MUTFAK ENFLASYONU 2016’DA
YÜZDE 10,6 OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan Aralık 2016 fiyatlarına göre
yapılan araştırmada çalışan tek kişinin yoksulluk sınırı 2.372,10 TL
olarak hesaplandı. Dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddi ise
2’de
4.827,87 TL olarak belirlendi.

Genel Başkan İsmail KONCUK:

“2017 YILINDA HEM ÜLKEMİZ
HEM DE KAMU ÇALIŞANLARI İÇİN
HUZUR İSTİYORUZ”

2016 yılının, hem milletimiz hem de
kamu çalışanları için sıkıntılı ve problemli bir dönem olarak geride kaldığını ifade eden Genel Başkan Koncuk; “Yüce Allah’tan niyaz ediyorum
ki, 2017 ülkemiz ve çalışma hayatı için
sıkıntılarımızın ortadan kalktığı, problemlerimizin çözüldüğü bir sene olsun.

tartışılmadığı, kamuda ayrımcılığın ve
yandaş kayırmanın yaşanmadığı, toplumun tüm kesimlerinin kucaklandığı
bir dönem yaşanmasını arzu ediyorum.

Diğer yandan, Türk milletinin birlik
ve beraberlik içerisinde, küresel emperyalizmin terör üzerinden gerçekleştirdiği saldırıları bertaraf edeceğine
Kamu çalışanlarının kazanılmış hakla- inancımı yineliyor, ülkemiz için huzurlu
rının gasp edilmediği, iş güvencesinin bir gelecek temenni ediyorum.” dedi.
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MUTFAK ENFLASYONU 2016’DA
YÜZDE 10,6 OLDU
Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan Aralık 2016 fiyatlarına göre
yapılan araştırmada çalışan tek kişinin yoksulluk sınırı 2.372,10 TL
olarak hesaplandı. Dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddi ise
4.827,87 TL olarak belirlendi.

Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi’nin
yapmış olduğu 2016 Aralık
ayına ait asgari geçim endeksi sonuçları açıklandı.
Türkiye İstatistik
Kurumu’ndan alınan Aralık
2016 fiyatlarına göre yapılan
araştırmada çalışan tek kişinin yoksulluk sınırı 2.372,10
TL olarak hesaplandı.
Dört kişilik bir ailenin
asgari geçim haddi ise
4.827,87 Lira olarak belirlendi. Sonuçlar, dört kişilik bir
ailenin asgari geçim haddinin bir önceki aya göre
%1,23 oranında arttığını
ortaya koydu.
Çalışan tek kişinin açlık
sınırı da bir önceki aya göre
%0,90 oranında yükselmiş
ve 1.821,18 Lira olarak
hesaplandı. Türkiye’de 4
kişilik bir ailenin ortalama
gıda ve barınma harcamaları
toplamı ise 2016 yılı Aralık
ayında 1.838,49 Lira olarak
tahmin edildi.

yaptığı gıda harcaması, maaşının %40,7’sini oluşturdu.
Türkiye İstatistik Kurumu
verilerinde 738,99 TL olarak
belirlenen kira gideri ise
Aralık 2016 ortalama maaşının %27,3’üne denk geldi.
Buna göre bir memur,
ortalama maaşının %68’ini
yalnızca gıda ve barınma
harcamalarına ayırmak
zorunda kalırken, diğer ihtiyaçlarını karşılamak için ise
maaşının %32’si kaldı.
Ortalama ücretle geçinen
bir memur ailesinin ulaşım,
sağlık, eğitim, haberleşme,
giyim gibi diğer zorunlu
ihtiyaçlarını karşılaması için
Aralık 2016 maaşından geriye yalnızca 865,23 TL kaldı.
2016’DA MEMUR YÜZDE 6,9 FAKİRLEŞTİ
Yıllık bazda değerlendirildiğinde, 2016 yılında açıklanan yüzde 8,53’lük enflasyona rağmen açlık sınırının
yüzde 9,6; çalışan tek kişinin
yoksulluk sınırının yüzde 9,8;
dört kişilik ailenin yoksulluk
sınırının ise yüzde 10,6 oranında arttığı görüldü.

Yapılan araştırmada,
4 kişilik bir ailenin sağlık
kuruluşlarının belirlediği
gibi sağlıklı bir biçimde
beslenebilmesi için gerekli
harcamanın Aralık 2016 veri2016’DA MEMURUN
lerine göre günlük 36,65 TL
olduğu belirlenirken, Ailenin ZORUNLU HARCAMALAaylık gıda harcaması toplamı RI 461,76 TL ARTTI
ise 1.099,5 TL oldu.
Buna göre, mutfak enflasyonu açıklanan enflasyonun
Aralık 2016 itibarı ile
iki puan üzerinde gerçekortalama 2.703,84 TL ücret
alan bir memurun ailesi için leşti.
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2015 yılının Aralık ayında
2160,42 TL olan çalışan tek
kişinin yoksulluk sınırı 2016
yılı Aralık ayında 211,68
TL’lik artışla 2372,10 TL’ye
yükseldi.
Çalışan tek kişinin açlık
sınırı 2015 yılı sonunda 1662
TL iken, 2016 yılı sonunda
159,18 TL artarak 1821,18 TL
olarak hesaplandı.
Dört kişilik bir ailenin
insanca yaşayabilmesi için
yapması gereken en düşük
zorunlu harcama tutarı 2015
sonunda aylık 4366,11 TL
iken, geçtiğimiz yıl sonunda
4827,87 TL olarak belirlendi.

KONCUK: TOPLU
SÖZLEŞME MEMURU
VURDU
Koncuk, “Özellikle yılın
son aylarına doğru döviz
kurlarında yaşanan artışın
da etkisiyle bütün mal ve
hizmetlere fahiş zamlar yapılmıştır.
Buna bağlı olarak, vatandaşlarımızın olmazsa olmaz
harcamaları da enflasyonun
üzerinde artmıştır. Daha önceki açıklamalarımızda da
ifade ettiğimiz gibi mutfak
enflasyonu TÜİK’in açıkladığı genel enflasyondan yüzde 25 daha yüksek çıkmıştır.

enflasyon rakamları beklenmelidir.
Geleceği öngörmeden
alkışlar eşliğinde imzalanan
toplu sözleşme daha ilk yılında iflas etmişti. 2017 yılı
ise toplu sözleşmenin bütün defolarının belirgin bir
şekilde hayatımızı olumsuz
etkileyeceği ve memur ve
emeklileri
cüzdanından
vuracağı bir yıl olacaktır.
Bunun en açık göstergesi
kamu görevlilerine bu ay
verilecek olan yüzde 3 gibi
anlamsız bir maaş zammı
öngörmüş olmasıdır.

Buna göre dört kişilik
ailenin zorunlu harcamalarındaki artış aylık tam 461,76
TL oldu. Buna karşın ortalama memur maaşı 2015 yılı
sonunda 2407,22 TL iken,
2016 yılı sonunda 2703,84
TL oldu.

2016 yılı için enflasyon
yüzde 8,53 olarak açıklanmışken,
harcamalardaki
artış yüzde 9,6 ile 10,6 arasında değişmiştir. Dolayısıyla mutfak enflasyonunun
genel enflasyondan daha
hızlı yükseldiği bir kez daha
görülmüştür.

MEMUR MAAŞLARI
2016’DA YÜZDE 6,9 ERİDİ

Dövizde görülen yükselişin hız kesmeden devam etYüzde 3 zammın memur
tiği düşünüldüğünde 2017
yılının vatandaşlar açısından maaşına ortalama yansımason derece zor geçeceği sı 81,12 TL’dir. Halbuki, memurun 2016 yılındaki kaybı
şimdiden belli olmuştur.
Geçtiğimiz yılın sonunda 165,14 TL olmuştur. Buna
yaşanan kur artışlarının mal göre kamu görevlilerinin
ve hizmetlere yansıması asıl yalnızca 2016 yılı zararları
önümüzdeki üç ayda ger- için yüzde 4’lük ek bir zamçekleşecektir. Buna bağlı ma ihtiyaçları olduğu ortaya
olarak, özellikle 2017’nin ilk çıkmaktadır.” dedi.

Memur maaşlarına geçtiğimiz yıl bütün artışlarla
birlikte 296,62 TL zam yapılırken, ailenin harcamaları
461,76 TL artınca ortalama
maaş ile geçinen bir memur
ailesi aylık 165,14 TL kayıp
yaşadı.
Memur maaşındaki bu
kayıp yüzde 6,9 olarak
hesaplandı.

yarısı için oldukça yüksek

Enfilasyon ateşi
mutfağı yakıyor

TÜRK EĞİTİM-SEN
TÜRKİYE KAMU-SEN’DEN
“HALEP’TE İNSANLIK ÖLMESİN”
KAMPANYASINA DESTEK
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının öncülüğünde
başlatılan “Halep’te İnsanlık Ölmesin” isimli insani yardım ve sosyal
duyarlılık kampanyasına konfederasyonumuz Türkiye Kamu-Sen’de
destek oldu.
KONCUK: HALEP’TE YAŞANANLAR İNSANLIĞIN VİCDANINI KANATMAKTADIR

camiası olarak, Halep’in çığlıklarına
kulak verecek, bu dram sona erinceye kadar bölgedeki kardeşlerimizin
her türlü ihtiyaçlarının giderilmesi
için düzenlenen kampanyada
üzerimize düşen sorumluluğu yerine
getireceğiz” dedi.
“HALEP’TE İNSANLIK ÖLMESİN” KAMPANYASINA DESTEĞİMİZ SÜRÜYOR

“Halep’te yaşananlar insanlığın
vicdanını kanatmaktadır” diyen
Türkiye Kamu-Sen ve Türk EğitimSen Genel Başkanı İsmail Koncuk,
“Konfederasyon olarak, başlatılan
bu kampanyaya 450 bin üyemizle
yürekten destek veriyoruz” dedi.

Türkiye Kamu-Sen olarak, Diyanet
İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet
Vakfının öncülüğünde başlatılan
“Halep’te İnsanlık Ölmesin” isimli
insani yardım ve sosyal duyarlılık
kampanyasına konfederasyon olarak
desteğimizi açıklamıştık.

