi 657 Sayılı DMK’yı
okumamış insanların memurlarla ilgili ahkam kesmesi kabul
edilemez. Sayın Müezzinoğlu’na
ise hiç yakışmaz.”
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Türkiye’nin Sendikası

ÖYP’LİLERİN KHK İLE YAŞADIKLARI SORUNUN ÇÖZÜMÜNÜ İSTEDİK
maddesi hükümleri uygulanacağı
belirtilerek, bu şekilde statüleri değiştirilen araştırma görevlilerinden
yeniden 33. Maddenin (a) fıkrasına
göre ataması yapılmayanların
mecburi hizmet yükümlülüklerinin
kaldırılacağı, bu araştırma görevlilerinden 2547 sayılı Kanunun 35.
Maddesi uyarınca başka bir üniversitede ve yurtdışında eğitimde
01.09.2016 tarihinde yayımlanan
bulunanların üniversitenin talebi
674 sayılı Olağanüstü Hal Kapsaüzerine on beş gün içinde üniversimında Bazı Düzenlemeler Yapıltelerine dönmek zorunda oldukları,
ması Hakkında Kanun Hükmünde
bu süre içerisinde dönmeyenlerin
Kararnamenin 49. Maddesiyle 2547 atamalarının iptal edileceği belirtilsayılı Yükseköğretim Kanununa ek- miştir. Bu düzenleme ile araştırma
lenen Ek 30. Maddesiyle Öğretim
görevlilerinin daimi kadro olan
Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP)
(33/a) kadroları ellerinden alınarak;
kapsamında 2547 sayılı Kanunun
kadroları, burslu öğrenci statüsü
33. Maddesinin (a) fıkrası uyarınca
taşıyan ve geçici kadro olan (50/d)
atanmış olan araştırma görevlilerikadrosuna dönüştürülmüştür.
nin statülerinin herhangi bir işleme Kendi üniversitelerinde yüksek
gerek kalmaksızın 50/d maddelisans ve doktora eğitimi olmadığı
sinde belirtilen statüye dönüştüiçin başka üniversitelere lisansüstü
eğitimlerini tamamlamak için görüleceği ve bunlar hakkında 50/d

revlendirilen bu akademisyenleri
belirsiz bir süreç beklemektedir.
Aniden getirilen bu kriterler,
özellikle doktorasını almış ve şu an
KHK nedeniyle 50/d kadrosuna
geçirilen araştırma görevlilerini
zor durumda bırakacaktır. Kaldı
ki; YÖK’ün son genelgesinde, üniversitelerin araştırma görevlilerini
isterse 33/a’ya geçireceği, istemezse 50/d ile çalışmaya devam
ettirebileceği, araştırma görevlisi
50/d ile atanmış olsa bile istifa ettiğinde senet yükümlülüğü olacağı
belirtilmektedir.
Türk Eğitim-Sen olarak, ÖYP’li
üyelerimiz ile yapılan toplantılar sonucunda hazırlanan, mağduriyetleri
ve çözüm önerilerini içeren raporu
Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık,
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
ve Siyasi Parti Grup Başkanvekillerine gönderdik.

ÖYP’Lİ ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ İLE İLGİLİ DÜZENLEME TÜRK
YÜKSEK ÖĞRETİMİNE YENİ PROBLEMLER EKLEYECEKTİR

02.09.2016 tarihinde yayınlanan
674 sayılı KHK ile bütün ÖYP’li
araştırma görevlileri 2547 sayılı
kanunun 33/a maddesinden 50/d
maddesi kapsamına geçirilmiştir.
Daimi statüde çalışan araştırma
görevlileri, bu düzenleme ile sadece lisansüstü eğitimleri boyunca
iş güvenceleri devam edecek
öğretim elemanı durumuna düşürülmüştür.

Ayrıca, bu
düzenleme ile
yüksek lisans
ve doktora
eğitimi yapmakta olan
akademisyenlere maddenin yürürlüğe
girdiği tarihten
itibaren
kadrosunun
bulunduğu üniversitenin talebi
üzerine on beş gün içinde kendi
üniversitelerine dönmek zorunluluğu getirilmiştir. Bu süre içerisinde
dönmeyenlerin atamaları iptal
edilir. Hükmü yer almaktadır. Kaldı
ki kendi üniversitelerinde yüksek
lisans ve doktora eğitimi olmadığı
için başka üniversitelere lisansüstü
eğitimlerini tamamlamak için gö-

revlendirilen bu akademisyenleri
belirsiz bir süreç beklemektedir.
Başlamış oldukları bu eğitimlerinin
akıbeti ne olacaktır? Verilen emekler harcanan kaynak ve zaman
ülkemizin kaynak israfı olacaktır.
Araştırma görevlilerin yeniden
eğitim yaptıkları üniversitelere görevlendirme yapılıp yapılmayacağı
belirsizliğine birde mağduriyetler,
işsizlik, mobbing ve daha birçok
sorunlar eklenecektir.
Türk Eğitim-Sen olarak
genç akademisyenlerin mağduriyetleri giderilinceye kadar
problemin takipçisi olacağımız
belirterek yöneticileri ve karar
merciini sorumlu davranmaya
davet ediyoruz. Ayrıca her türlü
girişimi bütün meşru zeminlerde
geçmişte olduğu gibi yine yerine
getireceğimizi belirtiriz.
Nevşehir Şube
Başkanı Mustafa Uğur
ve beraberindeki
sendika yöneticileri güz
yarıyılının başlaması ile
Nevşehir Hacı Bektaş
Veli Üniversitesi’ni
ziyaret etti.
Eğitim/öğretim yılının
başlamasıyla birlikte
Milli Eğitim Bakanlığı’na
bağlı okullara çeşitli
ziyaretler gerçekleştiren Mustafa Uğur, güz

4-B VE 4-C’LİLERİN
30 GÜNLÜK RAPOR
SIKINTISINI DİLE
GETİRDİK

4-B’li sözleşmeli ve 4-C’li geçici personelin 30 günlük rapor
sınırlaması çilesine son verilmesi
istemiyle Başbakanlık, Çalışma
Bakanlığı ve Devlet Personel
Başkanlığına dilekçe gönderdik.
Dilekçede, kadrolu memurların
hastalık durumlarına göre 36 aya
kadar ücretli hastalık izni kullanabildiklerini ancak, 4-B’li ve 4-C’li
personelin ise en fazla yılda 3
gün ücretli hastalık izni olduğuna
vurgu yaptık.
Böyle bir uygulamanın başta
anayasamızın eşitlik ilkesine,
hakkaniyete ve adalete aykırı olduğunu ifade ettiğimiz
dilekçede, ilgili makamlardan
sözleşmeli ve geçici personelin
hastalık izinlerinin de memurlarda olduğu şekliyle düzenlenmesi
talebimizi ilettik.

NEVŞEHİR ŞUBE,
NEVŞEHİR HACI
BEKTAŞ VELİ
ÜNİVERSİTESİ’Nİ
ZİYARET ETTİ

yarıyılının başladığı
Nevşehir Hacı Bektaş
Veli Üniversitesi’ni
de unutmayarak tüm
çalışma arkadaşlarıyla birlikte fakülteleri
ziyaret etti.
Fen Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi
başta olmak üzere
birçok eğitim biriminde görev yapan hem
akademik hem de idari
personeli ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu
memnuniyeti belirten
akademik ve idari
personel ise, üniversite rektörünün dahi
çalışanlarını unutarak
başka kurumların
programlarına katıldığı
bir eğitim/öğretim yılı
başlangıcında kendilerini unutmayarak ziyaret
eden Mustafa Uğur’a
teşekkür etti.
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Türkiye Kamu-Sen’in devlet nişanlarında,
Atatürk silueti ve T.C. ibaresinin kaldırılmasına
yönelik açtığı dava sonuçlandı.
Danıştay’ın kararına göre,
“Atatürk Kabartmasına yer verilmeksizin yapılan
düzenleme İPTAL edildi.
2013 yılı Kasım ayında dönemin Hükümetinin aldığı kararla,
Türkiye Cumhuriyeti’nin “İlişkilerin geliştirilmesine katkıları”
nedeniyle yabancılara verdiği en
büyük üç nişan olan Devlet Nişanı, Cumhuriyet Nişanı ve Liyakat
Nişanı’nın şekilleri değiştirilmiş,
nişanlarda yer alan Atatürk silueti ve T.C. yazısı kaldırılmıştı.
Türkiye Kamu-Sen olarak,
milli kimlik ve bütünlüğümüzün
simgesi olan nişanlardan T.C.
ibaresi ve Atatürk siluetinin
kaldırılmasına tepki göstermiş,
yapılan bu düzenlemenin yürütmesinin durdurulması ve iptali
talebi doğrultusunda Danıştay’a

başvuruda bulunmuştuk.
Türkiye Kamu-Sen’in iptal istemiyle Danıştay’a açtığı davada
sona gelindi.
Danıştay 10. Dairesi verdiği
kararla nişanlardaki Atatürk
siluetinin kaldırılmasının anayasal hükümler karşısında
eksik bir düzenleme olduğuna
hükmederek, “Devlet Madalya
ve Nişanları Yönetmeliği”nin
6. Maddesinde yer alan devlet
nişanına ilişkin kısmında “Atatürk
Kabartması”na yer verilmeksizin
eksik düzenleme yapan kısmın
İPTALİNE karar verdi.

www.turkegitimsen.org.tr

KONCUK: MİLLİ DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKMAK BOYNUMUZUN BORCUDUR
Danıştay’ın
verdiği İPTAL
kararının
ardından bir
değerlendirme yapan
Türkiye
Kamu-Sen
Genel Başkanı İsmail Koncuk, “Türkiye
Kamu-Sen olarak bu ülkenin milli
kahramanlarına her zaman sahip
çıkıyoruz. Bu kahramanların en başında da bu ülkenin kurucusu Gazi
Mustafa Kemal Atatürk gelmektedir” dedi. Koncuk, “Bilindiği üzere
05.11.2013 Tarihli Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Madalya ve Nişanları Yönetmeliğinde yapılan bir değişiklik ile
devlet nişanlarından T.C. ibaresi
ve devletimizin kurucusu olan
büyük önder Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ün kabartma şeklindeki
silueti kaldırılmıştı.
Kökleri Anadolu coğrafyasında
filizlenen ve bu ülkenin tüm milli
ve manevi değerlerine sahip çıkan
Türkiye Kamu-Sen konfederasyonu olarak konuyu hemen yargıya
taşımış ve bu düzenlemenin
iptalini talep etmiştik.
Danıştay 10. Dairesi verdiği
kararla kabul edilmesi mümkün
olmayan bir uygulamanın önüne
geçmiş ve ülkemizin kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal

Atatürk’ün siluetinin devlet nişanlarından kaldırılmasını hukuka
aykırı bularak iptal etmiştir.
Dönemin hükumetinin aldığı bu
kararın yanlışlığını mahkemelerimiz bir kez daha teyit etmiş, yargı,
milli değerlerimize sahip çıkarak,
gerçekleştirilmek istenen bu
uygulamaya engel olmuştur.
Okullarda Andımız’ı yasaklayan,
milli bayramlarımızı iyice sadeleştiren, milli kimliğimize yönelik
olarak yapılan bir çok uygulamaya
son olarak devlet nişanındaki bu
değişiklik eklenmiş ancak, Türkiye
Kamu-Sen’in gayretleri ve mahkemelerimizin verdiği kararla bu
yanlıştan dönülmüştür.
15 Temmuz’da yaşanan hain
darbe girişimi ve o gece yaşananlar, bu ülkenin kurucusu olan
büyük önder Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ün fikirlerinin ve bıraktığı
emanetin bir kez daha ne kadar
önemli ve anlamlı olduğunu ortaya koymuştur.
Bu ülkeyi yokluklar içinde kuran
ve fikirleriyle yıllardır hayat veren
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü,
silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor,
yapılan yanlışa “Dur” diyen yüce
mahkemeyi kutluyorum.
Türkiye Kamu-Sen olarak milli
ve manevi değerlerimize sahip
çıkmanın boynumuzun borcu
olduğunu bir kez daha ilan ediyor,
bu yanlışların tekrar yaşanmamasını temenni diliyorum” dedi.