Genel Başkan İsmail Koncuk;

Bu bağlamda, “Halep’te İnsanlık
Ölmesin” kampanyasına destek
vermek isteyen üyelerimiz ve duyarlı
vatandaşlarımız, aşağıda belirttiğimiz bağış yöntemleri ile Halep’e
destek ve yardımlarını ulaştırabilirler.

“Çatışmaların ortasında kalan
masum sivil halkın yaşam mücadelesi verdiği Halep’te yaşananalar
insanım diyen herkesin vicdanlarını
kanatmaktadır.
Dünya kamuoyu bu duruma sessiz
kaldıkça her gün katledilen sivillerle birlikte bir anlamda insanlık da
katledilmektedir.
“Komşusu açken tok yatan bizden
değildir” diyen Peygamberimizin
ümmeti olarak yanı başımızda yaşanan bu trajediye duyarsız kalmamız
elbette düşünülemez.
Doğu Türkistan’da, Gazze’de,
Myanmar’da, Bosna Hersek’te,
Çeçenistan’da, Irak’ta ve dünyanın
bir çok köşesinde yaşanmış ya da
bugün hala yaşanan dramların bir
benzerinin de Halep’te gerçekleşmesine izin verilmemelidir.
Dünyanın neresinde olursa olsun,
bütün mazlumların bir an önce
huzura kavuşmalarını diliyoruz. Bu
kampanya ile birlikte, milletimizin
bölgemizde yaşanan gelişmelere,
akan kan ve göz yaşına biraz daha
hassasiyetle yaklaşacağını ümit
ediyoruz.
Ülkesinde, bölgesinde ve tüm
dünyada yaşananlara karşı asla duyarsız kalmayan Türkiye Kamu-Sen

BAĞIŞ YÖNTEMLERİ
“Halep’te İnsanlık Ölmesin” kampanyasına katkıda bulunmak isteyen
hayırseverler, aşağıdaki bağış yöntemlerinden dilediklerini kullanarak
bağışta bulunabilecekler.
SMS İLE BAĞIŞ
SMS bağışı yoluyla kampanyaya
katılmak isteyen hayırseverler, tüm
GSM operatörlerinin faturalı hatları
üzerinden “HALEP” yazıp 5601’e
SMS mesajı göndererek 10 TL tutarında bağışta bulunabilecekler.
ONLİNE BAĞIŞ
Türkiye Diyanet Vakfı web sayfası
üzerinden bağış yapmak isteyen
hayırseverler, bagis.diyanetvakfi.org.
tr adresinden tüm bankaların kredi
kartı veya debit kartı ile online bağış
yöntemiyle bağış yapabilecekler.
MAKBUZ KARŞILIĞI BAĞIŞ
Kampanyaya nakit olarak bağış
yapmak isteyen hayırseverler, Türkiye Diyanet Vakfı şubeleri ile tüm
İl ve İlçe müftülüklerine müracaat
ederek makbuz karşılığında bağışta
bulunabilecekler.

Türkiye’nin Sendikası

TÜRKİYE KAMU-SEN
KİMLERİN SENDİKASIDIR,
İLKELERİ NEDİR?
Köşe Yazısı
Biz, adalete, hakka, hukuka,
kul hakkına ve evrensel insan
haklarına saygıya inanıyor, tüm
insanlarımızın bu değerlerden
nasiplenmesi için mücadelenin
önemini vurguluyoruz. Sendikacılıkta, kirlenmeyi, kokuşmuşluğu,
yandaşlığı topyekun reddediyoruz.
Yapılan insani hataların her
zaman telafisi vardır. Art niyetli
olmayan eksik ve kusurlar her
zaman düzeltilebilir, ancak vatanseverliği sebebiyle, hata yapan,
duygularına gem vuramayan
insanların linç edilmesine asla
gönlümüz razı olamaz. İnanıyoruz
ki, VATANSEVERLİK YARGILANAMAZ! KİM NE DERSE DESİN
VATANSEVERLİĞİN YARGILANMASINA MÜSADE EDİLEMEZ.
Türkiye Kamu-Sen bir sendikadır, ancak kendisini yüzde
yüz milli, yüzde yüz yerli olarak
tanımlayan vatansever özelliği öne
çıkmış, “Türkiye Sevdalısı” sıfatını
benimsemiş, dünya görüşü ne
olursa olsun, tüm kamu çalışanlarının yuvasıdır. Biz, her hareketimizde, bu özelliğimizi unutmadan
davranması gerektiğine inanan
insanlarız.

İsmail KONCUK
Genel Başkan

asla çelişemez. Sendikacılıkta, kirlenmeyi, kokuşmuşluğu, yandaşlığı topyekun reddediyoruz.
Biz, adalete, hakka, hukuka,
kul hakkına ve evrensel insan
haklarına saygıya inanıyor, tüm
insanlarımızın bu değerlerden
nasiplenmesi için mücadelenin
önemini vurguluyoruz.
Biz milli ve manevi değerlerimize sımsıkı bağlı ve bu değerlerin
tartışılmasına asla izin vermeyen
bir anlayışın temsilcileriyiz. Bizim
inandığımız tüm değerler, milletimizin asırlar boyunca can verdiği,
kan verdiği değerlerdir. Bu kıymet
hükümlerine saygısı olmayanın,
bizimle de yakından uzaktan ilgisi
olamaz.
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin
kurucusu, Ulu Önder Atatürk’e,
milli mücadele kahramanlarımıza
saygı esastır. Tarihini saymayan,
ecdadına değer vermeyen hiç
kimseyle yolumuz kesişemez. Türk
tarihi bir bütündür ve birbirinin
tamamlayıcısıdır.

Türkiye Kamu-Sen, hak aramada ilkeli, kararlı ve cesur sendikacılığın tek adresidir. Bu ülkeye ve bu
Biz, ırkçı değiliz, biz ayrılıkçı,
coğrafyada yaşayan, etnik kökeni
bölücü değiliz, biz tek kelime ile
vatanseveriz. Biz, eğitim dilinin de, ne olursa olsun tüm insanlara saygı ve hizmet, Türkiye Kamu-Sen’in
resmi dilin de Türkçe olmasından
yanayız. Biz, Anadolu coğrafyasın- değişmez hedefidir.
da, yaşama hakkımıza göz diken,
Türkiye Kamu-Sen ile yürüyecek
güven içinde yaşamamıza engel
herkes, bu değerlere saygıyı da
olan tüm unsurlara kökten karşıyız esas almalıdır. Bizimle yürüyenler,
ve bu unsurlara karşı verilen her
neden bizimle olduğunu bilmetürlü mücadeleyi sonuna kadar
lidir. Bizim gizli bir ajandamız
destekledik, destekleriz.
yoktur ve olmayacaktır. Kimseyi
aldatmadık, aldatmayacağız. Tüm
Biz her alanda olduğu gibi,
ekonomik ve sosyal haklarımızın
sendikacılık alanında da ahlakı
da sonuna kadar savunucusu
savunuruz, stratejilerimiz, olaylara
olmaya devam edeceğiz.
yaklaşım tarzımız, taşıdığımıza
inandığımız ahlaki değerlerimizle
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Köşe Yazısı

NE OLUYOR/NE OLMUYOR
YADA NE VAR/NE YOK?

Türkiye’de güncel meselelerle
ilgili yazı yazmak, her dönem kolay
yapılabilen bir iştir. Zira ülkemizde
konu sıkıntısı pek çekilmez. Gündem, her daim canlıdır, hareketlidir. Günlük, hatta gün içinde anlık
gelişmeler, sık rastlanır durumlardır. Olmadık işler oluverir, olması
beklenenler ise sürpriz bir şekilde
gerçekleşmez. Ama her seferinde
senaryo aynıdır. İlk başta bir sorgulama dönemi başlar, sonra sıcak
gündemi değerlendiren uzmanlar
belirir. Birkaç gün kanal kanal gezdiriliren bu kimseler bazen Türkiye’yi,
kimi zaman da hem Türkiye’yi hem
de dünyayı kurtarırlar. Gündemdeki konunun harareti düştükçe,
uzmanlar da perdeden yavaş yavaş
çekilmeye başlar. Tam her şey bitti
derken gündem yine değişir ve film
yeniden başlar.
Bugünlerde de benzeri sahneleri
yaşamaya devam ediyoruz. Yaşadığımız sahneler maalesef tanıdık
çünkü konu yine terör. Bu sahneleri yorumlayanlar da bilindik isimler.
Fakat içinden geçtiğimiz günler,
yaklaşık 35 yıldır bildiğimiz yöntemlerin kullanılmadığı olaylarla dolu.
Terör eylemleri, artık bizden uzakta
gerçekleşmiyor. Her gün kullandığımız yol, işyerimiz, vakit geçirdiğimiz
mekânlar, hatta evlerimizin içi bile
birer hedef. Zira bu bela, artık sadece dağda-bayırda-kırsalda değil
yerleşim merkezlerine, ilçe ve şehir
merkezlerine sirayet etti.
Terörün yöntemleri gibi aktörleri
de değişti. Bizim aşina olduğumuz
bölücü örgüt PKK’nın yanına, yeni
aktörler eklendi. İç ve dış kaynaklı ör-

gütlerin sayısı arttı, bilindik örgütler
de yeni uzantılar kurarak Türkiye’yi
hedef alıyor. Dolayısıyla terör örgütleri, topyekûn ülkemizi hedef tahtasına oturttu. Ortadoğu coğrafyasından bildiğimiz, Irak ve Suriye gibi
iç savaş yaşayan ülkelerde hemen
her gün gerçekleşen terör olayları,
bize de bulaştırıldı. Daha önce de
belirttiğimiz gibi bu eylemler, hiçbir
ayrım yapılmaksızın ve cüretkârca
yapılmaktadır. Teröristler toplumu,
iliklerine kadar korkutmak ve bezdirmek için her yolu deniyorlar. En
son Kayseri’de, komando birliklerimize yapılan eylem de bunun tipik
bir örneği. Adı efsanevî bir şöhrete
sahip olan komandolarımıza bile
saldırarak bir psikolojik propaganda
tekniği uyguluyorlar. Ayrıca Kayseri
gibi bu tip eylemlerin hemen hiç yaşanmadığı, terörle mücadelede safı
çok net olan tarihî bir şehir hedef
alınıyor. Genelkurmay Başkanı’nın
memleketi olması da bir başka etken. Bütün bunlar, insanları aynı
noktaya yöneltiyor: “Ne oluyor?”
veya “Olmayan ne?”
Terörle mücadele etmekle görevli olan hükümet ise her terör eylemi sonrası ezberlenmiş bir dizi lafı
sırlıyor. Kameranın karşısına geçen
her yetkili, “intikam” içerikli gaz alıcı
açıklamalarla durumu idare ediyor.
“Terörün kökünü kazımak üzereyiz.
Üç vakitte bu iş bitecek.” gibi söylemlerle işi geçiştirme telaşı var.
Beynin arkasında ise “Birkaç gün
idare edelim. Nasılsa unutulur.”
düşüncesinin varlığı çok belli. Ama
artık vatandaş, yavaş yavaş sorguluyor. Olanı ve olmayanı görmeye