Genel Merkezimizde Aşure İkramı Yapıldı
KONCUK: KERBELA İSLAM DÜNYASI AÇISINDAN BÜYÜK BİR ACIDIR

Muharrem ayının en güzel geleneklerinden birisi olan Aşure günü
Türkiye Kamu-Sen Kadın Komisyonlarımızın öncülüğünde 15 Ekim
2016 tarihinde Genel Merkezimizde yapılan etkinlikle kutlandı.
Her yıl olduğu gibi bu yılda sendikamızda düzenlenen geleneksel aşure gününde kazanlarda yapılan aşure üyelerimize ve
davetlilerimize dağıtıldı. Aşure dağıtımı öncesi Türk Diyanet VakıfSen Genel Başkanı Hazım Zeki Sergi tarafından, Kerbela’da şehit
edilen Hz. Hüseyin ve 72 arkadaşı ve tüm şehitlerimiz için dualar
edildi.

Aşure ikramından önce bir konuşma yapan Türkiye Kamu-Sen Genel
Başkanı İsmail Koncuk, “Tarihte
yaşanan bu acıya baktığımızda, İslam
dünyasının hala bu olaydan bir ders
çıkarmadığını üzülerek görüyoruz”
dedi. Koncuk, “Kerbela hadisesi
İslam dünyası açısından büyük bir
acıdır. Esasen bu olayın bütün İslam
dünyası açısından bir ders niteliğinde
görülmesi gerekir. Bütün İslam dünyasının birlik ve beraberliğini sağlaması gereken bir olaydır Kerbela. Şayet ders alınmış olsaydı bu olaydan,
birlik ve beraberlik bugünlerde de
sağlanabilmiş olması gerekliydi ama
hala tarihte yaşanan bu acı olaylardan
İslam dünyasının bir ders çıkarmadığını üzülerek görüyoruz.

Bizim dinimiz, “Müslüman Müslümanın kardeşidir” diye emretmesine,
çizgiyi net şekilde belirlemesine rağmen hala İslam dünyası birbiriyle savaşıyor. Bunlar bizim dinimizin emirlerine taban tabana zıttır. Müslüman
olmanın gereği birbirimizi sevmektir.
Sevgi bu kadar önemli. “Sevmeyenin
iman olmaz. imanı olmayan cennete
gidemez” diyor yüce dinimiz.
Aşurenin, bu acı olayların ne anlama geldiğini, İslam dünyasının ağız
tadı içinde bir ve beraber olmasını
işaret eden, anlatan bir gün olarak
kutlanması son derece önemlidir.
Bugünün tüm İslam dünyasının birlik
ve beraberliğine, acılarının sona ermesini vesile olmasını yüce Allah’tan
niyaz ediyorum.” dedi.
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GÖREVLERİNE SON VERİLEN
TÜM ÇALIŞANLARA İTİRAZ
HAKKI VERİLMELİDİR
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 KamuSen 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 KamuSen 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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Sadece Allah’a ve
Peygamber’e İtaat
Edilseydi 15 Temmuz
Olur Muydu ?
Köşe Yazısı
Bilindiği gibi 15 Temmuz 2016 günü
242 vatandaşımızın hayatını kaybettiği,
binlerce vatandaşımızın yaralandığı, aklı
selim hiç kimsenin tasvip etmeyeceği,
ülkemizin birliğine ve beraberliğine,
vatanımızın bölünmez bütünlüğüne,
demokratik parlamenter sistemine, Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı Türkiye
düşmanı ve üst akılların taşeronu olan
vatan hainlerince alçakça bir darbe girişiminde bulunulmuş ve bu hain girişim
kahraman Türk milletince engellenmiştir.
Bu hain girişimden herkesin her kesimin
bir ders çıkarması gerekmektedir. Bu
karşı duruş milli birlik ve beraberliğimiz
için çok önemlidir. Sebepleri, gerçek
failleri, hainler bir an önce bulunmalı
en ağır cezalarla cezalandırılmalıdır. Bu
kalkışmayı yıllardır fark edemeyenler, Bu
tehlikeyi göremeyenler, görüp te tedbir
almayanlar ihbarları göz ardı edenler,
ihbarları görmezden gelenler de cezalarını çekmelidir. Bu ihanet hareketinin
bugüne gelmesinde, bugüne kadar bu
kötü niyetlilerin kamufle olabilmelerinin
bir çok sebebi vardır. Bunlar bu kesimin kadrolaşmasına sebep olanlardır.
Tayin ve atamalarda ehliyet ve liyakate
göre değil sendikasına, siyasi görüşüne
cemaatine göre atama yapanlardır. 2010
KPSS hırsızlığını ortaya çıkardığımızda
duymazlıktan dan gelen hatta bunlara
destek verenlerdir. Öğrencileri bu zihniyetin okullarına, dershanelerine, yurtlarına mahkûm eden zihniyet ve idare
anlayışıdır. Gerçek İslam’ın Türk insanına
öğretilmesine engel olanlar ve öğretmeyenlerdir. Görevi doğru İslam’ı anlatmak
olan ve anlatamayan kurumlardır. Hatta
bunların gerisindekileri görmeyen devlet
kurumlarıdır. Bu hainler yüzde yüz suçludur ve cezalarını en ağır şekilde çekmelidirler. Ama inkar edilemeyecek bir şey
vardır o da bu hain girişimde kullanılan
insanların maalesef ve maalesef bu ülkenin insanı olmasıdır. Önce bu ülke insanı
bu hale nasıl getirilmiştir onun köküne
inmek, bir daha böyle bir şeyin olmaması için tedbirler almak gerekmektedir.
Bu gün bu tehlike geçti diyerek eski
Hama’m eski tas devam edilir, ötekileştirme devam eder, insanlar partiye oy veren vermeyen, falan sendikaya üye olan
olmayan, falan cemaatin veya tarikatın
mensubudur veya değildir den hareket
edilerek yapılacak tayin ve atamalar yeni
ve yanlış şeylerin olmasına sebep olabilir.
Artık bu ülkenin tüm yöneticilerine,
siyasilerine, aklı başında Olan herkese,
diyanet işleri başkanlığına çok büyük işler

Seyit Ali KAPLAN
Genel Mali Sekreter

düşmektedir. Diyanet işleri başkanlığının
düzenlediği şura kararlarını geç kalmış,
gecikmiş olmasına rağmen sonuna kadar
destekliyorum. Diyanet işleri başkanlığı
doğru İslam’ı vatandaşların tamamına
öğretmeli, İslam dini Hakkı’nda “falan kişi
şunu dedi, filan kişi bunu dedi “yerine
:”Allah böyle emretti, Peygamber böyle
buyurdu anlayışını “insanların kafasına ve
din anlayışına yerleştirmelidir. Cumhuriyetimizin en büyük kazancı Diyanet İşleri
başkanlığı gibi bir kurumun olmasıdır.
Atatürk’ün de Türkiye cumhuriyeti devletine en büyük hediyelerinden biri de yine
Diyanet işleri başkanlığıdır. Din dünya kurulduğu günden bu güne en çok istismar
edilen, bazı kötü niyetli kişilerce insanlığı
kandırma amaçlı kullanılan, en büyük
meta olarak kullanılmış ve kullanılmaya
devam etmektedir. Doğru din sayesindedir ki insan “eşrefi mahlukat “(yaratılmışların en şereflisi) olabildiği gibi, ondan
ve gerçek İslamiyet’ten uzaklaştığında ve
onu şahsi Emel’leri için kullandığında da
“esfeli safilin”(yaratılmışların en aşağısı )
olabilmektedir. Bundan dolayıdır ki dinin
yanlış yorumlanması ve kötü niyetlilerin
istismarı yüzünden İslam öncesinde de
cennetten arsalar satılmış; İslam’dan
sonra da bir çok sapık fikirli kişilerce
insanlık düşmanı yetişmesi için kullanılmıştır. İslam’ın yanlış anlaşılmasından
kaynaklanan en yeni caniler de İŞID gibi,
Taliban gibi sapık anlayışlardır. 15 Temmuz kalkışmasının temelinde de İslam’ı
kendi kötü emelleri için kullanan kişilerin,
Taşeronların saf Müslümanların iyi
niyetlerini istismarı neticesinde meydana
gelmiştir. Bunun ana sebeplerinden
birisi de doğru İslam dininin yeterince
öğretilememesinden kaynaklanmaktadır.
Eğer doğru İslam dinini herkes bilmiş
olsa idi, Sadece Allah’a ve Peygambere
itaat edilse idi, falanca şeyhin, filanca
tarikatın lideri şunu dedi bunu dedi
gibi yanlış İslam yorumlarıyla hareket
edilmez; Allah bunu emretti, Yüce Resul
böyle yaşadı ve buyurdu, sahabe bunu
nakletti diye düşünülür ve -15 Temmuzda
kendi insanını tanklarla ezen, Gazi Meclisi
bombalayan, Türk Milleti’nin vergisi ile
alınan uçak, tank ve silahları yine Türk
Milletine sıkan caniler yetişmezdi. Yüce
Türk Milleti de 15 Temmuz gibi haince
girişimleri yaşamaz, tarihine böyle bir
kara sayfa eklenmezdi.
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SİNOP ÜNİVERSİTESİ’NDEN EVLERE ŞENLİK
UYGULAMALAR
ihlallerinin hesabını mutlaka verecektir.”
TBB Başkan’ı Metin Feyzioğlu’nun
açıklaması aşağıdadır.
“Fotoğraf çektirdiğimiz şahıs, bugün
görsem bilmem ama ilk fırsatta tanışacağım. Bu kişi, Sinop Üniversitesinde
akademisyenmiş. Sinop Üniversitesi
Rektörlüğü, kendisine yönelik bir
Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı
inceleme başlatmış. Bu incelemede
Metin Feyzioğlu, Sinop ziyaretinde
şunu soruyor. ‘Metin Feyzioğlu ile gizli
kendisiyle fotoğraf çektiren öğretim
üyesiyle ilgili Sinop Üniversitesi ince- kapılar ardında gerçekleştirdiğiniz göleme başlattı. Bu uygulama bir üniver- rüşmelerde halkın huzurunu bozmaya
yönelik kararlar alındığı iddia ve ihbar
siteye yakışmamaktadır, bu komedi
edilmektedir. Bu iddia ve ihbara OHAL
bir başka bakış açısı ile, esasen Sinop
kapsamındaki tedbirlere ilişkin tedbir
Üniversitesinin ciddiyetine de gölge
uygulanması ihtimali bulunduğundan
düşürmektedir.Şehrine misafir olarak
cevap veriniz.’ Yani ‘Sen ikna edici bir
gelmiş insanların elini sıkmak, ne zamandan beri suç olarak görülmektedir. cevap vermezsen, meslekten ihraç
ederim.’ diyor Sinop Üniversitesi. İşte
Yazıklar olsun.
‘At izini, it izine karıştıran’ ve görevi
Sinop Üniversitesinde traji komik
kötüye kullanan ibretlik bir uygulama
olaylar yaşanıyor.TBB Başkan’ı Metin
size.”
Feyzioğlu Sinop sokaklarında gezerÜniversitenin savunmasını istediği
ken, yolda tokalaştığı, akademisyene
Yrd. Doç. Dr. Suha Oğuz Baytimur’a
Sinop Üniversitesi Rektörlüğü tarafınyönelik işlem yapanların, FETÖ’nün
dan inceleme başlatılmış.
Türkiye’ye verdiği zararın devamını
Aynı zamanda Türk Eğitim Sen
arzulayanlar olduğunu savunan Feyziüyesi olan, Yrd Doç Dr Süha Oğuz
oğlu, “Ben buradan ihbar ediyorum.
Baytimur’a yapılan bu uygulama bir
Öğleden sonra nöbetçi savcılığa suç
üniversiteye yakışmamaktadır, bu
komedi bir başka bakış açısı ile, esasen duyurusunda bulunacağız. Bu akademisyen hakkında benimle el sıkışıp
Sinop Üniversitesinin ciddiyetine de
konuştuğu için KHK kapsamında
gölge düşürmektedir.Şehrine misafir
olarak gelmiş insanların elini sıkmak, ne inceleme başlatan Sinop Üniversitesi
zamandan beri suç olarak görülmekte- yetkilileri, her kimse ibretialem için
hesap verecek. İddia ediyorum. Bu
dir.Yazıklar olsun.
kişiler, ya FETÖ’cüdür ya da FETÖ adlı
Türk Eğitim Sen olarak, üniversite
hain terör örgütüne bu soruşturmaları
rektörünü kınıyoruz, bundan sonraki
sulandırarak, gayriciddi hale getirerek
süreçte Sinop üniversitesini çok yayardım etmek isteyen iş birlikçilerdir
kından takip edecek, oluşturacağımız
veya aynı sonuca gelmek üzere ne
raporu ilgili makamlara ulaştıracağız.
Rektör de olsa, hiç kimse OHAL’i şahsi yaptığını bilmeyen aymazlardır.” değerlendirmesinde bulundu.
duygu ve düşünceleri doğrultusunda
istismar edemez, herkes yaptığı hukuk
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ANKARA’DA İKİNCİ
ÜNİVERSİTE ŞUBESİ
KURULDU