ALAN DEĞİŞİKLİĞİNDE ÇALIŞMALAR
SONA GELİYOR
Türkiye Kamu-Sen ve Türk
Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail
Koncuk, MEB’in alan değişikliği
konusundaki çalışmalarının son
noktaya geldiğini belirterek, alan
değişikliğinin diplomaya bağlı
yapılması gerektiğini bildirdi.
Koncuk ayrıca, “Alan değişikliği bir
sistemle, ihtiyaçlarımız doğrultusunda her yıl yapılmalı, kişiler
gelecek yıllarda yeni sürprizlerle
karşılaşmamalıdır.” dedi.
Genel Başkan, alan değişikliği
konusunda resmi açıklamayı
görmeden detay vermenin kamuoyunu yanıltmak olacağını da
söyleyerek, “Bu tamamen MEB’in
yetkisindedir ve beklenmelidir”
diye konuştu.
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Koncuk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları
kaydetti: “ Bilindiği üzere alan
değişikliği konusunda MEB’in
çalışma başlattığını duyurmuştum.
Bu konuda çalışmalar artık son
noktaya gelmiştir. MEB mutlaka
alan değişikliğini yapacaktır,
bundan kuşkumuz yok. Önce de
duyurduğum gibi alan değişikliği
diplomaya bağlı olarak yapılmalıdır. Alan değişikliği bir sistemle,
ihtiyaçlarımız doğrultusunda her
yıl yapılmalı, kişiler gelecek yıllarda
yeni sürprizlerle karşılaşmamalıdır.
Alan değişikliği konusunda resmi
açıklamayı görmeden detay vermek kamuoyunu yanıltmak olur.
Bu tamamen MEB’in yetkisindedir
ve beklenmelidir.”

başlıyor. Meselenin sadece istihbarat zafiyetinden kaynaklanmadığını tespit edebiliyor ve şu soruyu
soruyor: “Eskiden olmayıp da şimdi olanlar, acaba neyin yokluğunu
gösteriyor?”
Aslında sorunun cevabı bellidir.
Bir süredir Türkiye’de, devlet mekanizması işlemiyor. Buna ister zafiyet densin, isterse art niyet aransın
hiç fark etmez. Sonuç önemlidir ve
dünyanın her yerinde, bu durumda
tek gerçek bir vardır. Can güvenliği,
eskiye oranla daha kötü bir noktaya gelmişse bunun sorumlusu, can
güvenliğini temin etmesi gereken
devlettir. Yasama, yürütme ve yargı
ayakları üzerine oturan bu mekanizma layıkıyla çalışırsa bu tip olaylar,
asgari seviyeye düşer ve sıfırlanır.
Yok eğer bir aksama varsa bu şiddet sarmalının nerede başlayıp nerede biteceği belli olmaz. Üstelik
devlet işlemezse hemen her konu,
bir sorun hâline gelir ve o ülke, vatandaşlarının kafasında yaşanacak
bir yer olmaktan çıkmaya başlar. İşin
kötüsü, terör örgütlerinin de onların
sahiplerinin de istediği tam da budur: Vatandaşın iradesini sarsmak,
çözmek ve eritmek.
Devlet dediğimiz organizasyon,
belli başlı bazı kıstaslarla idare edilir. En önemlisi de hangi sistemi işletirseniz işletin, ne yenilik yaparsanız
yapın, her kurum gibi devlet de kendi gelenekleriyle ayakta kalır. Zira
bu gelenekler, devletin hem arşivi
hem de benzer durumlar karşısında
başvuracağı bir çözüm sepetidir.
Türkler gibi binlerce yıllık devlet geleneğine sahip bir milletin devleti

Sami ÖZDEMİR
Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri

de bu temel üzerine inşa edilmiştir.
Bu geleneklere sırtını dönüp “Ben
yaptım oldu.” derseniz, sürekli kandırılırsınız. Elbette hata yapmak,
kandırılmak hep birer tecrübedir ve
iyi değerlendirilirse doğrulara ulaşmak için birer araçtır. Fakat devleti
idare edenler için gelenekleri dikkate almak ve tarihî tecrübeye müracaat etmek, hep bu aldatılmalara
set çeker. Kaldı ki devlet adamlarının kandırılma lüksü olamaz çünkü
bulundukları makam, hata kaldırmaz. Bu sebeple ülkemizin gündemine giren anayasa değişikliklerini
değerlendirirken bu ölçüler dikkate
alınmalıdır. Zira anayasa, bir devletin yapısını ve işleyişini düzenlediği
gibi devlet organlarının toplumla
ilişkilerini de düzenler. Bu sebeple
mesele, sadece sistem değil sistemi
işleten zihniyettir. “Bu zihniyet, geleneği ve tarihî tecrübeyi ne kadar
dikkate alıyor?” şeklindeki bir soru,
tam da bugünlerde sorgulanmaya
muhtaçtır. Dolayısıyla TBMM’deki
milletvekilleri de buna dikkat etmelidir. Zira tarih, kendilerinden böyle
bir hassasiyeti, her zamankinden
daha çok beklemektedir.
Öte yandan 2017 yılının, Türk ve
İslam coğrafyasına huzur ve barış
getirmesini temenni ediyorum.
Saygılarımla

ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NE
YAPTIĞINI BİLİYOR MU?
Türkiye Kamu-Sen ve Türk EğitimSen Genel Başkanı İsmail Koncuk,
Şanlıurfa’da bazı okulların stajyer
öğretmenleri üyesi olduğu sivil toplum
kuruluşları, sendikalar, sosyal medya
hesapları ve benzeri soruların yer aldığı
formu doldurmaya zorladığını söyleyerek” Laf,söz dinlemeyen, Bakanlık yetkililerinin uyarmasına rağmen kafasına
göre iş ve işlemler yapan Şanlıurfa Milli
Eğitimine bir ayar şarttır.”dedi.
Genel Başkan şunları kaydetti:
“ Bu Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü nasıl yönetiliyor? Hiçbir ilde yapılmayan uygulamalar bu ilde yapılıyor.
Şanlıurfa farklı bir eyaletmi?
Bakanlık İl Müdürlüğünü yapmayın
diye uyardığı halde, Şanlıurfa’da bazı
okullar stajyer öğretmenleri hala ekteki
formu doldurmaya zorluyor.

Laf,söz dinlemeyen, Bakanlık yetkililerinin uyarmasına rağmen kafasına
göre iş ve işlemler yapan Şanlıurfa Milli
Eğitimine bir ayar şarttır.
Ey Şanlıurfa İl Müdürü stajyerlerin
okuduğu, abone olduğu dergi
ve gazeteler seni neden ilgilendiriyor? O düşündüklerin çoktan
kapandı. Uyan!
Ey Şanlıurfa İl Müdürü, kimin hangi
sendikanın üyesi olduğu MEB kayıtlarında var, okuldaki dosyasında da var.
Sen bunları bilmiyor musun?
Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü
stajyer öğretmenlerin ayakkabı numarasını neden merak
etmiyorsun?Daha özel bilgileri de
sorabilirdin!Yazık! “
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Türkiye’nin Sendikası

DENİZLİ’DE, TÜRKİYE KAMU-SEN COŞKUSU
Türkiye Kamu-Sen’in teşkilatları
ve üyeleri ile buluştuğu istişare
toplantıları büyük bir coşku ve heyecanla devam ediyor.
Bu kapsamda Denizli ilimizde
yapılan istişare toplantısında Genel Başkanımız İsmail Koncuk ve
Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Türkiye
Kamu-Sen Genel Sekreteri ve Türk
Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder
Kahveci, Türkiye Kamu-Sen Genel
Teşkilatlandırma Sekreteri ve Türk
Büro-Sen Genel Başkanı Fahrettin
Yokuş, Türkiye Kamu-Sen Genel
Mali Sekreteri ve Türk Yerel HizmetSen Genel Başkanı İlhan Koyuncu,
Türkiye Kamu-Sen Genel Eğitim
Sekreteri ve Türk Diyanet Vakıf-Sen
Genel Başkanı Hazım Zeki Sergi,
Türkiye Kamu-Sen Genel Toplu
Sözleşme Sekreteri ve Türk İmarSen Genel Başkanı Necati Alsancak,
Türkiye Kamu-Sen Genel Mevzuat
Sekreteri ve Türk Enerji-Sen Genel
Başkanı Mehmet Özer, Türkiye
Kamu-Sen Genel Basın Sekreteri
ve Türk Haber-Sen Genel Başkanı
Sedat Yılmaz Türk Eğitim Sen Genel
Teşkilatlandırma Sekreteri Talip
GEYLAN, teşkilat yöneticilerimiz,
üyelerimiz ve kamu çalışanları ile bir
araya geldi.
KONCUK: KAMUDA YAŞANAN SIKINTILARIN İLK TEDBİRİ
SAĞLAM SENDİKAL MÜCADELEDİR
Coşkulu bir biçimde gerçekleştirilen Denizli istişare toplantımızda,
Genel Başkan İsmail Koncuk, ülke
gündemi ve çalışma hayatına dair
önemli değerlendirmelerde bulundu. Tüm katılımcıları selamlayarak
sözlerine başlayan Genel Başkan
İsmail Koncuk, “Sendikacılık önemli
bir faaliyettir. Bugün dünden daha
önemli bir faaliyet haline geldi.
Emin olun yarın daha da önemli
hale gelecek. Bu kadar önemli
bir faaliyet için nasıl bir sendikal
anlayışın Türkiye’de hakim olması
konusunda bütün kamu çalışanlarının artık bir nefis muhasebesi
yapması gerekmektedir. Neleri
konuşuyoruz? Kamu ile ilgili her şeyi
konuşuyoruz. Kim konuşuyor? Bizim
dışımızda birileri konuşuyor, iktidar
konuşuyor, siyasetçi konuşuyor. İş
güvencemizi konuşuyorlar. Devlet
memurluğu kavramının kaldırılmasını konuşuyorlar.
Türkiye Kamu-Sen olarak yıllardır
bu konuda düşüncelerimizi her
platformda ifade ettik. Bugünün
meselesi değil bu, 2002’de iktidar
oldular, 2003 yılından bu yana
devlet memurluğunun kaldırılmasına yönelik açıklamaları var. Sayın
Cumhurbaşkanı, Başbakanlığı

döneminde devlet memurlarına bir
şekilde takmıştı ve 14 yıldır bunu
konuşuyorlar. 17-25 Aralık’ta yaşanan olaylardan sonra biraz daha hız
kazanan bir seyir takip etmeye başladı. OHAL ile daha da ileri giden
açıklamalara şahit oluyoruz. Bunun
tedbirinin herkesin alması lazım. Bu
ülkede sadece biz yaşamayacağız,
“Emekli olurum, paçayı yırtarım”
diye düşünenler olabilir ama bizim
evlatlarımızda, torunlarımızda bu
ülkede yaşayacak, kamu nizamı
içinde yaşayacaklar. Paçayı yırtmak
gibi bir durum söz konusu değil. Bu
anlayışla ilgili sağlam bir sendikal
mücadele ve anlayış lazım, ilk adım
budur. Sendikal tercihlerimizle bunu
göstereceğiz.
Bugün kamuda nasıl bir sendikal
anlayış hakim, bizi kimler temsil
ediyor? Geçtiğimiz günlerde KPDK
toplantısı vardı orada anlattım.
“Toplu sözleşmenin 21 maddesi
uygulanmadı” dedim, bu toplu sözleşme imzalanırken herkes hatırlar
“Tarihi başarı” diye reklam yaptılar.
Biz imzalanırken ayağa kalkıp reddettik birileri alkışlar ve sloganlarla
imzaladılar. Açıklamamızda “Ucu
açık yuvarlak kararlar alınmaz”
dedik. Tam 21 madde uygulanmadı, 4-C’lilerin kadroya geçirilmesi
mesela, hala kadroya geçemediler.
Neredeyse 2017 yılı toplu sözleşme
dönemi geldi ama hala kadro yok.
Memur işi yapan üniversiteli işçilere
kadro verilmesi hala uygulanmadı. KİT’lerde çalışan memurların,
sözleşmelilerin maaş guruplarının
üçe düşürülmesi noktasında tarih
verilmesine rağmen 11 ay geçti ama
hala bir uygulama yok. Bunları ben
söyleyince malum sendika Genel
Başkanı yanımda hoplayıp duruyor.
Dedim ki kendisine, “Ucu açık toplu
sözleşme kararları alırsanız, şimdi
de böyle yuvar yuvar yuvarlanırsınız” aynen böyle durum. Böyle bir
sendikal anlayış olmaz.
Masada nasıl hareket edeceğini
bilmeyen bir sendikanın kamu çalı-

şanlarına vereceği hiçbir şey yoktur.
İnceledik toplu sözleşmeyi, 2013
yılında imzalanan toplu sözleşmede
2014 ve 2015 yılında nasıl enflasyon
farkı alacağımız düzenlenmiş ama
2015 yılına gelmişiz bu düzenlenen
madde değiştirilmiş, 2015 toplu
sözleşmesine yazılmış bu sendikanın Genel Başkanı ve memurlar
adına o toplu sözleşmeye oturan o
sendikaların yetkililerinin hiç biri bu
maddenin değiştirilerek önlerine geldiklerinden haberdar bile
değiller ve imzayı basmışlar. Peki ne
olmuş? Enflasyon farkının hesaplanma şekli değiştirilmiş. Ne kaybettik
biliyor musunuz? Her ay için tam
yüzde 1,8’lik zammı kaybettik.
Bunu her yerde anlattık, izah ettik.
Normalde tüm kamu çalışanlarının,
“Bu nasıl sendikacılık, yüzde 1’i,
binde 1’i hesap ederken, 1 TL’nin
hesabını yaparken, siz yaklaşık yüzde 2’lik kaybı bir imza ile meydana
getiriyorsunuz ve bizim zararımıza
imza atıyorsunuz” demesi gerekir.
2013’de kazandığımızı 2015’de kaybettiler. 2013’de bu imzayı Ahmet
Gündoğdu attı, 2015’de de onun
yerine gelen başkan acemice buna
imza attı.
İşte kayıp ortada. Ben bunları
söylüyorum bunların cevabı yok,
zaten verecek cevapları da yok,
lafı getirdi FETÖ’ye. “Siz 1997’de
FETÖ’nün vakfına ödül vermişsiniz”
dedi. Bizim kayıtlarımızda böyle bir
ödül yok. Bunlara cevap veremeyenler lafı başka taraflara çekmenin
derdindeler. “Biz 15 Temmuz’da
meydanlara indik ama Kamu-Sen
yok” diyor. İki tane şehidimiz var
15 Temmuz’da. Türk Tarım OrmanSen ve Türk Büro-Sen üyesi olan iki
arkadaşımız o gece şehit oldu. Türk
Eğitim-Sen, Türk Diyanet Vakıf-Sen
ve diğer sendikalarımızdan da yaralı
arkadaşlarımız var. Biz yıllardır çok
şeyi yaşadık ama bunları anlatmayı çok uygun bulmadık. Malum
sendikanın başkanına dedim ki,
“Sen 1997’de kaç yaşındaydın?

Kaldı ki, bu FETÖ ile siz koyun
koyuna yattınız, bizim yolumuz bile
kesişmedi. Bizi tarih bilir, herkes
bilir. Ne ölümden, ne silahtan ne
de dayaktan kaçtık Allah’a şükür”
Bunlar sahte kahramanlar, tatlı su
demokratları. Sendikacılıkla ilgili
anlattıklarımızın altında kalınca lafı
başka yerlere taşıyorlar ama onun
da altında kaldılar.
Kamuda yaşanan bunca sıkıntının
ilk tedbiri sağlam sendikal mücadeledir. Yapılması gereken şudur,
anlatmak ama herkese anlatmak,
izah etmek, nasıl bir geleceğin bizi
ve evlatlarımızı beklediğini tüm
kamu çalışanlarına anlatmak. Sendikal tercihlerini yeniden gözden
geçirmelerini sağlamak. Bunu hep
birlikte yaparız. Bu mücadeleyi,
gayreti, emeği hep birlikte ortaya
koyarak başarabiliriz. İnsanlar çok
şeyi bilmiyor, farkında değiller. Bir
çok insan günü yaşıyor. Gelecekle
ilgili bir projeksiyon yapamıyor,
çünkü bilgisi yok. Hepinizden
istirham ediyorum. Bu mücadele
hepimizin mücadelesidir. İsmail
Koncuk’un mor sümbüllü bağlarının mücadelesi değildir. Bu şahıs
mücadelesi değildir.” Okul müdürü
oldum, başhekim oldum paçayı
yırttım” hayır yırtamazsın. Öyle bir
düzen oluşturulmak isteniyor ki,
hiç kimsenin bu düzen içerisinde
geleceğe umutla bakması mümkün
olmayacaktır. Buna engel olabilir
miyiz? Evet oluruz. Hz. Peygamberimiz, “Bir haksızlık gördüğünüzde
elinizle müdahale ediniz, buna gücünüz yetmiyorsa dilinizle müdahale
ediniz, buna da gücünüz yetmiyorsa
kalbinizle buğz ediniz” diyor. Eliyle,
diliyle müdahale edemeyenlere
sesleniyorum, bari kalbinizle buğz
edin. Sendikal tercihlerinizi ortaya
koyarak buğz edebilirsiniz” dedi.
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YENİKAPI RUHU VE MİLLİ BİRLİK İÇİN
ÖNCE KAFALAR DEĞİŞMELİDİR
Köşe Yazısı
Herkesin bildiği gibi 15 Temmuz 2016 günü Türkiye bir kabus
yaşamış,Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir tehlikeyle karşı karşıya
bırakılmıştır.
15 Temmuz; TSK’yı da bölerek,
parçalayarak, milleti birbirine düşürerek, Türkiye’de iç çatışma yaratma
çabasında olanların,
Türkiye’yi, Suriye, Irak yapma
amacı taşıyanların bir girişimi idi.
Hamdolsun milletimizin ve bütün
siyasi partilerimizin feraseti ile bu
hain darbe girişimi atlatılmıştır.
Cenab-ı Hak “umulur ki sizin hayır
bildiklerinizde şer,şer bildiklerinizde
hayır vardır.”buyurmaktadır.
15 temmuz darbe girişiminin de
Türk Milletinin tamamının gayretleriyle bastırılmış olması,Türk Milletinin
Cumhuriyete ,demokrasiye ve ülkesine hep birlikte sahip çıkması ve
akabinde 7 Ağustos 2016 tarihinde
Yen’i kapıda yapılan”demokrasi”
mitingine iktidar partisiyle,milli
muhalefetiyle hep birlikte sahip
çıkması, 2002 yılından 15 Temmuza
kadar olan ayırımcılığın,adam kayırmacılığın yerine,ehliyet ve liyakatın
konacağı imajını vermiş,tayin ve atamalarda torpilin sona ereceği beklentisini meydana getirmiş,yılardır
mağdur olmuş,hakkı yenmiş insanlara umut ışığı olmuştur.
Bizim de sendikamızı temsilen genel başkanımızla katıldığımız bu mitingde gerek
parti liderlerinin,gerekse sayın
cumhurbaşkanının yaptığı
konuşmalar,gerekse farklı görüşten
insanların omuz omuza katıldığı ve
desteklediği bu miting umut ışığı
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olmuş,tüm kesimlere eşit vatandaş
olma ümidini doğurmuştur.
Aslında olması gereken de budur.
Aynı ülkede yaşıyorsak,aynı şartlarda vergimizi ödüyor vatandaşlık
görevimizi yapıyorsak,ülkenin nimetlerinden de eşit şekilde istifade
etmek herkesin vatandaşlık hakkıdır.
İlk günlerdeki bu ümit yavaş yavaş
hayal kırıklığına dönüşmüş,Yen’i kapı
ruhu genel başkanımızın ifadeleri
ile”külliyenin duvarlarının dışına
sirayet edememiştir.”
15 Temmuzdan tarih olarak
uzaklaşıldıkça 15 Temmuz’dan önce
iktidarın nimetlerinden hak etmeden alanlar,haram yiyenler,
Kul hakkı gaspı yapanlar,emek
hırsızları,makam mevki
fahişeleri,yahudi kafalılar,makyavelist
düşünceliler,firavun tıyniyetliler,din
Bezirganları ,dalkavuklar,şark
soytarıları,iktidarın gücüyle sendikacılık yapanlar,aday öğretmenleri ve
sözleşmeli öğretmenleri kendilerine
üye olmaları için tehdit eden şeref
yoksunları kaldıkları yerden devam
etmektedirler.
Bu embesiller 15 Temmuz’da
hep birlikte ülkesine,cumhuriyetine
ve demokrasiye topyekün sahip
çıkan insanların tekrar sınıflara
ve gruplara ayrılmasına,kul hakkı
yenmesine,ehliyet liyakat yerine
beceriksiz,devşirme insanları yönetimlere getirerek birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olduğu
bu dönemde bölücülüğe sebep
olmaktadırlar.
15 Temmuz’da darbe girişimin de
bulunanlar tabii ki en büyük haindir