Gazi Üniversitesi, Yıldırım
Beyazıt Üniversitesi, Ankara
Sosyal Bilimler Üniversitesi,
TODAİ, YÖK ve ÖSYM Ankara 1 No’lu Şube Başkanlığı
sorumluluk alanından ayrılarak
Ankara 7 No’lu Şube Başkanlığı altında yeni kurulan üniversite şubesi olarak düzenlendi.
7 Kasım 2016 Tarihinde toplantısını yapan Şube Kurucular Kurulu kararıyla Şube Yönetim Kurulu şu isimlerden
oluşturuldu:
Yrd. Doç. Dr. Tayfun FINDIK - Şube Başkanı
Abdullah AÇIK - Şube Sekreteri
Öğrt. Gör. Hakan ÇETİNER - Şube Mali Sekreteri
Dr. Sinan DEMİRTÜRK - Şube Teşkilat Sekreteri
Mesut ŞARA - Şube Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri
Kadir ATAKUL - Şube Mevzuat Sekreteri
Gülbanu GENÇ - Şube Dış İlişkler ve Basın Sekreteri
Yeni kurulan şubenin sendikal faaliyetlerimiz için hayırlı
olacağına inanıyor ve şube zorunlu organlarında görev
alan arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz.
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CHP’DEN
SENDİKAMIZA ZİYARET
CHP Eskişehir Milletvekili ve Milli Eğitim Komisyonu
Üyesi Prof. Dr. Gaye Usluer, CHP İstanbul Milletvekili
Dr. Sibel Özdemir ve CHP Grup Danışmanı Ali Taştan
14 Ekim 2016 tarihinde Türkiye Kamu-Sen ve
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk’u
makamında ziyaret etti.

Ziyarette yaptığı konuşmada CHP Eskişehir Milletvekili ve Milli
Eğitim Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Gaye Usluer kamu çalışanlarının meslekten ihraç edilmelerine değinerek, “’Biz de kuluz tabi ki
hatalarımız olacak’ diyorlar. Peki o hata neye mal oldu? 3 ayda intihar
edenler var, yuvası dağılanlar var. Dün genel başkanımızı fetöcülükle
suçladılar. Bir taraftan ‘Beni kandırlar’ diyeceksiniz ama öteki hapiste,
işsiz kaldı, onlar da o zaman mahkemede özür dilesin. Bir de darbeyi
kim yaptı, onu ayıklayacaksın. Darbe teşebbüsünde bulunanlar
kimlerdi, bunun silahlı gücü kimdi, beyin gücü kimdi, bunları tespit
edeceksin” dedi.
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Bir konuşma yapan Türkiye
Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen
Genel Başkanı İsmail Koncuk
da siyasi partilerin konuyla ilgili
gündem yaratması, bu hususta
masum insanların tespit edilmesi
çok önemlidir” dedi.

Proje okulları ile ilgili tartışmalara da değinen Genel Başkan İsmail Koncuk şunları kaydetti: “Eski
Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu döneminde alınan şura kararlarında ‘Kurum kültürü oluşması
için idarecilerin ve öğretmenlerin
o okulda daha fazla kalması temin
edilmelidir’ diyor. 4 yıl kalacak
öğretmen o okulu benimsemez.
Bu bir şura kararıdır ve Nimet Çubukçu zamanında alınmıştır. Şimdi
de proje okullarında 8 yılını dolduran öğretmenler başka okullara
KPSS skandalına da değinen
atanabiliyor, 4 yılını dolduran okul
Koncuk, “Bilindiği gibi 2010 yılın- yöneticileri de görevden alınabidaki KPSS skandalını biz ortaya
liyor. Ben 35 yıllık öğretmenim.
çıkarmıştık. Ama verdiğimiz tüm
Yıllarca endüstri meslek liselerinbelgeleri sümen altı etmişler. Ham de çalıştım. O dikilen ağaçlarda
soruların dağıtıldığını belgelemiş- benim ve diğer öğretmenlerimizin
tik. Isparta Yalvaç’ta Baki Saçı’ya
emeği var. Şimdi ben mi o okulu
soruların gönderildiğini söylemiş- sahiplenirim, yoksa o ağacın nasıl
tik, nitekim o da itiraf etti.
dikildiğinden haberi olmayan
öğretmen mi sahiplenir? Böyle
Öte yandan 2012 yılında da
bir anlayış nereden peydahlandı?
KPSS hırsızlığı olduğuna iddia etmiştim. Gerçekten sınav başlamış, Verimliliği azalmış öğretmeni A
başlar başlamaz sadece ÖSYM’nin okulundan B okuluna aldığınızda
verimliliğini artacağını ölçen bir
elinde olan master kitapçıktaki
konu dizini yayınlanmıştı. Bu kitap- bilimsel veri mi var?”
çık sadece ÖSYM’de var. Ben o
Adalet Bakanlığı’nın bylock
sistemi, internet, bilgisayar konusunda savcıların nasıl davranması
gerektiği konusunda talimat vermesi gerektiğine de dikkat çeken
Koncuk, “Bazı savcıların bilgisayar,
internet bilgisi yok. Mavi liste,
turuncu liste ne anlama geliyor;
savcıların nasıl hareket etmesi
gerekiyor? Adalet Bakanlığı, bu
konuda savcıları bilgilendirmelidir” dedi.

BYLOCK BİLMECESİ
Türkiye Kamu-Sen ve Türk EğitimSen Genel Başkanı İsmail Koncuk,
son günlerde sıkça konuşulan ve bir
çok kamu çalışanının açığa alınmasına neden olan “Bylock” sistemine
ilişkin yaptığı değerlendirmede, bu
programla ilgisi olmadığı halde bir
çok kişinin açığa alındığını belirtti.

dönemde televizyonlarda sınavın
iptal edilmesi gerektiğini söyledim. O dönemki ÖSYM Başkanına
‘Bu master kitapçığın piyasada nasıl gezebildiğini açıklayın’ dedim,
açıklayamadılar” diye konuştu.

alındı. Burada enterasan olan bylock
programı ile ilgisi olmadığı belli olan
insanların da bu sebeple açığa alınmış olmasıdır. Son derece güven
duyduğumuz bazı arkadaşlarımızın
da bu sebeple açığa alınmasından
şoke olduk. Bu 2800 kişiden çok az
da olsa sendikamız üyesi olan arkadaşlarımız var, ancak bazıları ile
yaptığımız görüşmede kendisine ait
olan numarayı yakınlarına verdiği ve
o insanlar tarafından istismar edildiği, komşusuna güvenmekten dolayı
sıkıntı yaşadığı anlaşılmaktadır.

hatta bu sistemin varlığını yaşanan
olaylardan sonra duyduklarını söylemektedirler. Şayet bu iddiaları
doğruysa bylock sistemi ile ilgili
bizim de açıklayamadığımız bir
takım sıkıntılar olabilir. Bunun nasıl
olabileceğinin uzmanlarca araştırılıp
açıklanmaya ihtiyacı vardır.
Bylock sistemini gerçekten kullananları, örgüt içi haberleşme yapanları savunacak değiliz, böyle bir
sorumluluğumuz da yoktur, ancak
başından bu yana sağlam bir soruşturma, araştırma süreci yürütülmesi
ve savunma hakkının verilmesini istiyoruz. Bu, bylock iddiaları ile ilgili olarak da araştırma ve soruşturmaların
işin uzmanlarınca titizlikle yapılması
gerekmektedir. Yaşadığımız tecrübelerden hareketle söylüyorum, bu
konuda uzmanlarca ciddi çalışmalar
yapılmadan bir karar verilirse pek çok
insanın bylock kullanmadığı halde
işinden olması kaçınılmaz olacaktır.

“Bylock iddiaları ile ilgili olarak
,araştırma ve soruşturmaların işin
uzmanlarınca titizlikle yapılması gerekmektedir” diyen Genel Başkan
Koncuk, “ Yaşadığımız tecrübelerden
hareketle söylüyorum, bu konuda uzmanlarca ciddi çalışmalar yapılmaBu arkadaşlarımız durumu ile ilgili
dan bir karar verilirse pek çok insanın savcılıklara suç duyurusunda bubylock kullanmadığı halde işinden lunacak ve savcılık tutanağını ilgili
olması kaçınılmaz olacaktır” dedi.
valiliğe bir üst yazı ile bildirecektir.
Genel Başkan Koncuk değerlen- Bu durumda olanların masumiyeti
dirmesinde şu satırlata yer verdi;
ortaya çıkacaktır, ancak bu sisteme
“Fetö terör örgütü mensupları- girdiği şüphesi ile açığa alınanların
Bu çalışmaların göz ardı edilmeden
nın haberleşme amacıyla kullandığı bir kısmı kendi kullandıkları numara- yapılacağına olan inancımı muhafaza
Bylock sistemine girdikleri gerekçe- dan dolayı şüphe altındadır, bunlar ediyorum. Allah tüm suçsuz, masum
siyle 2800 kişi MEB tarafından açığa kesinlikle bylock kullanmadıklarını, insanları korusun, inşallah.” dedi.