ve en ağır cezayı almalıdırlar.
Bunu kimseyle tartışmayız.
Ama Bugün ülkemiz bu kritik
durumda iken ,hergün bombalar
patlarken,şehit ve gazilerimizin
acısı yüreğimizi yakarken,sayın
Cumhurbaşkanının “milli birliğe ve
beraberliğe en çok ihtiyacımız var
“dediği,bütün Türk insanını sepferberliğe çağırdığı bir dönemde,
Birçok bakanın “İstiklal savaşından
sonra en kritik dönemdeyiz “diye
ifade ettiği,iktidar ve muhalefet
partilerinin hainlerle mücadelede
birleştiği bir zamanda;
Bu ülke insanını siyasi
görüşlerine,sendikal tercihlerine
göre tekrar ayırıp ülke menfaatlerine
zarar verenler,hala siyasi görüşleri ve
sendikal tercihleri kullananlar,aday
öğretmenleri “bize üye olmazsanız
adaylığınız kalkmaz”diye,sözleşmeli
öğretmenleri de “bize üye olmazsanız sözleşmeniz yenilenmez” diyerek
tehdit edenlerin de bu hainlerden
geri kalan tarafı yoktur.
Genel başkanımız ifadesi ile”Pis
nefsine esir olmuş adamlarla terörle
mücadele edilemez ve milli birlik
sağlanamaz”
Yeni kapı ruhu ve milli birlik;
vatanseverlerle, milli düşünebilen,
kendi egosunu aşmış, toplumsal düşünme kabiliyetine sahip insanlarla
yapılır.
Pis nefsine esir olmuş adamlarla
milli birlik sağlanamaz.
O yandaş sendikanın kirli
anlayışları ile,pkk lıların başında
Fatiha okuyanları şube başkanı yapan,andımızdan rahatsız

Seyit Ali KAPLAN
Genel Mali Sekreter

olan,İstiklal marşına bile tahammül
edemeyen,bayrak şiirinden rahatsız
olanların oluşturduğu yapıya milli
eğitim bakanlığını yönettirenlerle
milli Birlik ve beraberlik ruhu sağlanamaz.
Buradan sayın cumhurbaşkanına
da seslenmek istiyorum:
Milli birlik ve beraberlik de,Yen’i
Kapı ruhu da 15 Temmuz öncesinde
kalmış
sendikal bağnazlarla,kul hakkı
yiyenlerle,hala tayin ve atamalarda
siyasi görüş ve sendikacılığı ön
planda tutanlarla sağlanamaz.
Önce bu 15 Temmuz öncesinde
kalanların beyinlerinin ve yüreklerinin değişmesi gerekmektedir.
Milli birlik önce tabandan
başlamalı,koltuk ve menfaat
sevdalıları,menfaatperestlerin bu
beraberliğe verdiği zararlar,iktidar
partisinin milletvekillerince,yerel
yönetimlerince ve mülki amirlerce
bir an önce önlenmelidir.
Türk Milletinin birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğu bu
dönemde hala ayırımcılık yapmak
vatan hainliğidir.
Cenab-ı hak birlik ve beraberliğimizi bozmasın.
Bilerek veya bilmeyerek mili
birliğimize zarar veren içşmizdeki
beyinsizleri de Allah “kahhar “sıfatıyla kahretsin.
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SARIKAMIŞ BİRLİK VE KARDEŞLİĞİMİZİN SİMGESİDİR
Türkiye Kamu-Sen ve
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı
İsmail Koncuk ve Yönetim Kurulumuz, memleketimizin zorlu ve
karanlık bir dönemden geçtiği
günlerde, işgal altındaki vatan
topraklarımızı namahrem ellerden kurtarmak amacıyla çıktıkları
yolda, düşmana değil de kara
kışa, kör ayaza yenik düşerek
şehadete yürüyen Sarıkamış
kahramanlarının aziz hatıralarını
yad etmek üzere, Kars Valiliği
tarafından düzenlenen “102.
Yılında Sarıkamış Şehitleri” programına katıldı.
“Türkiye Şehitleriyle Yürüyor” sloganı ile 102 yıl önce karlar altında kalarak
şehit düşen 90 bin askerimiz, okunan
Kuran-ı Kerim tilavetleri, Mevlid-i Şerifler, meşaleli yürüyüş, kardan heykeller,
tarihi sohbetler ve Sarıkamış Şehitlerini
Anma Yürüyüşünü yapılacağı bir dizi
etkinlikle anılıyorlar.

diyerek bu kutlu yolda şehadete yürümüşlerdir.

Genel Başkanımız İsmail Koncuk,
bağlı sendikalarımızın Genel Başkanları, Genel Merkez Yöneticilerimiz ve
Şube Başkanlarımız Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşüne katılarak şehitlerimize olan minnet duygumuzu bir kez
daha dile getirdiler.

Vatan ve millet sevgisiyle dolu olan
Mehmetçikler bundan 102 yıl önce bu
topraklarda vatanları için şehit düştüler. Ne acıdır ki, 102 yıl sonra bugün
yine bu vatanın gencecik fidanları gözlerini bile kırpmadan, “Her şey vatan
için” diyerek şehadete yürüyorlar.

Dondurucu soğuk ve tipi altında şehit olurken dahi, ele ele, kol kola ebediyete yürüyen Mehmetçiğimizin bu
acı destanı tam bir fedakarlık ve kahramanlık örneği olduğu kadar, birlik ve
kardeşliğimizin de dersidir.

İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de,
KONCUK: İÇİNDE VATAN SEV- Kayseri’de, Diyarbakır’da, Hakkari’de,
GİSİ OLAN HERKES SARIKAMIŞ’I Van’da ve ülkemizin dört bir yanında
güvenlik güçlerimiz, teröre, hainlere,
GÖRMELİDİR
Sarıkamış’ın Türk tarihinde ayrı bir vatanımızın bölünmez bütünlüğüne
anlamı ve önemi olduğuna vurgu ya- kast edenlere karşı mücadele ediyor,
pan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı savaş veriyorlar.
İsmail Koncuk, “Vatan topraklarına namert eli değmesin diye kara kışın tam
ortasında düşmana değil karlara, ayaza ve soğuğa yenilen 90 bin yiğidimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz” dedi.
Koncuk, “Bundan tam 102 yıl önce,
şu anda üzerinde bulunduğumuz bu
topraklarda, dört bir tarafı düşman
tarafından kuşatılan memleketlerini
kurtarmak için yokluk ve sefalet içinde
cepheye gönderilen 90 bin vatan evladı karlar altında şehit düştü.

Yaşadıkları zorluklar ile birlikte kar ve
tipiye karşı mücadele veren Mehmetçiklerimizin bu coğrafyayı bizlere vatan
yapmak için ortaya koydukları kudreti
anlamak, yaşamak ve yaşattırmak için
buradayız.

Türk askerinin bile bile ölüme yürüdüğü Sarıkamış’tan tüm dünyaya
sesleniyoruz; ‘Biliniz ki, birbiri ardına
patlatılan bombalar, ateşlenen silahlar
bu milletin birlik ve beraberliğini bozamayacaktır.

Türkiye’nin üzerinde oynadığınız
tüm kirli ve sinsi oyunlarınız yine bu
millet tarafından başınıza geçirilecek
ve yok olacaksınız.
Sarıkamış, tıpkı Çanakkale gibi bu
ülkede yaşayan, içinde birazcık vatan
sevgisi olan herkesin gelip görmesi
gereken kocaman bir tarihin yattığı
yerdir. Özellikle öğrencilerimizin mutlaka buraları gelip görmesi ve vatan
topraklarının bizlere nasıl miras bırakıldığını anlamaları bakımından bu son
derece önemlidir.

Anadolu coğrafyasının her bir karışında bu vatan için kanını dökmüş tüm
Türkiye Kamu-Sen olarak, başta
aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah
ve minnetle anıyoruz.
arkadaşları, bu ülkenin birliği ve dirSarıkamış Türk tarihinin ve bu coğ- liği için gerek Sarıkamış’ta gerekse
rafyanın asla unutamayacağı hüzün diğer bölgelerimizde şehit olan tüm
dolu bir hikayedir. 90 bin askerimiz, vatan evlatlarımıza yüce Allah’tan bir
vatanın birliği ve bütünlüğü bozulma- kez daha rahmet diliyor, aziz hatıraları
sın, ay yıldızlı al bayrağımız daima gök- önünde saygıyla eğiliyoruz. Ne Mutlu
lerde dalgalansın, ezanımız susmasın Türküm Diyene” dedi.
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4/C’Lİ PERSONELİN İŞ SONU
TAZMİNATINDAN GELİR VERGİSİ
KESİLEMEZ
657 sayılı Kanun’un 4/C maddesi kapsamında görev yapmakta
olan personele, emekliye ayrılma,
ölüm, kendi isteğiyle sözleşmeyi
feshetme ya da sözleşmeyi yenilememe hallerinde ödenen işsonu
tazminatından haksız yere gelir
vergisi kesintisi yapılmaktadır.

iş sonu tazminatından yapılan gelir vergisi kesintisinde yasal isabet
görülmemiştir.” gerekçesine yer
verilmiştir.