7

TÜRK EĞİTİM-SEN

www.turkegitimsen.org.tr

Yenikapı Ruhu, Hem Külfette Hem
Nimette Oluşturulmalı

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk,
12 Ekim 2016 tarihinde Bengü Türk ekranlarında yayınlanan “Söz Hakkı” programında
ülke ve çalışma hayatı gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
deler kullandı. Aynen katılıyorum.
Zaman zaman iktidar partisinin
ya da muhalefet partilerinin bu
ruhun bozulmaması konusunda
uyarıcı açıklamalar yaptıklarını da
görüyoruz. Yenikapı ruhu denilen
bu ruhun milletimizin tamamını
kucaklayan bir ruh olması gerektiğini ifade etmek lazım. Yenikapı
ruhu bu coğrafyada yaşayan
herkesin kucaklanması gerektiğini
ifade eden, ayrımcılık yapılmaması
gereken bir ruhtur. Biz bu ruhtan
şunu anlıyoruz. Hükümet kimseye
“Benim yandaşım, benim karşıtım” demeyecek. Hain gruplar
dışında bu ülke için yararlı gördüğü her insanı kucaklayıcı bir
tavır sergileyecek. Peki Yenikapı
ruhunu devam ettirmek adına
Yenikapı ruhunun sözde kalmayiz. Aziz milletimiz acılar yaşıyor,
sendikanın temsilcileriyiz. Dolane yaptıklarını öncelikle sayın
ması gerektiğinin altını çizen Genel sıkıntılar yaşıyor, göz yaşları sel
yısıyla milli birlik beraberliğimizi,
Başkan İsmail Koncuk, bu ruhun
olup akıyor ama bu mücadelede
ülkemizin bölünmez bütünlüğünü, Başbakan’ın açıklaması lazım. “Bu
devam etmesi için siyasi iktidarın
de geri adım atılmamalı. Ne yazık
Anadolu coğrafyasında güven için- ruh bozulmasın” tamam, temennimiz bu. Bundan sonraki sürecin
özellikle kamuda ciddi adımlar
ki terörle mücadelede ciddi hatalar de yaşama hakkımızı tehdit eden
atması gerektiğini söyledi.
yapıldı. Bilhassa çözüm süreci
adı Pkk, fetö, Daeş..ne olursa olsun Türk milleti açısından çok rahat bir
süreç olmayacağını görebiliyoruz.
denilen o süreçte yapılan hataların bu coğrafyada yaşama hakkımıza
Genel Başkan İsmail Koncuk,
bedelini
halen
ödüyoruz.
Siyasi
göz diken tüm unsurlarla kararlı bir Şu anda Fırat Kalkanı operasyonu,
katıldığı canlı yayında, 15 Temmuz
iktidarın
bir
hatasıydı
bu
süreç.
Zamücadele veriliyorsa biz her zaman Musul meselesi ki, nereye gideceği
hain darbe girişiminden kamuda
belli değil. Biz bu ortamda elbette
manında
Türkiye
Kamu-Sen
olarak
onların yanında oluruz. Hem de
yaşanan ihraçlara, mülakat sistedevletimizin yanındayız. İçinde
uyardık
bu
konuda.
Daha
sonra
siyasi
ve
ideolojik
bir
ayrım
düşünminden iş güvencesine kadar bir
bulunduğumuz durum ve şartlar
bu
sürecin
buzdolabına
kaldırılmeden.
Türkiye
Kamu-Sen
böyle
çok konuda çarpıcı açıklamalarda
siyasi bölünmüşlüğün Türkiye açıdığı
ifade
edildi.
Temennim
o
ki,
bir
konfederasyondur.
Milletin
bulundu.
sından bir fayda sağlamayacağını
terörle mücadele süreci kararlılıkla birlik ve beraberliğini göz önüne
hepimize göstermekte. Bunu sayın
devam etsin, sayın Başbakan, sayın alarak hareket ederiz” dedi.
KONCUK: TERÖRLE MÜCACumhurbaşkanı ve Başbakan’da
Cumhurbaşkanı, muhalefet parDELEDE KARARLILIK DEVAM
görüyor, muhalefet partileri de
tileri ki özellikle Milliyetçi Hareket
KONCUK: HALA “BENİM
ETMELİ
görüyor.
Partisi Genel Başkanı sayın Devlet
ADAMIM” DERSENİZ, YENİKATüm şehitlerimize yüce Allah’tan Bahçeli’nin çok ciddi bir desteği
Peki bu ruhun devam etmesi
PI RUHUNU YAŞATAMAYIZ!
rahmet dileyerek sözlerine başlavar terörle mücadele konusunda.
anlamında siyasi iktidar olarak siz
15 Temmuz’dan sonra ortaya
yan Genel Başkan İsmail Koncuk,
Cumhuriyet Halk Partisinin de
hangi adımı attınız? Kamuda bu
terörle mücadele kararlığın devam destek verdiğini biliyoruz. Bu des- çıkan Yenikapı ruhunun çok önem
birlikteliği sağlamak adına hangi
arz ettiğini belirten Genel Başkan
etmesi gerektiğine vurgu yaptı.
tekle beraber siyasi iktidar terörle
adımları attınız? Makam koltuklarını
Koncuk, “15 Temmuz’dan bu yana mücadelede yapılması gereken ne İsmail Koncuk, bu ruhun devam
hak eden insanların oturması adına
etmesi için öncelikli olarak siyasi
kamuda ciddi problemler yaşandı. varsa bunu ortaya koymalıdır. Bu
hangi mevzuatta bir düzenleme
iktidarın adımlar atması gerektiğini yaptınız? Ayrımcılığın ortadan kalBu problemlerin bugünden yarına mücadeleden bir an geri atılmakaydetti. Koncuk, “15 Temmuz’da
hemen çözülmesini beklemiyoruz. sı önümüzdeki dönemde terör
dırılması adına atılan yeni adımın
alçak bir darbe girişimi yaşandı,
Tabii, 15 Temmuz gecesi şehit olan örgütünün daha da güçlenmesi
ne olduğunu ben görmek istiyovatandaşlarımıza askerlerimize,
ve başımıza bela olması sonucunu TBMM ilk defa bombalandı, 242
rum. Şu ana kadar bunu göremeöncesinde ve sonrasında şehit
doğuracaktır. Bu kararlılığın devam vatandaşımız askerimiz, polisimiz
dik. Yenikapı ruhu soyut olmaktan
alçakça şehit edildi. Bunu asla
verdiğimiz Mehmetçiklerimiz ve
etmesi ve ettirilmesi şarttır bu
çıkarılmalı, somutlaştırılmalıdır. Siz
polislerimize ayrıca sivil vatandaşkonuda samimi olmalıdır. Maalesef unutmayacağız. 15 Temmuz’dan
hala makamları benim adamım
sonraki süreç çok iyi değerlendilarımıza yüce Allah’tan rahmet
siyasi iktidarın “kararlıyız” dediği
anlayışı ile dağıtırsanız, Yenikapı
rilmelidir. Bir gevşeme görüyorum ruhunu yaşatamayız. Türkiye’nin
diliyorum. Terörle mücadelede
birçok şeyden zamanı gelince çok
kararlılık devam ettirilmelidir. Terör farklı uygulamalar yaptıklarını 14
bu süreçte. Sayın Cumhurbaşkanı
ihtiyaç duyduğu birlik ve beraberörgütünün tehditlerine boyun
yıllık iktidarları boyunca gördük.
ve Başbakan, Yenikapı’da oluşan
lik ortamını sağlayamayız. Şu an
eğmeyecek kadar büyük bir ülkeBiz milli özelliği tebaruz etmiş bir
ruhun devam etmesi şeklinde ifaOHAL ile yönetiliyoruz. 15 Temmuz
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öncesi yaşananlar aynen devam
ettirilirse bizim buna sessiz kalmamız mümkün değildir. Eylem yapmıyoruz, saygı duyuyoruz, birlik ve
beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz
en önemli günleri yaşıyoruz. Bu
oluşan birlik havasını bozan taraf
asla biz olmayacağız. Mevzuat
düzenlemesini sil baştan ele
alalım. Sınava dayalı hak edenlerin
makamlara geldiği, memleketimiz
için faydalı olacak insanların önünü açacak düzenlemeleri hayata
geçirelim. Bunlar hayata geçti mi?
Hayır. O zaman bu nasıl bir ruh?
Külfette birlikte varız, savaşta,
ölümde, şehitlikte varız. Mesele
nimette de birliği sağlayabiliyor
muyuz? Külfette birlikte Yenikapı
ruhu derseniz olmaz, külfette de
nimette de birlik olacak. O zaman
Yenikapı ruhunu güçlü kılabiliriz”
dedi
KONCUK: BU İŞİN
KABAK TADI VERDİĞİNİ BAŞBAKAN’IN VE
CUMHURBAŞKANI’NIN DA
GÖRMESİ GEREKİR
Toplumda yaşanan korku ve endişe durumunun hat safhaya ulaştığını dikkat çeken Genel Başkan
İsmail Koncuk, “Sayın Başbakan’ın
mağduriyetler konusunda uyarıyı
yapanlara kızmak yerine, mağ-

Türkiye’nin Sendikası

mağdur edebiyatı yapıyorlar diye
eleştirmesi yerine, gerçekten
mağdur olanları tespit ederek bir
an önce yapılan hatadan dönülmesi gerekir. Bu arkadaşlarımızın
göreve iadesi konusunda da
talimat vermesi lazım. Bu konuda
artık ciddi bir infial uyanmaya
başladı. FETÖ ile ilgili olmayan
birçok kişi tutuklanmış, meslekten
ihraç edilmiş veya açıkta bekliyor.
Geçtiğimiz günlerde, İzmir’de
bizim şube başkanımızın evini
polis basıyor. Bizim şube başkanlarından herhangi birinin FETÖ
ile ilgisi olduğunu düşünen kişi
aklını peynir ekmekle yemiştir. Bir
ihbar var diye, araştırmadan veya
ifadeye çağırmadan ev basmanın
anlamı nedir? Önce bir araştırsın
bakalım, FETÖ ile ilgisi var mı! Bu
şekilde mücadele yapılamaz, işin
içinden çıkamayız. Birileri sanki
bu işi özellikle sulandırıyor. Bu
zulmedenlerin ve zalimce davrananların geçmişinin incelenmesi
gerekir. Görecekler ki bunlar
azılı Fetöcü çıkacaktır. Bunlar
zulmederek kendini gizlemeye
Malatya’da bir savcımız bylock
çalışıyor. Ankara Emniyet Müdürü
kullanıyor diye açığa alınmış.
Aslında apartman olarak ortak in- açıklamasında, 40 bin ihbar var
ve bunlar arasında oğlunu şikayet
ternet ağı kullanılıyormuş. Apartmanın ortak internet ağı kullandığı eden babalar, kocasını şikayet
eden eşler de var. Bu işin kabak
tespit edilmiş ama hala göreve
iade edilmedi. Başbakan’ın
tadı verdiğini artık Başbakan’ın da

duriyetin ne olduğunu ciddi
şekilde değerlendirmesi lazım”
dedi. Koncuk, “İktidar partisinin il
başkanlarından biri açıklamasında,
açığa alınan memurların hepsi için
“bırakın ağaç kabuğu yesinler”
diyor. Bu açıklamalar karşısında
Başbakan’ın müdahale etmesi
lazım. Bylock uygulamasından
söz ediliyor. Örneğin Sinop’ta
üniversitede çalışan bir hocamız
var. Sinop Üniversitesi yazdığı yazıyla “Fetö terör örgütü ile ilginiz
yoktur görevinize dönebilirsiniz”
diyor. Ancak bu arkadaşımız hala
tutuklu olarak bulunduruluyor. Bu
şekilde nasıl mücadele edeceğiz?
Kimin ne yaptığı belli değil. Kimin
eli, kimin cebinde belli değil.
Bank Asya’da hesap açmış herkesi
FETÖ terör örgütüne mensup
diye nasıl görebilir insan? Tanıdığım milliyetçi birçok arkadaşım
faizsiz bankacılık diye buraya
hesap açmış. Terör örgütü ile
ilgisi olmayan ancak açığa alınan
öğretmenlerden evlere temizliğe
gidenler var.

BURDUR ŞUBE, MEHMET AKİF ERSOY
ÜNİVERSİTESİ’NDE AKADEMİSYEN
TEMSİLCİLİĞİNDE BAYRAK DEĞİŞİMİ

Şube binasında gerçekleşen seçime büyük bir katılım oldu. Burdur
Şubesi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Akademisyen Temsilciliğine Yrd.
Doç. Dr. Barbaros Serdar Erdoğan

Toplum da ne yapacağını
şaşırdı. Gözaltına alınan, ihraç
edilenleri hemen hain ilan ediyor.
Bazı şeyleri toplumun da görmesi lazım. Bugüne kadar kötülük
görmedikleri bir kısım masum
insanları hain ilan etmeleri doğru
değil. Kırmızı liste, turuncu liste,
mavi liste var. Bylock hiç kullanmadığı halde ortak internet nedeniyle kırmızı listede olanlar var.
Bylock’un adını ilk kez duyanlar
var. Ortak internet kullananlar
mavi listede olabiliyor. Burada
Adalet Bakanlığı’nın savcılarımızı
bu konuda uyarması lazım. Ancak
herkes kendinden endişe ediyor,
bir korku sarmalı almış gidiyor.
Karar verme noktasında olanlar
bile endişe ile hareket ederek imzalar atıyor. Bundan dolayı sağlam
kararlar da vermeye korkuyorlar.
Yanlış kararlar verildikçe masum
insanların canı yanıyor. Bu asla
siyasi tartışma konusu değil. Sayın
Başbakan’ın bu uyarıyı yapanlara
kızmak yerine nedir diye ciddi
şekilde değerlendirmesi lazım. Bu
anlayış devam edemez. Sadece
memurlar değil, hiçbir suçu günahı olmayan bazı esnaflarımız da bu
sıkıntıyı yaşıyor.” dedi.

NEVŞEHİR ŞUBE, REKTÖR KILIÇ
SUSTU, JEOTERMAL PROJESİ
KOMŞUYA GİTTİ
Nevşehir Şube Başkanı Mustafa
Uğur; Nevşehir Hacı Bektaş Veli
Üniversitesi’nin jeotermal alanında
pilot üniversite olmayı Kırşehir’e
kaptırdığını belirterek, sorumluları
eleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın Yükseköğretim
Akademik Yılı Açılış Töreni’nde
Türkiye’den beş üniversitenin
farklı alanlarda pilot üniversite
olarak seçildiğini açıklamasının

Burdur Şubesi Mehmet Akif Ersoy
Üniversitesi Akademisyen Temsilciliğinde görev değişimi yapıldı.