4/C statüsünde görev yapmakta iken, emekliye ayrılarak
ya da istifa ederek görevinden
ayrılmış olan ve kendisine ödenen
Edirne Vergi Mahkemesi,
işsonu tazminatından gelir vergisi
Türk Eğitim Sen üyesi bir 4/C’li
kesintisi yapıldığı için yasal yollara
personelin işsonu tazminatından
başvurmak isteyenlerin şu şekilde
kesilen gelir vergisinin iadesi tale- bir yol izlemesi gerekmektedir:
biyle açılan davada, emsal teşkil
Kesintinin yapıldığı tarihten
edecek olumlu bir karara imza at- itibaren otuz günlük dava açma
mıştır. Edirne Vergi Mahkemesinin süresi geçmemiş ise bu süre
2016/177 E., 2016/744 K. sayılı ve içinde doğrudan doğruya vergi
13.12.2016 tarihli kararında, “..657 mahkemesinde dava açma yoluna
sayılı Kanunun 4/c bendi uyarınca gidilmelidir. Dava açma süresi
sözleşmeli personel statüsünde
geçmiş ise öncelikle hatanın düçalışmakta iken emekliye ayrılan
zeltilmesi için dilekçe ile başvuru
davacıya iş sonu tazminatı adı
yapılarak, bu başvuruya olumsuz
altında ödenen tazminatın, 1475
cevap gelmesi halinde Maliye
sayılı Kanununun 14. maddesinBakanlığı Gelir İdaresi Başkanlıde düzenlenen kıdem tazminatı
ğına şikayet dilekçesi ile başvuru
niteliğinde olduğu anlaşılmakla
yapılması ve oradan da olumbirlikte, kıdem tazminatı niteliğin- suz cevap geldiğinde, cevabın
de yapılan ödemelerin de 4857
tebliğinden itibaren otuz gün
sayılı Kanunun 112. Maddesi
içinde vergi mahkemesinde dava
uyarınca kıdem tazminatı olarak
açılması gerekmektedir. Edirne
sayıldığı dikkate alındığında,
Vergi Mahkemesinin kararının bu
kıdem tazminatı sayılan iş sonu
durumdan mağdur olan tüm 4/C’li
tazminatının 193 sayılı Gelir Vergisi
personel açısından emsal teşkil
Kanunu’nun 25. maddesinin 1.
etmesini ümit ediyoruz.
fıkrasının 7. bendi uyarınca gelir
vergisinden müstesna tutulması
gerektiği halde, davacıya ödenen
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MEB NORM
KADRO
YÖNETMELİK
DEĞİŞİKLİĞİNE
DAVA AÇTIK

Bilindiği üzere Türk Eğitim Sen
olarak, 18.06.2014 tarih ve 29034
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim
Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları
Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm
Kadrolarına İlişkin Yönetmelikte yer
alan bir kısım düzenlemelerin iptali
ve yürütmesinin durdurulması talebiyle açtığımız davada, Danıştay 16.
Dairesinin 2015/10784 E. sayılı ve
24.03.2015 tarihli kararıyla Yönetmeliğin 21. Maddesinde “bağımsız
anaokulları” ibaresine yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin
yürütmesinin durdurulmasına karar
verilmiştir. İlgili kararda belirtilen
eksik düzenleme yönünden davalı
idareler tarafından yapılan itiraz,
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun YD İtiraz No: 2015/1154 sayılı
ve 26.11.2015 tarihli kararıyla reddedilmiştir. Buna karşılık, mahkeme
kararının gerekçeleri yok sayılarak,
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 10. Maddesi
ile 18.06.2014 tarih ve 29034 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici
ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin “Rehberlik
alan öğretmeni norm kadrosu”

başlıklı 21. Maddesinin ( b ) bendi
ile üçüncü fıkrasında yapılan değişiklikte, “Anaokulları hariç olmak
üzere” denilmek suretiyle Anaokullarında Rehber Öğretmen norm
kadrosuna yer verilmemiştir.
25.11.2016 tarih ve 29899 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim
Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmeliğin 10. Maddesiyle
değiştirilen, 18/06/2014 tarihli ve
29034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına
Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve
Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin 21. Maddesinin ( b ) bendi ile aynı maddenin
üçüncü fıkrasına eklenen “Anaokulları hariç olmak üzere” ibaresinin;
10. Maddesiyle değiştirilen, Aynı
Yönetmeliğin 21. maddesinin ikinci fıkrasının ( b ) bendine yer alan
“300” ibaresinin; 13. Maddesiyle,
Aynı Yönetmeliğin 26. Maddesinin
birinci fıkrasında yapılan değişiklikle, eğitim kadrolarının norm kadro
sayılarının “yılda iki kere belirlenmesine” yer verilmemesine ilişkin
eksik düzenlemenin, öncelikle yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali talebiyle Danıştay nezdinde dava açtık.
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VAR MISINIZ OHAL’LE NORMALLEŞMEYE?
Köşe Yazısı
Ülkemizin bütünlüğü ve milletimizin birliğine kasteden 15 Temmuz
saldırısı akabinde Devletimiz,
ihanetin kaynaklarının kurutulması
ve etkilerinin eritilmesine yönelik
tedbirleri almaya başladı. Bunun
için de 21 Temmuz 2016 tarihi
itibariyle Bakanlar Kurulu tarafından
Olağanüstü Hal ilan edildi.
Beş ayı aşkındır devam eden ve
bir süre daha sürdürüleceği öngörülen OHAL uygulamaları kapsamında terör örgütlerine yönelik bir
dizi tedbir alındı.
FETÖ kadrolarının kamudan
tasfiye edilmesi ve finans kaynaklarının elenmesi anlamında, -ki bu ivedi
tedbirlerin alınması, Devletimizin
sıhhati için elzem bir durumdu- kamuoyunda yankı uyandıran bir çok
icraat hayata geçirildi.
Ancak, FETÖ ile mücadele
sürecinin, bazı hususlar itibariyle nizami yürümediği; özellikle kamuda
gerçekleşen açığa alma ve ihraç
tasarruflarında masumların mağdur
edilmemesi ve kurunun içinde yaşın
da yanmaması için özenli davranılmadığına sıklıkla şahit olundu.
Bu konular çok fazla yazıldı, çizildi,
konuşuldu..
***
Pratik Bir Yönetim Şekli Olarak
OHAL
Bu yazının konusunu, OHAL ile
başlayan ve özellikle çalışma hayatında yeni tedirginlik ve kaygılara
neden olan anormal duruma dair
öneriler oluşturacaktır.
OHAL kanununun TBMM’de
kabul edilmesi üzerine Başbakan
Sayın Binali Yıldırım Meclis kürsüsünden yaptığı teşekkür konuşmasında “Devlet millete değil, kendisine olağanüstü hâl ilan etmiştir”
diyerek sosyal hayatın kendi ahengi
içerisinde devam edeceğini ifade
etmişti.
Her vatansever gibi, Devletimizin
terörle mücadelesine şartsız ve
şüphesiz destek veriyoruz. Milli
varlığımıza yönelik gerçekleştirilen
aşağılık hain saldırı sonrasında Devletimiz tarafından OHAL kapsamında alınan tedbirleri de tabii ki doğru
buluyoruz.
Aksi ne mümkün?
Ancaaak..;
Ancak, sonraki süreçte gördük
ki, çıkarılan KHK’lar ile getirilen bazı

düzenlemeler, hem çalışma hayatını
hem de toplumsal yaşamı doğrudan ilgilendiren sonuçları ortaya
çıkardı..
Rektör atama usulünün değiştirilmesi, sözleşmeli öğretmenlik
ve sözleşmeli sağlık personeli
istihdamının hayata geçirilmesi,
öğretmenlik başta olmak üzere
kamuya alımlarda mülakat yönteminin ihdas edilmesi, bir çok kamu
kurumuna personel alımında KPSS
şartının kaldırılması, kamu kurum ve
kuruluşlarında yapısal değişikliklerin
yapılması… vs. gibi FETÖ ve diğer
terör örgütleriyle mücadeleyle ilgisi
olmayan birçok tasarruf OHAL
KHK’ları ile hayata geçirildi.

imkanı bulursunuz; aynen terörle
mücadelede olduğu gibi…!
Mesela mı?
Çok basit, eğitim camiasından
başlayalım…
Hükümet tarafından, ivedilikle
yeni bir Kanun Hükmünde Kararname yayınlanarak şu hükümlere yer
verilsin:
-MEB, YURTKUR ve üniversitelere bağlı kurumlara çöreklenmiş
sendika, vakıf, cemiyet görünümlü
çeteler temizlenecektir.

Talip GEYLAN
Genel Teşkilatlandırma Sekreteri

3600’e yükseltilmiş, hizmetli personelin de ek göstergeden faydalanması sağlanmıştır.
-Yardımcı hizmetler sınıfı personelinin görev tanımları yapılarak
angarya çalıştırılmaları engellenecektir. Bu personelin fazla mesai
ve yıpranma durumları için idari ve
ekonomik tedbirler alınacaktır.