Cumhurbaşkanı’nın da görmesi
lazım.

ardından jeotermal alanında
pilot üniversite olmayı Kırşehir
Ahi Evran Üniversitesi’ne kaptıran Nevşehir Hacı Bektaş Veli
Üniversitesi yönetimi için Mustafa
Uğur’un ilk yorumu ‘yazıklar olsun’
oldu ve ekledi Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Filiz
Kılıç’ın bu talihsiz olaydan sonra
başta Kozaklı halkı olmak üzere ve
tüm Nevşehir kamuoyundan özür
dilemesini bekliyoruz.

seçildi. Önceki dönem akademisyen
temsilciliği yapmış olan Yrd. Doç.
Dr. Esma Özdaşlı’ya yapmış olduğu
özverili çalışmalardan dolayı şube
başkanımız Orhan Akın teşekkür
ederek, yeni yönetime başarılar
diledi.
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TÜRK EĞİTİM-SEN ŞUBE YÖNETİM KURULU
ÜYELERİ EĞİTİM VE İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI
Türk Eğitim-Sen, Şube Yönetim Kurulu Üyeleri Eğitim ve İstişare Toplantısı,
04-06 Kasım 2016 tarihleri arasında Antalya’da yapıldı.
gerekçesi ne olursa olsun desteklememiz ya da bunun yanında
olmamız zaten mümkün değildir. 15
Temmuz gecesinde gerçekten çok
kötü şeyler yaşadık. Darbeler kabul
edilemezdir. Özellikle 241 vatandaşımızın şehit olduğu, 2 binden fazla
vatandaşımızın yaralandığı ve tarihinde ilk kez Türkiye Büyük Millet
Meclisi’ne bombaların atıldığı böyle
bir alçaklığın hududunu, sınırını izah
edebilmek, anlatabilmek mümkün
değildir. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin
bünyesinde, bir takım hainlerin,
ihanet odaklarının, bu milleti adeta
katletmeye yönelik bir davranış
içerisine girmesi ne adına olabilir,
ne adına desteklenebilir? Asla
desteklenemez” dedi.

“Hukuksuzluğun Karşısında
Üyesinin Yanında Güven Kapısı Türk
Eğitim-Sen” temalı toplantıda; Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen
Genel Başkanı İsmail Koncuk, İlksan
Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer
Yılmaz ve İlksan Yönetim Kurulu
Üyeleri, Genel Merkez Yöneticileri,
tüm şubelerimizin şube başkanları,
şube yönetim kurulu üyeleri ve il
temsilcilikleri hazır bulundu.
Terörle mücadelenin bu şekilde, kararlılıkla devam ediyor
olması Türkiye Kamu-Sen tarafından ama’sız ve şüphesiz desteklenecektir.
Toplantı saygı duruşu ve İstiklal
Marşı’nın okunmasıyla başladı.
Daha sonra Türkiye Kamu-Sen ve
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı
İsmail Koncuk kürsüye gelerek
bir konuşma yaptı. Konuşmasına
Diyarbakır’da yaşanan terör saldırısıyla başlayan Koncuk, terör olaylarını kınadı. Genel Başkan, “terörle
mücadele topyekûn, her alanda
yapılması gereken bir mücadeledir.
Bu mücadelenin bu şekilde, kararlılıkla devam etmesi, Türkiye KamuSen tarafından ama’sız ve şüphesiz
desteklenecektir” dedi.
Genel Başkan şunları kaydetti: “
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Genel Başkan 15 Temmuz gecesi
yaşadıklarımızın önemli olduğunu ama 15 Temmuz’dan sonra
da kamuda yaşananlara mutlaka
dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Koncuk; Türkiye Kamu-Sen’in,
darbeden sonra ilk ne söylediyse,
Diyarbakır’da hain bir saldırı gerçek- Bunların kanı bozuk. Bunlar ne Kürt,
bugün de aynı şeyi söylediğine de Türk, ne de başka bir şeydir.
leşti. Bu terör eylemini gece saat
ni vurgulayarak, şöyle konuştu:
Cibilliyeti bozuk adamın etnik köke02:00’de yapılan gözaltı kararları
“Bilindiği gibi 19 Temmuz tarihinni olmaz. Bunlar insanlık düşmanıdır.
ile beraber değerlendirmez lazım.
de yaptığımız açıklamalar var. O
Biz bunu yıllardır ifade ediyoruz.
Bunlara tepki amacı ile yapılan
tarihte yaptığımız açıklamalar ile
alçak, hain bir eylemdir. Tabi bu
Dolayısıyla terörle mücadele
bugün yaptığımız açıklamalar aynı
gözaltılar bize göre geç kalınmıştır.
topyekûn, her alanda yapılması
paralelde açıklamalardır. Yani ilk
Sadece dağdaki teröristi öldürmek- gereken bir mücadeledir. Terörle
söylediğimiz ile son söylediğimiz
le terörle mücadele yapılamayamücadelenin bu şekilde, kararlılıkla arasında mantık ve anlam itibari ile
cağını biz yıllardır söylüyoruz. Ama
devam etmesi, Türkiye Kamu-Sen
hiçbir fark olmadığı görülmektedir.
bugüne geldik. Milli hassasiyeti olan tarafından ama’sız ve şüphesiz des- Türkiye Kamu-Sen’in insan hakları,
kişilerin eleştirileri, değerlendirteklenecektir.”
adalet ve hukuk vurgusu yaptığı o
meleri ne yazık ki dikkate alınmadı,
12 Eylül’ün o acı günlerinin üze- tarihte, birtakım gruplar sözde habugüne geldik, ‘buna da şükür mü?’ rimizden adeta silindir gibi geçti- ber siteleri ve haberciler ‘kesin, asın,
demek lazım, açıkçası bilemiyorum. ğini düşündüğümüzde, herhangi
yakın, yıkın’ diyordu; bu mantık ile
Bugün bu yanlışlardan dönmek de
bir darbeyi mantığı, gerekçesi ne meseleye bakıyorlardı. Ama herkeönemli diye düşünüyorum. Sadece olursa olsun desteklememiz ya
sin yakın, kesin, yıkın dediği tarihte,
dağdaki teröristle mücadele etmek da bunun yanında olmamız zaten Türkiye Kamu-Sen ‘adalet ve hukuk’
yetmez, sivil uzantılarını da mutlaka mümkün değildir.
vurgusu yapmıştı. Zira bunun
halletmek gerekir. Bunu hukuka,
Genel Başkan 15 Temmuz gecesi dışında herhangi bir yaklaşım doğru
insan haklarına bağlayamayız. Hudeğildir, insani değildir. Sivil toplum
yaşananlara da değinerek, “15
kukun üstünlüğünü, insan haklarını
Temmuz’da yaşadıklarımızı hepimiz örgütleri, ülkenin yanlış yönetilmesi
Türkiye Kamu-Sen’den daha çok
durumunda önem arz eden kuruluşçok iyi hatırlıyoruz. Türkiye Cumciddiyetle ele alan bir sivil toplum
lardır. Sivil toplum örgütleri yanlışı
huriyeti Devleti, alçakça bir darbe
kuruluşu yoktur. Ama bu millete,
alkışlamak ya da yanlışın yanında
girişimi ile karşı karşıya kaldı. Kime
kendi öz vatanında yaşama hakkına karşı yapılırsa yapılsın, demokrasi
durmak amacıyla varlığını sürdürsaldırılması, ülkemizin bağımsızlığımezler. Zaten böyle bir sivil toplum
dışı her türlü uygulamanın karşına saldırılması kabul edilemez.
örgütüne ihtiyaç da yoktur. Siyaset
sında olduğumuz malumunuzdur.
kurumu yanlış yaptığında, STK’lar
Saldırıda ölenler kim? DiyarbaÇünkü bunu bizden daha iyi bilen
doğruyu söylemelidir. İşte biz bunu
kır’daki Kürt vatandaşlarımızdır.
insanlar yoktur. 12 Eylül’ün o acı
Kürtleri temsil ettiği iddiasındaki
günlerinin üzerimizden adeta silindir yaptık. Çok şey yapmadık, yapılması
gerekeni yaptık.”
bölücü örgüte soruyorum: Siz kimi
gibi geçtiğini düşündüğümüzde,
herhangi bir darbeyi, mantığı,
temsil ediyorsunuz, alçak herifler!
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Türkiye’nin Sendikası

insanlarımız var. Suça bulaşmamış, masum insanlarımız var.

Sendikalar, hukuksuzluk karşında üyesinin yanında olmalıdır
ama bu ülkede üyesini satanlar,
üyesini adam yerine koymayanlar
var. Bu nedenle güvenin kapısı
Türk Eğitim-Sen’dir.
Açığa almalarda, meslekten ihraçlarda masum üyelerinin haklarını
savunmayan sendikaları eleştiren
Koncuk, şunları ifade etti: “Bir
sendikadan beklenen nedir? Haksızlığa, adaletsizliğe karşı üyesinin
yanında durmaktır. Bu zaten olması
gerekendir. Aslında düşünüldüğünde bu çok bir şey değildir. Ama
sesini çıkarmaya korkanlar var. Adına ‘sendikayım’ diyor; sesi çıkmıyor,
üyesinin yüzüne kapıları kapatıyor.
Sendikalar, hukuksuzluk karşında
üyesinin yanında olmalıdır ama
bu ülkede üyesini satanlar, üyesini
adam yerine koymayanlar var. Bu
nedenle güvenin kapısı Türk EğitimSen’dir. Ebetteki sendikalar güven
kapısı olması gereken kuruluşlardır.
Bunun tersi kabul edilemez. Artık
bunları söylemeyi dahi önemli görür
olduk. Bizim yaptığımız büyük bir
şey değil, herkesin yapması gereken bir şeydir. Ama bunları kimse
yapmadığında, bizim yaptıklarımız
bir anlam ifade ediyor. Keşke bunları herkes ifade edebilseydi. Yanlışların önüne geçilmesinde herkes pay
sahibi, sorumluluk sahibi olduğunu
ortaya koyabilseydi.”
Bir ülkede hedefi ne olursa
olsun, bir takım yapılar hukuku
ayaklar altına alıyorsa, hukuk
anlamadığımız şekilde eciş bücüş
bir hale getiriliyorsa ve buna sendikayım, sivil toplum örgütüyüm
diyen bir yapı ses çıkarmıyorsa,
vallahi kapısına kilit vursun gitsin.
“ ‘Türkiye Kamu-Sen’e bağlı Türk
Eğitim-Sen hukuki yardım yapıyor-

muş’ diyorlar. Yapacağız tabi. Biz
savcı ya da hâkim değiliz. Kimsenin
ne suçsuzluğuna ne de suçluluğuna
karar veremeyiz” diyen Koncuk,
sözlerini şöyle sürdürdü: “Bakınız;
zaman zaman bizim saflarımızda
olan insanlardan bile farklı değerlendirmeler görüyorum. Bir ülkede
hedefi ne olursa olsun, bir takım yapılar hukuku ayaklar altına alıyorsa,
hukuk anlamadığımız şekilde eciş
bücüş bir hale getiriliyorsa ve buna
sendikayım, sivil toplum örgütüyüm
diyen bir yapı ses çıkarmıyorsa,
vallahi kapısına kilit vursun gitsin.
Ülkeyi yönetenler zaman zaman
açıklamalarında ‘Mağdur edebiyatı
yapanlar var’ diyorlar. Nasıl mağdur
edebiyatı yapanlar var? Sizin
istatistiklerden haberiniz yok mu?
Sadece Milli Eğitim Bakanlığı’nda 5
bin civarında kişi göreve iade edildi.
Diğer kurumlarda da göreve iade
edilen yaklaşık olarak 2 bin 500 kişi
olduğumuzu düşündüğümüzde, şu
an 7 bin 500 kişi göreve iade edildi.
Daha da göreve iade edilecekler
var. Peki bir yanlış yok muymuş?
Biz bunları söylediğimizde mağdur edebiyatı mı yapmış oluyoruz.
Önümüzde iki yol var: Ya susarsınız,
kenara çekilirsiniz, film seyreder
gibi yaşananları seyredersiniz ya
da yapmanız gereken asgari şeyleri
yaparsınız; insan hakları, hukuk, adalet vurgusu yaparsınız. Tıpkı İsmail
Koncuk’un aleyhinde haberler yapıldığı gibi, bazı art niyetliler, bozuk
zihinliler sizi de bu yapının bir elemanı olarak göstermek isteyecektir.
Hiç önemli değil. Onlar havlasın,
dursun, biz doğruyu yaparız.”

Genel Başkan Koncuk, “Çiğ et
yemedik ki karnımız ağrısın” dedi ve
suça bulaşmamış, masum insanların
bu ülkenin geleceğinin adına korunması gerektiğini ifade etti. Genel
Başkan şunları kaydetti: “Binlerce
insan görüyorum. Yanıma geliyorlar.
Diyorlar ki; “Başkanım benim geçmişim belli hatta çocukluk yıllarım
bile belli. Ben bunu hazmedemiyorum.’ Bu doğrudur. Bırakın on bin
kişiyi, yüz bin kişiyi, bu durumda
bir kişi bile olsa buna sessiz kalmak
alçaklığın daniskasıdır. Bilmem ne
bankasında hesap açtığı, bilmem
ne okulunda çocuğunu okuttu diye
benim yıllardır tanıdığım yönetim
kurulu üyemi açığa alacaksın, biz de
bir şey demeyecek miyiz? Bunları
anlattığımız zaman da mağdur edebiyatı yapmış olacağız! Biz edebiyat
yapmayız. Her zaman olduğu gibi
doğruları söyleriz. Dün ve bugün
olduğu gibi yarın da millet olarak
varlığımızı bu şekilde devam ettireceğiz. Çünkü insanı kaybettiğimizde, neye sahip olabiliriz ki? Şu anda
insanı kaybediyoruz.