-Biat ettiği parti/sendika/cemaat/
sosyal oluşumun tetikçiliğiyle eğitim
-Yeterli sayıda hizmetli ve memur
çalışanları arasında ayrımcılık yapan
kadrosu bulunmayan okul bırakılyöneticiler hakkında idari/cezai
mayacaktır.
Bu durum da; Hükümetin, OHAL işlem başlatılacak ve suçu sübut
-Tüm okullara ihtiyaçlarını karşılakoşullarında KHK’lar ile idare etmeyi etmiş olanlar KHK’da ismi ilan edileyacak
düzeyde MEB bütçesinden
PRATİK BİR YÖNETİM ŞEKLİ olarak rek görevden el çektirilecektir.
ödenek tahsis edilecektir.
-İsimsiz ihbarlarla işlem yapan
benimsediği kanaatini oluşturmak-Eğitim Öğretim Tazminatı, bir
ve OHAL’i fırsatçılığa dönüştüren
tadır.
maaş
tutarında ve ayrım yapılkamu yöneticileri hakkında derhal
Bu, olmaz!
maksızın
tüm eğitim çalışanlarına
işlem başlatılacaktır.
Bu görüntü, bir sosyal hukuk
ödenecektir.
-Öğretmen alımında yandaş
devleti olan Türkiye Cumhuriyeti
-Ek ders ücretleri yüzde yüz orakayırmacılığın
mekanizması olan
Devleti’ne yakışmamaktadır.
nında artırılmıştır.
mülakat yöntemiyle alım kaldırılDevletimizi yönetenler bir an
mıştır.
-Sınıf öğretmenlerinin maaş
önce bu hoş olmayan görüntüyü
karşılığı
ders saati 15 olarak düzen-KPSS’deki zaaflar giderilecek,
değiştirmelidir.
personel temininde en objektif seç- lenmiştir.
Devletimizin demokratik birikime yöntemi olarak KPSS tek alım
-Öğretmenlerin hizmet yılına
mine ve büyüklüğüne yakışır bir
metodu olarak uygulanacaktır.
göre
kariyer planlamaları yapılanizama derhal geçilmelidir.
caktır.
-Memuru modern köle haline
***
getiren sözleşmeli personel alımı
-Mahrumiyet derecesine göre
Madem OHAL’deyiz; O Halde,
durdurulmuş olup, tüm sözleşmeli- öğretmenlere 1brüt asgari ücret ile
OHAL’le Normalleşelim!
ler kadroya geçirilmiştir.
2 brüt asgari ücret oranında zorunMadem, OHAL millet için değil,
-Okul müdürü, müdür yardımcısı, lu hizmet tazminatı ödenecektir.
Devlet için ilan edildi;
şube müdürü dahil olmak üzere
-Zorunlu hizmetini tamamlamış
Madem, OHAL KHK’larını pratik
tüm eğitim yöneticileri objektif yazılı öğretmenin atandığı yerde istediği
bir yönetme usulü olarak benimse- sınavlarla atanacaktır.
kadar kalabilmesi onun bir kazanıdik..;
-MEB’de tüm yargı kararları uygu- mıdır. Bu kazanımı engelleyecek
O halde önerimdir: Çalışma
lanacak, eğitim çalışanlarının hukuki rotasyon uygulaması gündemden
hayatında, OHAL ile normalleşme
kazanımlarına saygı gösterilecektir. çıkarılmıştır.
seferberliğini başlatalım!
Bundan sonra yargı kararlarını
-Objektiflikten ve ölçülebilirlikten
uygulamayan yöneticiler hakkında
Neden olmasın?
uzak performans değerlendirmesi
idari ve hukuki işlem yapılacaktır.
uygulamadan kaldırılmıştır.
14 Yıllık devr-i iktidarınız süresince
-Ücretli
öğretmen
istihdamına
terörle mücadelede yapılan hataları
-Eğitim çalışanlarına yönelik
ve eksikleri, şimdi KHK’lar ile temiz- son verilmiştir. Bundan sonraki
şiddet ve taciz vakalarında ceatama dönemlerinde ihtiyacı karşı- zai düzenlemeler için Türk Ceza
lemeye çalışmıyor musunuz?
layacak şekilde kadrolu öğretmen
Kanunu’nda ivedilikle düzenleme
O halde gelin, iktidarınız süresinistihdamı yapılacaktır.
yapılacaktır.
ce kamuda oluşturulan ötekileştir-Eş ve sağlık mazeretine bağlı
me ve ayrıştırmaları giderecek ve
…
tayin talepleri eksiksiz karşılanacakçalışma hayatında yeniden huzuru
***
tır. Öğrenim durumu da mazeret
tesis edecek tedbirleri de OHAL
İşte böyle..
KHK’ları marifetiyle hayat geçirelim. tayinlerine dahil edilmiştir.
Çıkarın şu KHK’yı bakın ne güzel
-Diplomaya bağlı alan değişikliği
Görüldü ki, AKP Hükümeti olarak
oluyor.
talepleri
belli
bir
takvim
dahilinde
14 yıllık normal sürede bunu becekarşılanacaktır.
Nasreddin Hoca’nın dediği gibi,
remediniz. Belki OHAL’in anormal
“Biraz da biz OHAL’ELİM”
koşullarında hatalarınızdan dönme
-Öğretmenlerin ek göstergeleri

9

TÜRK EĞİTİM-SEN

www.turkegitimsen.org.tr

GENEL BAŞKAN: PİS NEFSİNE ESİR OLMUŞ
ADAMLARLA TERÖRLE MÜCADELE
YAPILAMAZ

İki grup halinde düzenlenen
İlçe Temsilcileri Eğitim ve İstişare Toplantıları
16-18 Aralık ve 23-25 Aralık 2016 tarihleri
arasında Antalya’da yapıldı.

Toplantılarda Türkiye Kamu-Sen
ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Genel Merkez
Yöneticileri, İlksan Yönetim Kurulu
Başkanı Tuncer Yılmaz, Kıbrıs Türk
Memur-Sen Genel Başkanı Kaan
Mındıkoğlu ve Yönetim Kurulu,
şube başkanları, ilçe temsilcileri ve
ilçe yönetim kurulu üyeleri hazır
bulundu.
Tuncer Yılmaz ve Kaan
Mındıkoğlu’nun konuşmasından
sonra Genel Başkan İsmail Koncuk
katılımcılara hitap etti. Ülkemizin
gerçekten zor günler yaşadığını
söyleyen Genel Başkan İsmail
Koncuk, şehitlerimize Allah’tan
rahmet ve milletimize başsağlığı
diledi. Koncuk şöyle konuştu: “Allah
aziz milletimizin yar ve yardımcısı
olsun. Türkiye Kamu-Sen olarak
ülkemizin birlik ve beraberliği,
bölünmez bütünlüğü için her zaman
fedakârlık yaptık. Yine bu uğurda
bize düşen görev ne ise aynı şekilde
davranıyoruz ve davranmaya devam
edeceğiz. Bu ülke bizim. Ülkemizin
gerçek sahipleri bizleriz. Bu ülkenin
gerçek sahipleri olduğumuz için
yaşanılan acılar da bizi doğrudan
ilgilendiriyor. Elbette sevinçleri
herkes paylaşır ama mesele acıları
da paylaşabilmektir. Mesele bedel
ödemeye hazır olmaktır. Burada
bulunan insanların temel özelliği;
bu ülkenin, bu milletin geleceği için
bedel ödemeye hazır olmasıdır.
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Bizim en büyük farkımız budur. Tüm
şehitlerimizi minnetle, rahmetle yâd
ediyorum.”
Terörle mücadelenin önemine
değinen Koncuk, “Terörle mücadele konusunda yıllar önce ne
söylediysek, bugün de aynı şeyleri
söylüyoruz. Teröre, bölücü örgütlere, zihniyetlere, ihanet odaklarına
bakış açımızda hiçbir değişiklik
ve kırılma olmadı” dedi. Koncuk
şunları kaydetti: “Bilindiği gibi
Çözüm Süreci adı verilen bir gafleti
yaşadık. Maalesef bunun bedelini
hala ödüyoruz. Teşkilatımız çözüm
sürecini reddetmişti. Bunun bir
çözüm olmayacağını, kardeşlik,
barış projesi olarak adlandırılan bu
projenin bir yutturmacadan ibaret
olduğunu ifade etmiştik. Hatırlanacağı üzere o süreçte akil adamlar
heyeti kurulmuştu. Şahsıma da akil
adamlık teklif etmişlerdi ve ben bu
teklifi reddetmiştim. Biz neden
akil adamlık teklifini reddetmiştik?
Memleketimiz için hayırlı bir faaliyet
olsa idi, biz o faaliyetin içinde
düşünmeden yer alırdık, buna onay
verirdik. Akil adamlar heyetinin
görevi, PKK denilen illeti topluma
sempatik bir örgüt olarak sunmaktı.
Belki de bu sözümden akil adamlar
heyetinde olan insanlar alınabilirler.
Elbette bu heyetin içerisinde iyi
niyetli olan insanlar da vardı ama bu
heyetin kurulmasının temel amacı,
PKK terör örgütünü sempatik bir

örgüt olarak millete takdim etmek
ve bölücü örgütü daha itibarlı hale
getirmekti. Elbette o dönemde de
yapılanları eleştirdik ama bugün
bunları eleştiri olsun diye söylemiyorum, bir yere not etmek için ifade
ediyorum. Maalesef millet olarak
bazı şeyleri çabuk unutmak gibi bir
özelliğimiz var. Bu yapılanlar bir hata
mıdır? Eğer hata diyorlarsa amenna.
Ama şu da unutulmamalıdır ki;
hataların bedelleri de büyük oluyor.
Bu hata milletimizin geleceğini
doğrudan etkilemiştir, dolayısıyla
görmezden geleceğimiz ya da ucuz
bir hata değildir. Yüzlerce evladımızın şahadetine mal olan bir hatadan
bahsediyorum. Türkiye Kamu-Sen
ve Türk Eğitim-Sen olarak, o gaflet
sürecinin içinde olmadık. O tarihte
ne dediysek, bugün de aynı şeyleri
söylüyoruz.”
Türkiye Kamu-Sen’in bugün
yürütülen terörle mücadelede
devletimizin, TSK’nın yanında
olduğunu söyleyerek, “Biz milletin
vicdanıyız, milletin sesiyiz. Türkiye
Kamu Sen olarak, Devletimizin terörle mücadelesini şartsız şüphesiz
destekliyoruz.
Bugün bu mücadeleyi veren
sorumluluk makamında oturanlar,
geçmişte hata yapmış olabilirler.
Şimdi bunu konuşmanın sırası
değil. Onlar şunu bilsinler ki, terörle mücadele kararlılıkla devam
ettirildiği sürece biz desteğimizi