Hatta ‘benim Fetöcüm, senin Fetöcünden iyidir’ mantığıyla olaylara
yaklaşıyorlar. Misal olarak; bir milletvekilinin kardeşi -devletin mülki
amiri tarafından kişinin ne olduğu
söyleniyor- göreve iade ediliyor, gariban memur ise ihraç edilmiş. Olur
mu değerli arkadaşlarım? Meseleye
‘benim Fetöcüm’, ‘senin Fetöcün’
şeklinde yaklaşamayız. Üstelik biz
Fetöcü’leri savunmak durumunda da değiliz. Bu teşkilatın yolu
Fetöcülerle hiçbir zaman kesişmedi.
Hatırlarsanız 2010 yılında KPSS
skandalını ortaya çıkardığımızda bizi
recmediyorlardı. Biz hiçbir zaman
onlarla koyun koyuna yatmadık.
Biraz da rahat konuşmamızın nedeni
çiğ yemedik ki karnımız ağrısın
hesabındandır. Bu yolsuzlukları,
haksızlıkları beraber yapmadık. Dün
insanlar birtakım makamlara gelmek
Biz hiçbir zaman bunların kapı- için neredeyse bunların kapısında
yatıyordu. Biz hiçbir zaman bunların
sında yatmadık, yaptıklarını tasvip de etmedik. Dolayısıyla bizim kapısında yatmadık, yaptıklarını
Fetöcümüz yok. Bizim vatansever tasvip de etmedik. Hep yanlış oldu-

ğunu ifade ettik. Dolayısıyla bizim
Fetöcümüz yok. Bizim vatansever
insanlarımız var. Suça bulaşmamış,
masum insanlarımız var. İşte bu
insanları bu ülkenin geleceği adına
korumamız lazım. Adaletin bittiği
yerde her şey biter. Önümüzde iki
yol var: Biri susmak, diğeri doğruyu
söylemek. Biz her zaman olduğu
gibi doğruları seslendirmeye devam
edeceğiz.”
Şu yaşadıklarımızdan daha bela
olabilecek hangi olayı bekliyoruz? Gözümüzü açmak için,
kendimize gelmemiz için nasıl bir
belaya daha düçar olmamız lazım
ki, kendimize gelelim, ayıkalım ve
ne yapacağımıza karar verelim.
Kamu çalışanlarının yaşananlardan bir sonuç çıkarması gerektiğini
bildiren Koncuk, şöyle konuştu: “2
milyon 600 bin kamu çalışanı var.
Kamu çalışanlarının zor gününde yanında olmayan ne zaman yanında
olacak? Bundan herkesin bir ders
çıkarması gerekmiyor mu? Şu yaşadıklarımızdan daha bela olabilecek
hangi olayı bekliyoruz? Gözümüzü
açmak için, kendimize gelmemiz
için nasıl bir belaya daha düçar olmamız lazım ki, kendimize gelelim,
ayıkalım ve ne yapacağımıza karar
verelim. Bu nedenle 2 milyon 600
bin insana seslenmek istiyorum:
Nasıl bir sendikal anlayış, sendikal
mücadele lazım, sendikaların ne
yapması, ne yapmaması lazım, buna
sadece biz karar vermeyelim. Hep
birlikte karar verelim. Bu olaylar bizi
kendimize getirsin. Doğruyu hep
birlikte bulalım. İnşallah tüm kamu
görevlileri bundan bir sonuç çıkarır
ve yapılması gereken neyse kararlılıkla ortaya koyar.”
Ülkemizin normalleşmesi gerektiğinin altını çizen Genel Başkan
İsmail Koncuk, OHAL’in uzatılmasını
doğru bulmadıklarını da kaydetti.
Koncuk konuşmasında şu ifadelere
de yer verdi: “Olağanüstü Hal’in
uzatılmasını doğru bulmadığımızı
çok net olarak söyledik. OHAL’in
bundan sonra uzatılmasını da doğru
bulmuyoruz. Neden? Çünkü OHAL
artık sınırlarını aşan bir hal haline
geldi. OHAL terör örgütüyle
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mücadele amacıyla çıkarıldı. Buna
karşın rektör atamasından tutun,
mülakatla öğretmen, sağlık çalışanı
alımına kadar bir sürü düzenleme
yapıldı. Terör örgütleriyle mücadele
edecekseniz biz de buna destek
verelim. O sınırlar içerisinde kalmak
şartıyla doğruyu yapacaksanız biz
de destekleyelim. Ama Olağanüstü
Hal’i fırsatçılık yaparak değerlendirirseniz, buna ‘dur’ deriz, ‘yanlış
yapıyorsunuz’ deriz.
KHK’larla toplumun genelini
ilgilendiren düzenlemeler yaparsanız normalleşme olmaz. Kamunun
normalleşmesi lazım. Biz bunu söylerken tekrar altını çiziyorum: Terör
örgütüyle mücadele etmeyin demiyoruz. Sonuna kadar yanınızdayız
diyoruz. PKK ise PKK ile mücadele,
Fethullahçı Terör Örgütü ise, Fethullahçı Terör Örgütü ile mücadele.
Biz terör örgütleriyle mücadelede
yanınızdayız ama normalleşmeliyiz
diyoruz. OHAL namuslu insanların
acı çektiği bir sistem haline dönüşmesin diyoruz. Bundan daha tabi
bir arzu olabilir mi?”
Mülakat sistemi, nitelikli öğretmen ve memur atama dönemini
bitirmiş; nitelikli torpil arama dönemini başlamıştır. Millete hayırlı
uğurlu olsun(!)
Mülakatla öğretmen alımını
eleştiren Koncuk, şöyle konuştu:
“Tarihte ilk kez mülakatla öğretmen
alımı yapılıyor. Mülakatla öğretmen
alımını nasıl kabul edebiliriz? Bu
konuyu Milli Eğitim Bakanıyla da
konuştuk, endişelerimizi kendisine
ifade ettik. Mülakatla öğretmen
alımı hakkında çok sayıda açıklama
yaptık. İsterse iyi niyetle yapılsın,
mülakatın doğru matematiksel
sonuçlar vermesi mümkün değildir.
Bakınız; 3 ayrı komisyon kuralım. 3
komisyonun karşısına da bir adayı
çıkaralım. Emin olun 3 komisyon bu
kişiye farklı farklı not verir. Mülakattan adaletle değerlendirme sonucu
çıkmaz, mülakat asla bilgiyi ölçmez.
Sayın Bakan; ‘Biz mülakatla nitelikli öğretmen tespit ediyoruz’ diyor.
Sayın Bakan’a sesleniyorum: Eğitim
fakültesini kazanana kadar çocuğun
alnının damarı çatlamış, gitmediği
kurs kalmamış, eğitim fakültesini
kazanmış, 4 yıl okumuş, mezun
olmuş, KPSS’ye girmiş, bu sınavı
da kazanmış, ardından öğretmen
alan sınavına girmiş, bu sınavı da
kazanmış. Buna rağmen mülakatla
öğretmen alacaklarını söylüyorlar.
Bakınız; bir öğretmen KPSS’den 97
puan almış, Türkiye 77’incisi olmuş.
Mülakatta bu kişiye 47 puan vermişler. Şimdi mülakat nitelik ölçer mi?
Mülakatla öğretmen alımında
kimse çalışmayacak. KPSS’de 50
puan alan mülakata girecek. ‘Emmioğlu siyasi partinin il başkanını
tanıyor’ denilerek, herkes torpil
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peşinde koşacak. Mülakat sistemi,
nitelikli öğretmen ve memur atama
dönemini bitirmiş; nitelikli torpil
arama dönemini başlamıştır. Millete
hayırlı uğurlu olsun(!) Öğretmenlik
toplumda fonksiyonu gereği en
önemli mesleklerden birisidir. Öğretmenlik, peygamberlik mesleğidir.
Ulu Önder Atatürk, “Muallimler
yeni nesil sizin eseriniz olacaktır’
demiştir.”
Biz 50/d’nin ortadan kaldırılmasının mücadelesini verirken,
33/a’lı insanları 50/d’ye geçirmek üniversitelerin misyonuna
yakışmaz.
Genel Başkan Koncuk, KHK ile
akademisyenlerin 50/d’li yapılmasına da sert tepki gösterdi. Koncuk
şunları kaydetti: “Birileri ‘Bunların
hepsi Fetöcü’ demiş. 33/a ile alınanların hepsi fetöcüymüş! Bu anlayışı
kınıyoruz. Bu, bilimin merkezi dediğimiz üniversitelerimiz açısından
bir kar sağlamayacaktır. Biz 50/d’nin
ortadan kaldırılmasının mücadelesini verirken, 33/a’lı insanları 50/d’ye
geçirmek üniversitelerin misyonuna
yakışmaz. Ne yazık ki buna dava da
açamıyoruz.”
Gruplaşmalar oluyor diye
seçimleri kaldırmışlar. Güzel, o
zaman genel seçimleri de kaldıralım! Genel seçimleri de kaldırırsak, Türkiye’de ne gruplaşmalar,
ne de siyasi ayrım olur.
Rektör seçimlerinin kaldırılmasına da karşı çıkan Koncuk, “Rektör
seçimleri kaldırıldı. ‘Rektör seçimleri usulen yapılan seçimlerdi. En
yüksek oy alan 6 adayın ismi YÖK’e
gidiyordu. 3 tanesi de YÖK tarafından Cumhurbaşkanı’na teklif ediliyordu. Cumhurbaşkanı 3 adaydan
birini rektör olarak atıyordu. Zaten
Cumhurbaşkanı’nda bu yetki vardı’
denilebilir. Bakınız; ben rektörlük
seçimlerini hep eksik buldum. Seçim sonuçlarının uygulanmamasını,
en yüksek oy alanın atanmamasını
eleştirdim. Bölücü kişiler seçildi ise,
elbette bunun tedbirini alın. Ama
bu yapılmıyor.
Sayın Cumhurbaşkanı rektörlük
seçimleri ile ilgili açıklama yaparken,
‘Rektörlük seçimlerinden dolayı üniversitelerde gruplaşmalar oluyormuş’ diyor. Yani gruplaşmalar oluyor
diye seçimleri kaldırmışlar. Güzel, o
zaman genel seçimleri de kaldıralım! Genel seçimleri de kaldırırsak,
Türkiye’de ne gruplaşmalar, ne de
siyasi ayrım olur. Böyle bir yaklaşım
olamaz. İşin garibi, Sayın Cumhurbaşkanı bunu söylerken, salondaki
bazı akademisyenler alkışlıyor. İşin
acı tarafı da budur. Gruplaşma
olmasının nedeni rektör yarışındaki
seçme hakkı mıdır? Şimdi de başka
gruplaşmalar oluyor. Bunu nasıl
çözeceğiz?
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Dolayısıyla şunu ifade etmek
istiyorum: Başka yol bulunabilirdi.
Tüm bunlar KHK ile yapılıyor. O
nedenle ‘Türkiye normalleşmeli’
diyoruz. Rektör seçimlerinin eski
halini de beğenmiyordum ama bu
yeni halini hiç beğenmediğimi bir
kez daha ifade etmek istiyorum.”
diye konuştu.
Konuyla ilgili şu anda bir çalışma var ama kesin olarak diplomaya bağlı alan değişikliği yapılacak
diyemiyorum. İnşallah bu çalışma
tam somutlaşır ve alan değişikliği
konusunda talep sahipleri emellerine ulaşır.
Diplomaya bağlı alan değişikliği
ile ilgili de açıklama yapan Koncuk,
şunları kaydetti: “Eğer beşikten mezara kadar oku anlayışıyla yetişmiş
bir nesil isek, insanların diplomaya
bağlı alan değişikliğine zemin hazırlamamız lazım. Diplomaya bağlı
alan değişikliği yönetmelikte var
ancak bir takvime bağlanmamıştır.
Yani yönetmelikte, ‘şu tarihte diplomaya bağlı alan değişikliği yapılır’
denilmemektedir. Eksiklik buradadır. Biz Türk Eğitim-Sen olarak
eksik düzenleme nedeniyle dava
açmıştık. Öte yandan bu konuyla
ilgili şöyle bir teklif getirdik: Tüm
alan değişikliği taleplerini yerine
getirmeyin. Bu sıkıntı yaratabilir.
Alan değişikliği taleplerini azar azar
yerine getirin. Göreceksiniz bu
talep her yıl zaman içinde en aza
inecek hatta ortadan kalkacaktır. Bu
teklifimize olumlu baktılar. Konuyla
ilgili şu anda bir çalışma var ama
kesin olarak diplomaya bağlı alan
değişikliği yapılacak diyemiyorum.
İnşallah bu çalışma tam somutlaşır
ve alan değişikliği konusunda talep
sahipleri emellerine ulaşır. Bunu
da takip ediyoruz. Bizim teklifimiz
üzerinden inşallah bir kapı aralanacak. Bu konuyu Sayın Bakan’a
da ifade ettim. Tabi gençler ‘Bizim
alanımız dolacak’ diye itiraz ediyor.
Bir öğretmen A alanından B alanına
geçerse alan dolmaz ki. Bir alan
dolar, bir alan boşalır. Bu kadar net.
Bir de buraya dikkat etmek gerekir:
Ömer Dinçer zamanında yapılan
hatalar nedeniyle alan değişikliği
talebi daha güçlü hale geldi. Zira
4+4+4 sistemiyle birçok insan kendi
alanı dışında başka alana geçmek
zorunda bırakıldı. Ne oldu? Alan
değiştiren öğretmenlerin bir kısmı
mutlu olamadı. Dolayısıyla diplomaya bağlı yeniden değerlendirilmelidir” dedi.
Anne-babanın ayrı olduğu aile
bizim anladığımız anlamda aile
olmaz, sağlıklı nesiller ortaya
çıkmaz. Aile bütünlüğü mutlaka
sağlanmalıdır.
Aile bütünlüğünün mutlaka
sağlanması gerektiğini de kaydeden Koncuk, “Bunun lami cimi
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yok. Sadece Milli Eğitim Bakanlığı
değil, tüm kurumlar aile bütünlüğünü sağlamalıdır. Anne-babanın
ayrı olduğu aile bizim anladığımız
anlamda aile olmaz, sağlıklı nesiller
ortaya çıkmaz. Bakın anne-babası
ayrı olan çocuklar bu durumdan
nasıl etkileniyor? Dolayısıyla devleti
yönetmek iddiasındaki insanların
böyle bir talebi görmezden gelmemesi gerekir” dedi.
5’inci sınıfı yabancı dil hazırlık
sınıfı yapmaya neden çalışıyorsunuz? Bu; sadece İngilizce öğrenmenin öneminden mi kaynaklanıyor yoksa 5’inci sınıflarda arzu
edilen başarı sağlanamadığından
mı kaynaklanıyor?
5’inci sınıfların yabancı dil hazırlık
sınıfı yapılması ile ilgili konuyu da
gündeme getiren Genel Başkan konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
“4+4+4 sisteminin yanlış olduğunu defalarca söyledik. ‘Ülkemize
yakışan model, 1+5+3+4 modelidir’ dedik, dinlemediler. 4+4+4
sistemini ihdas ettiler. Bugün 5’inci
sınıfların hazırlık sınıfı yapılması
gündeme getiriliyor. Geçenlerde bir
sendika başkanı bunun uygulanması
halinde norm fazlası öğretmenlerin
oluşacağını, dengenin bozulacağını söylüyor. Bu tespit doğru ama
4+4+4 sistemi getirilirken bunu
niye söylemediniz? Şimdi mi aklınız
başınıza geldi?
çalışıyorsunuz? Bu; sadece İngilizce
Benim anladığım, 4+4+4
öğrenmenin öneminden mi kaynaksisteminden arzu edilen verimin
lanıyor yoksa 5’inci sınıflarda arzu
sağlanamadığı ve bundan çark
edilen başarı sağlanamadığından
edildiğidir. 5’inci sınıflar hazırlık sınıfı mı kaynaklanıyor?”
yapıldığında norm kadro konusunTürkiye Kamu-Sen 21 tane
da sıkıntıların yaşanacağı doğrudur
madde uygulanmadığı için mahama bunun yapılmaması halinde de
kemeye başvuruyor; senin ise
5’inci sınıf emanet duruyor. ‘Ara safsesin çıkmıyor, yüzün kızarmıyor.
ta kalmak’ diye bir deyim vardır. Siz
Onun yüzü kızarmayabilir, sesi
yüzyıldır ilkokulu 5 yıl olarak dizayn
çıkmayabilir; peki bu maddeler
etmişsiniz. Sonra bütün bu tecrübetoplu sözleşmede yer aldığı için
yi elinizin tersiyle itip, ilkokulu 4 yıla
sevinen ancak bugün uygulanmadüşürdünüz. Bunun böyle olacağı
dığı için sükûtu hayale uğrayan
belliydi.
insanların da yapması gereken bir
Şimdi ‘5’inci sınıflar yabancı dil
şeyler yok mu?
hazırlık sınıfı yapılsın’ diyorlar. Bu
Toplu sözleşme ile ilgili açıklama
tartışılmalıdır. Benim anladığım, bu
yapan Genel Başkan Koncuk, şöyle
konuda başarı hedeflerinin tutmakonuştu: “Toplu sözleşme imzalandığıdır. Arada kalmış bir 5’inci sınıf
dı. Tarihi başarı elde ettiklerini ilan
var. Öncelikle şunu bilmemiz lazım;
etiler. Buna rağmen tam 21 madde
o sendika başkanı yorum yapıyor
uygulanmadı. İnsanda yüz lazım.
ama MEB’in, buna neden ihtiyaç
duyduğunu anlatması lazım. İlkokul Onlarda yüz lazım da bunu kamu
çalışanlarının görmesi, değerlendir5 yıldan 4 yıla düşürüldüğünde, ormesi de lazım.
taokul 4 yıla çıkarıldığında bundan
Toplu sözleşmedeki bir maddealdığınız sonuçlar nelerdir? Şu anda
5’inci sınıfları hazırlık sınıfı yapmanız- de, ‘Kültür Bakanlığı çalışanlarının
daki amaç nedir? Elinizde ölçülmüş ekonomik durumlarının iyileştirilmesi ile ilgili çalışma yapılması’ yazıyor.
bir doküman olması gerekir ki,
21 maddenin neden uygulanmadıona göre yorumlayalım. MEB’in
ğını soruyoruz. Çalışma ve Sosyal
bu konudaki çıktıları elimizde yok.
Güvenlik Bakanı, ‘Başkanım bunun
Sadece öğretmen sayısı yönüyle
neyini uygulayım’ diyor. O zaman
değerlendiremeyiz. Bu eksik olur.
bu niye imzalanmış? Kültür hizmet
O zaman MEB’in bu verileri ortaya
koyması gerekir. 5’inci sınıfı yabancı kolunun yetkilisi, ‘ Kültür Bakanlığı
çalışanları ile ilgili bir şey yazın da,
dil hazırlık sınıfı yapmaya neden

onlara bakacak yüzümüz olsun’
demiş, böyle bir cümle yazmışlar.
Kültür Bakanlığı çalışanları enayi mi?
Ben Kültür Bakanlığı çalışanı olsam
bu sendika başkanının yakasına
yapışırım.
Bu madde toplu sözleşmede
yazıldı, toplu sözleşmeler de kesin
hüküm içerir ama uygulanmıyor. Nasıl uygulayacaksın? Bir Allah’ın kulunun sorduğunu zannetmiyorum.
Sormazsan o zaman bugün Ahmet,
yarın Mehmet oynatır. Tribünlere
oynamak için 21 madde yazılmış,
adam o maddelerle övünüyor. Utan,
utan! Oraya madde yazdırmakla
övünmek olmaz, o maddelerin kaç
tanesini hayata geçirdin, sen onu
söyle. Bunun mücadelesini Türkiye
Kamu-Sen yapıyor, 21 tane madde
uygulanmadığı için mahkemeye
başvuruyor; senin ise sesin çıkmıyor,
yüzün kızarmıyor.
Onun yüzü kızarmayabilir, sesi çıkmayabilir; peki bu maddeler toplu
sözleşmede yer aldığı için sevinen
ancak bugün uygulanmadığı için
sükûtu hayale uğrayan insanların
da yapması gereken bir şeyler yok
mu?”
Kültür Bakanlığı’nda çalışan
bir memur ‘Bizi mi kandırdınız?’
demelidir. 4/C’liler, ‘Kimse bizi
aldatamaz’ demelidir. Bunların
yaptığı sendikacılık değildir. O
zaman neden kendimizi bu kadar
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ğiz. Başka doğruları söylerken iyiydi
de, rotasyon konusunda inandığımız doğruları söylerken neden kötü
oluyoruz?
Hatırlanacağı gibi rotasyonda
bölgeler oluşturulmuştu. Mesela; Kızılcahamam, Güdül, Bala
bir bölge idi. Bazı arkadaşlarımız
Kızılcahamam’dan Çankaya’daki
bir okula geleceğini zannetti. Ama
baktı ki durum bu şekilde değil,
Kızılcahamam’daki öğretmen
Bala’ya gidecek. ‘Bu rotasyon sizin
anladığınız anlamda bir uygulama
değil.’ dedik. Herkes kendi grubu
içinde yer değiştirecek. Bu nasıl
desteklenebilir?
Biraz da empati yapalım.
Kendimizi o öğretmen arkadaşlarımızın yerine koyduğumuz zaman
rotasyon doğru gibi geliyor. Mesela
bir öğretmen taşradan Yenimahalle’deki bir okula gitmek istiyor. Peki
bu nasıl olacak? Puanı da yetmiyor,
çünkü daha yüksek puanlılar var ya
da puanı yetse dahi o okulda norm
açığı yok. Dolayısıyla o okuldaki
öğretmenlerin gitmesi gerekir diye
düşünüyor. Genç arkadaşlarımız
kenardan merkeze gelmenin yolu
paralıyoruz? Doğruyu yapmak
en okumuş kesimi, en aydın kesimi
adına neden bu kadar uğraşalım, diye tanımladığımız kamu çalışanla- olarak değerlendiriyor. Meseleye pragmatist yaklaştığınızda bu
risk alalım? Susalım, alkışlayalım, rının bu aldatmacaya karşı söyleinsanlar haklı ama bir şeyi kaybedialdatalım, kandıralım, üye bulayeceği iki cümlesi olmalıdır. Kültür
yoruz. Öğretmenlerin en önemli
lım. Bu mudur sendikacılık?
Bakanlığı’nda çalışan bir memur
hakkı nedir? Bulunduğu okulda
‘Bizi
mi
kandırdınız?’
demelidir.
4/C’lilere kadro konusunda da
4/C’liler, ‘Kimse bizi aldatamaz’ de- çalışma süresine karar vermesinin
açıklama yapan Koncuk, “Sayın
melidir. Bunların yaptığı sendikacılık kendi iradesine bağlı olmasıdır. Biz
Bakana, ‘4/C’lilere kadro sorununu
kendi irademiz ile olan bir hakkı
değildir. Bu sendikacılıksa, bundan
çözmek inşallah size nasip olur’
alıyoruz, ‘Bu iradeyi kullanmak
dedim. Yılladır üç cümlemizden bir daha kolay bir sendikacılık yoktur.
O zaman neden kendimizi bu kadar istemiyorum. Milli Eğitim Bakanlığı
tanesi bu olmuştur” dedi.
paralıyoruz? Doğruyu yapmak adına karar versin’ diyoruz. İpi Milli Eğitim
Koncuk sözlerini şöyle sürdürdü:
neden bu kadar uğraşalım, risk ala- Bakanlığı’nın ellerine veriyoruz. Bu
“Sayın Maliye Bakanına, ‘4/C’lilere
lım? Susalım, alkışlayalım, aldatalım, yönü çok önemlidir. Çünkü diyelim
kadro, toplu sözleşme maddesi haki; Adana’nın Tufanbeyli ilçesinkandıralım, üye bulalım. Bu mudur
line gelmiş. Artık bunun hayata geçde çalışan bir öğretmen, Adana
sendikacılık?”
mesi lazım’ diyorum. Sayın Bakan
merkeze geldi. Adana merkezde
Öğretmenlerin en önemli
da, ‘Çalışma yapılacak demiyor mu,
çalışan, evini almış, düzenini kurmuş
hakkı nedir? Bulunduğu okulda
diyor. Biz de yapıyoruz’ şeklinde
öğretmen de, Tufanbeyli’ye atandı.
cevap veriyor. Kim, kimi kandırıyor? çalışma süresine karar vermesinin 8 yıl çok uzun bir süre değil. Bu
kendi iradesine bağlı olmasıdır.
Peki sen sendika olarak neden ‘Şu
film aynen devam ettiği sürece, 8
Biz kendi irademiz ile olan bir
tarihe kadar 4/C’lilerin kadroya
yıl sonra o bela seni bulacak. Bu
alınma işlemi tamamlanacaktır’ şek- hakkı alıyoruz, ‘Bu iradeyi kullan- nedenle günlük, konjonktürel dülinde, tarihi belli olan doğru düzgün mak istemiyorum. Milli Eğitim Ba- şünmemek lazım. İlkesel düşünmek
kanlığı karar versin’ diyoruz. İpi
bir madde yazdırmadın?
gerekir. Biz her meseleyi şahısların
Milli Eğitim Bakanlığı’nın ellerine faydacı yaklaşımı ile çözmeye kal‘Yazdırsa ne olur?’ diyebilirsiniz.
veriyoruz.
karsak hiçbir çözüm teklifi getireMesela; ‘31 Ocak 2016 tarihine
Rotasyon konusunda da açıklama meyiz. Çünkü herkese göre doğru,
kadar KİT’lerde çalışan insanların
fayda farklı olabilir. Üyelerimizden
yapan Koncuk, her türlü rotasyona
ücret gruplarının 5’ten 3’e düşürülde bizi bu şekilde değerlendirip,
kökten
karşı
olduklarını
bildirdi.
mesi’ şeklinde bir madde de var.
eleştirenler var. Olsun, onların da
Koncuk şunları kaydetti: “Milli
Bu çalışmanın 31 Ocak 2016 kadar
canı sağ olsun. Her konuda aynı şeyi
bitmesi gerekiyor. Bunun üzerinden Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, ‘ Biz
kanunlara saygılıyız. Bunu uygulaya- düşünmek zorunda da değiliz. Biz
10 ay geçmiş.
her türlü rotasyonu kökten karşıyız.
cağız’ diyor. Peki o zaman ben de
Ben bu kadar pişkin olamazsoruyorum:
Dönemin
Milli
Eğitim
Biz; performansı zayıf olan ile
dım. Kimse de ‘Sayın başkan, bu
Bakanı
Nabi
Avcı
kanunlara
saygısız
performansı
iyi olan aynı kefesözleşmenin altına imza attın. Belli
ye konulsun; kimse çalışmasın,
tarihe kadar uygulanması gerekirdi’ mıydı? Rotasyon ile ilgili tercihleri
aldı ama uygulamadı. Tabi rotasyo- yan gelip yatsın demiyoruz. Biz
demiyor. Birçok maddede tarih
nun uygulanmamasında bizim de
sübjektif değerlendirmeler ile
belirtilmiş fakat çoğu uygulanmıetkimiz
oldu.
sonuç alamayız diyoruz. O zaman
yor. Asıl mesele, bunu sorgulayainsanlara acı veren bir değerlenBakınız rotasyon konusunda mecak insan meselesidir. Bu ülkede
seleye farklı yaklaşan arkadaşlarımız dirme ile karşı karşıya kalırız.
üçkağıtçılar çıkabilir. Bu siyasetçiler
Performans sistemi ile ilgili önemli
olduğunu biliyoruz. Buna rağmen
içinde de olabilir, sendikacılar
açıklamalar yapan Genel Başkan
biz bildiğimiz doğruları söyleyeceiçinde de olabilir. Ama Türkiye’nin
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şunları kaydetti: “Bilindiği gibi iş
güvencesi konusunda da ciddi bir
tehdit var. Türkiye Kamu-Sen olarak
biz bu konuda gerekli uyarılarımızı
yapıyoruz. Performans değerlendirmesi konusunu da iş güvencesine
bağlı olarak düşünmemiz gerekiyor.
İş güvencesini kaldırmak, o kadar
da kolay değil. Anayasa’nın 128.
maddesi orada durduğu müddetçe, kamu çalışanlarının elinden
iş güvencesini alamazlar. Aslında
iş güvencesi konusu da göreceli
bir kavramdır. İş güvencesi nedir?
Kanunun herhangi bir yerinde kamu
çalışanlarının iş güvencesi vardır
yazmıyor. Ama yargı hakkımızdan
kaynaklı bir güvencemiz var. Bunu
yapamadıkları için performans
değerlendirmesi diye bir sistem
getiriyorlar. Bu, tamamen sübjektif
bir düzenlemedir. Bu düzenleme
sadece Milli Eğitim Bakanlığı için
yapılmış bir düzenleme değildir. Şu
anda Devlet Personel Başkanlığı
performans değerlendirmesi ile ilgili yönetmelik taslağını hazırladı, biz
de 1 Eylül 2016 tarihinde görüşlerimizi Devlet Personel Başkanlığı’na
gönderdik. Biz; performansı zayıf
olan ile performansı iyi olan aynı
kefeye konulsun; kimse çalışmasın,
yan gelip yatsın demiyoruz. Biz sübjektif değerlendirmeler ile sonuç
alamayız diyoruz. O zaman insanlara acı veren bir değerlendirme ile
karşı karşıya kalırız. Peki ne yapmak
gerekiyor? Öncelikle ilk adımı doğru atmamız lazım. Nedir ilk adım?
Adaletli, liyakatli bir yönetici atama
sistemi oluşturmaktır. Ama bunu
başaramadınız. İki koyunu güdemeyecek kişiyi okul müdürü yaptınız,
1.000 tane öğrenciyi, 50 tane, 100
tane öğretmeni ona emanet ettiniz.
Beni değerlendirecek insanların en
azından adalet ve liyakat yönünden
güvenilir pozisyonda olması gerekir.
Gelin bunu yapın, o zaman oturup,
performansı tartışalım. Adaletin
olduğu yerde bizim hiçbir şeyden
korkumuz yok. Yeter ki adalet
olsun.”
Genel Başkanın konuşmasının
ardından Eğitimci Canten Kaya
tarafından Motivasyon ve İletişim
Sanatı Eğitimi, Eğitimci Dr. Yılmaz
Yeşil tarafından Resmi Yazışma
Kuralları Eğitimi verildi.
Toplantının ikinci gününde ise
her bir merkez yönetim kurulu üyesi
kendi sekreteryalarında görevli
şube yönetim kurulu üyeleriyle
istişare toplantısı gerçekleştirdi.
Toplantı, Genel Başkan İsmail
Koncuk’un kapanış konuşmasıyla
sona erdi.
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“ÖMER HALİSDEMİR”
ÖĞRENCİ YURDUMUZUN
TEMELİNİ DUALARLA ATTIK

Türk Eğitim-Sen tarafından 20172018 Eğitim ve Öğretim yılında
Ankara’da faaliyete girmek üzere
yapımına başlanan ve Türkiye KamuSen’e bağlı bütün sendikalarımızın
tamamının hizmetine sunulacak olan
kız ve erkek öğrenci yurdunun temel
atma töreni 27 Ağustos 2016 tarihinde
büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleştirildi.
Öğrenci yurdumuzun temel atma
törenine, başta Genel Başkanımız
İsmail Koncuk olmak üzere, Türkiye
Kamu-Sen’e bağlı sendikalarımızın
Genel Başkanları, İlksan Yönetim
Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz, çeşitli
Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri,
Genel Merkez yöneticilerimiz, şube
Başkanlarımız, üyelerimiz ve çok sayıda davetli katıldı.
KONCUK: ÖMER HALİSDEMİR
İSMİ BİRLİK VE BERABERLİĞİ TEMSİL ETMEKTEDİR
Öğrenci yurdumuzun temel atma
töreninde katılımcılara seslenen Tür-

kiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Genel
Başkanı İsmail Koncuk, “Bugün camiamız tarihi bir güne şahitlik etmektedir.
Gücümüz neye yetiyorsa bundan
sonra da Allah nasip ederse başka
illerde de benzeri faaliyetleri yapmaya
gayret göstereceğiz.” dedi. Koncuk,
“Yıllardır camiamızın özlem duyduğu
geçte olsa bugün hep birlikte başlatma imkanı buluyoruz. Şu anda burada
bulunan ve bulunamayan arkadaşlarımız yıllardır bizim evlatlarımıza,
genlerimize hitap edecek bir öğrenci
yurdu özlemi içerisindeydi. Bugün ilk
adımını burada hep birlikte atmış olduk. Bugün camiamız tarihi bir güne
şahitlik etmektedir. Buna vesile olan
bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çünkü zihnen bir hazırlık yapmadan, gönül olarak bu işi istemeden bir
başarıyı hiç kimse elde edemez.
Bu yönden baktığımız zaman bu
eser topyekûn Türkiye Kamu-Sen’in
başarısı olacaktır. Maddi yönü Türk
Eğitim-Sen tarafından karşılanmış
olsa da bu yurdumuz Türkiye KamuSen’e bağlı tüm sendikalarının tüm
üyelerinin faydalanabileceği bir eser
olacaktır. Bizim ayrımız, gayrımız yoktur, bundan sonra da olmayacaktır. Biz
ekmeğimizi bölüşen insanlarız. Acımızı

da sevincimizi de hep birlikte
geçmişte nasıl paylaştıysak
bugünde paylaşıyoruz yarın
da paylaşacağız.
Yıllarca bu ülkenin evlatları yurt sıkıntısından dolayı
bir takım odakların insafına
terk edildi. Türk milletini
geleceğe taşıyacak evlatlarımızı yetiştirmek mümkünken
maalesef birileri tarafından
kendi insanına silah sıkan,
bomba atan bir nesil yetiştirildi. Böyle değerlendirdiğimizde gerçekten kahroluyoruz.
Belki de bu ülkenin geleceğini
omuzlayacak çok zeki evlatlarımız art niyetli insanların kucağına terk edildiği için, sahip
çıkılmadığı için bugün kendi
insanına silah sıkacak hatta
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni
bombalayacak zihniyetteki
insanlar haline dönüştü.
Onun için bu yaptığımız
faaliyetler çok önemlidir. Gücümüz neye yetiyorsa bundan
sonra da Allah nasip ederse
başka illerde de benzeri
faaliyetleri gücümüz oranda
yapmaya gayret göstereceğiz. Umuyoruz ki okullarımız
da olur. Neden olmasın? Bu
camia bunları yapmaktan
aciz bir camia asla değildir.
Bu camiada Türkiye, millet
sevdalıları var. Ben yurdumuzun adını günümüzün birlik ve
beraberliğini temsil etmesinden dolayı tüm şehitlerimize
temsil etmesi adına vakar
ve cesaret örneği gösterdiğinden dolayı adını Ömer
Halisdemir olmasını temenni
ediyorum.
Yurdumuz bütün milletimize
hayırlı uğurlu olsun. Katılan
herkese teşekkür ediyorum

inşallah hep birlikte yurdumuz
tamamlandığında açılışını
da yapmış oluruz. Bunun
yanında müteahhidimiz Mehmet Ozan’a verdiği emeklerden dolayı çok teşekkür
ediyorum” diyerek sözlerini
noktaladı.
Genel Başkanımız İsmail
Koncuk’un konuşmasının
ardından Türk Diyanet VakıfSen Genel Başkanı Hazım
Zeki Sergi Kuran-ı Kerim okudu. Okunan Kuran-ı Kerim’in
ardından eller semaya Türk
milletinin bekası ve başta Gazi
Mustafa Kemal Atatürk, silah
arkadaşları ve tüm şehitlerimiz
için kalktı.
Yapılan duaların ardından
Genel Başkanımız İsmail
Koncuk, Türkiye Kamu-Sen’e
bağlı sendikalarımızın Genel
Başkanları, İlksan Yönetim
Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz,
çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Genel Merkez
Yöneticilerimiz ve katılımcılar
kesilen kurbanlarla birlikte
öğrenci yurdumuzun temeline
ilk harcı hep birlikte attılar16
katlı olarak planlanan öğrenci yurdumuz, kız ve erkek
öğrenci yurtları olarak iki ayrı
kısımdan oluşacak.
Yurdumuz 264 kız, 264 erkek olmak üzere toplam 528
öğrencinin her türlü barınma,
toplantı, yemek, kafeterya, internet, kütüphane gibi ihtiyaçlarını karşılayacak donanıma
sahip olacak.
Yurdun 2017-2018 Eğitim
ve Öğretim yılına yetiştirilerek
faaliyete girmesi planlanıyor.
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