sonuna kadar sürdürürüz. Eğer
yine hata yaparlarsa, dün Çözüm
Süreci ihanetinde olduğu gibi, yine
çıkar gafletin karşısında cesaretle
dururuz. Millet olarak vicdanlı olmak
gibi bir özelliğimiz var. Meselelere;
milletimizin, evlatlarımızın geleceği, ülkemizin birlik, beraberlik ve
bölünmez bütünlüğü bakımından
bakıyoruz” diye konuştu.
15 Temmuz hain darbe girişimine
dikkat çeken Koncuk, şöyle konuştu:
“Bilindiği gibi 15 Temmuz ihanet
süreci yaşadık. 15 Temmuz’da
yaşadıklarımız dün gibi gözümüzün önündedir. Gerçekten orada
kirli bir senaryo vardı. 15 Temmuz;
Türk milletini, TSK’yı da bölerek,
parçalayarak, birbirine düşürerek,
Türkiye’de iç çatışma yaratma çabasında olanların ihanet girişimiydi;
Türkiye’yi, Suriye, Irak yapma amacı
taşıyan hain bir girişimdi. Hamdolsun milletimizin ve bütün siyasi
partilerimizin feraseti ile bu hain
darbe girişimini atlattık.
Peki bu ihanetin ardından nasıl bir
tablo ortaya çıktı? Sayın Cumhurbaşkanımız, o günden bugüne her
zaman birlik ve beraberlik mesajı
verdi. Yenikapı ruhundan, toplumun
her kesimini kucaklamaktan, bir ve
beraber olmaktan bahsetti. Gerçekten Türkiye, bir ve beraber olması
gereken günlerden geçiyor. Ben
değil, biz dememiz gerekir.”
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Genel müdür, müsteşar, okul
müdürü, hastane müdürü, postane müdürü olmuş. Yarın Allah
korusun bu çatı tepemize çökerse,
o makamlar, o koltuklar kimseyi
kurtarmaz. Bunu bugünden görmek durumundayız. Bu nedenle
birliği ve beraberliği işaret etmemiz
gerekir” diyen Koncuk, Yenikapı
ruhunun ise külliyetinin duvarlarını
aşamadığını ifade etti. Yenikapı ruhunun külliyenin duvarlarını neden
aşamadığını da anlatan Koncuk
şunları söyledi: “Sayın Cumhurbaşkanı 15 Temmuzdan itibaren
birlik beraberlikten bahsediyor ve
bunu ihtiva eden Yenikapı Ruhu’nu
dilinden düşürmüyor. Ben sayın
Erdoğan’ın bunu samimiyetle
ifade ettiğine inanıyorum; ancak
bu ruhun, Külliye’nin duvarlarını
aşamamış olduğunu görmesini ve
buna müdahale etmesini istiyorum.
Bu anlayış, kamuya yansımıyor. Peki
neden yansımıyor? Çünkü, kamu
kurumlarına ve kurumların taşra
teşkilatlarına sendika görünümlü,
vakıf görünümlü, cemiyet görünümlü çeteler yuvalanmış! Bunların
tek derdi, makam, mevki dünyalık..!
Bu çeteler biliyor ki; Yenikapı Ruhu
kamuda yerleşirse arpaları azalacak.
Liyakat esas alınırsa, pis iştahları aç
kalacak! İşte bundan dolayı birlik
ve beraberlik ruhu kamuda yer
bulamıyor. Onun için başta sayın
Cumhurbaşkanı ve Sayın Başbakan
olmak üzere sorumluluk makamında bulunanlar bu çetelere artık
müdahale etmeli, dur demelidir.
Eğer Sayın Cumhurbaşkanı’nın 15
Temmuz’da samimiyetle gördüğü
o birlik ve beraberlik ruhu oluşursa,
ne olur biliyor musunuz? Emir kulu
haline gelmiş olanların hastane müdürlüğü, postane müdürlüğü, okul
müdürlüğü koltukları paylaşılmak
zorunda kalır; çünkü hakkaniyetle
o koltukları dağıtmak icap eder.
Oralarda yapılan ihaleler sadece
yandaşlara verilmez, daha şeffaf
olur. O çetelerin payı azalır.”

Terörle mücadelenin vatansever
insanlarla yapılabileceğini söyleyen
Koncuk sözlerini şöyle sürdürdü:
“Sayın Cumhurbaşkanı konuşmalarında terörle mücadeleyi birlik ve
beraberlikle aşacağız diyor. Ben de
diyorum ki; terörle mücadele evvela
vatanseverlerle, milli düşünebilen,
kendi egosunu aşmış, toplumsal düşünme kabiliyetine sahip
insanlarla yapılır. Pis nefsine esir
olmuş adamlarla terörle mücadele
yapılamaz. O yandaş sendikanın
kirli anlayışları ile terörle mücadele
yapılamaz. Birlik ve beraberlik ruhu
sağlanamaz. Şimdi terörle mücadele edeceksiniz, sizin desteklediğiniz
o sendikanın il temsilcisi ise PKK’lı
teröristlerin mezarı başında Fatiha
okuyacak. O PKK’lı teröristin başında Fatiha okuyan namussuz, oraya il
müdürü, hastane müdürü, postane
müdürü atanmasını sağlayacak,
siz de diyeceksin ki ben terörle
mücadele yapıyorum. Çok net söylüyorum bazı bölgelerde bu sözde
sendikal yapının içerisinde sızmış,
hatta yönetim kademelerine gelmiş
birçok PKK yanlısı bölücü var.
Silivri’de bir okul müdürü,
‘Kürdistan faşizme mezar olacak’
diye slogan attırıyor. Bu şahıs okul
müdürlüğü sınavında 100 tam puan
alıyor. Bölücülükle yargılanmış bu
insan şu anda okul müdürü olarak
görev yapıyor. Elimde bunun
belgesi var. Diğer yandan Silivri’de
vatansever, son derece başarılı
Mesut Özdoğan’ın kardeşim de
müdürlükten azlediliyor. Bu en başta milletimize ihanettir. Terörist bir
ruh taşıyan, PKK sempatizanı olan,
kripto PKK’lıların, bölücülerin, bir
sendikanın eteği altına gizlenmesini
engellemeyerek onları kamuda
birtakım yerlere getirerek terörle
mücadele yapamazsınız. İhbarsa,
ihbar ediyorum, hepsinin belgesi
var, gerekirse isim isim de çıkarırız.
Görüyoruz ki bu sözde sendikal
anlayışın ilkesi yok.

Türkiye’nin Sendikası

Vatansever olmayanlar İstiklal
Marşı törenlerine karşı çıkan, hatta
çocuklar soğukta üşüyor diye İstiklal
Marşı okutulmasın, İstiklal Marşı
törenlerine katılım zorunlu olmasın diyenlerdir; bölücüler rahatsız
oluyor diye Andımız kaldırılırken
alkışlayanlardır; ‘Ne Mutlu Türküm
diyene’ sözünü duyunca kuyruğuna
basılmış gibi tüyleri diken diken
olanlardır.
Bir kişinin vatansever olduğunu
hal ve hareketlerinden, söylemlerinden anlarsınız. Vatansever
olmayanlar İstiklal Marşı törenlerine
karşı çıkan, hatta çocuklar soğukta
üşüyor diye İstiklal Marşı okutulmasın, İstiklal Marşı törenlerine katılım
zorunlu olmasın diyenlerdir; Bunlar;
bölücüler rahatsız oluyor diye Andımız kaldırılırken alkışlayanlardır; ‘Ne
Mutlu Türküm diyene’ sözünü duyunca tüyleri diken diken olanlardır.
Sizin ilkeniz ne? Sizin hiçbir konuda
bir sağlam duruşunuz yok ki! Siz
yamuk yumuk adamlarsınız.”
Paralel yapılanmanın Türkiye’de
birtakım kurumlara sızmasının
sebebi olarak 657 Sayılı DMK’nın
gösterildiğini söyleyen Koncuk, “
Asıl sorumlu, 657 Sayılı DMK’nın
delinmesine göz yumanlardır” dedi.
Koncuk şöyle konuştu: “Paralel
yapılanmanın Türkiye’ye maliyetini
acı bir şekilde öğrendik. Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Mehmet Müezzinoğlu ile bir
toplantıda tartışmamız oldu. Sayın
Bakan, ‘15 Temmuz darbe girişiminin sebeplerinden bir tanesi de 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu’dur’
demişti. Ben de Sayın Bakan’a, ‘Neredeyse darbeyi devlet memurları
yaptı demediğiniz kaldı’ demiştim
ve tartışma yaşanmıştı.
Biz esasında 17-25 Aralık’tan
önce de paralel yapılanmaya dikkat

çekmiştik. 2010 yılındaki KPSS
hırsızlığında da Türkiye’nin dikkatini
paralel yapılanmaya çekmiştik. O
dönemde Türk Eğitim-Sen olarak
hırsızlığın belgesini koymuştuk. Allah muhafaza o verdiğimiz isim itiraf
etmeseydi, başımıza ne çoraplar
öreceklerdi. Olsun, biz bunu göze
almıştık.
Bunların kamuyu ele geçirme
operasyonlarını deşifre etmemize rağmen, -KPSS ile öğretmen
olunuyordu, devletin tüm kademlerine girilebiliyordu- dönemin YÖK
Başkanı beni yalancılıkla suçladı,
ÖSYM Başkanı ‘KPSS’de hırsızlık
yapılmadı’, iktidarın tüm mensupları
da koro halinde ‘bu sınav tertemiz’
dedi. Güneş balçıkla sıvanır mı?
Hayır. Peki neden tedbir almadınız?
Bugüne gelindiğinde ise, paralel
yapılanmanın Türkiye’de birtakım kurumlara sızmasının sebebi
olarak 657 Sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nu gösteriyorlar. Hayır, bu
doğru değildir. Bunun sorumlusu
suiistimallere, 657 Sayılı DMK’nın
delinmesine göz yumanlardır. 657
Sayılı Devlet Memurları Kanunu
çok sağlam bir kanundur. Kanunun varsa eksikleri konuşuruz, o
ayrı meseledir. 1965 yılından bu
tarafa değiştirilerek olgunlaşmış bir
kanundan bahsediyoruz. O kanunu
suçlu ilan etmeye çalışıyorlar. Peki
neden? Dertleri başka bir şey. Kanunu kirleterek başka bir hesapları
var.”
Geçmişten yaşadıklarımızdan
ders almamız gerektiğini kaydeden
Koncuk, “Hiç olmazsa bundan
sonra paralel yapılanmaya izin vermeyelim. Eğer hakkaniyet liyakat,
adalet ölçüleri dışında başka saiklerle yapılan değerlendirmelerle kamuda öğretmen atanıyorsa, yargıda
hâkim, savcı atanıyorsa, kamuda
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memur atanıyorsa, benzeri sıkıntıları
önümüzde süreçte de yaşayabiliriz.
Bu nedenle hangi sendika, hangi
vakıf, hangi cemaat olursa olsun hiçbirisinin devlet içinde devlet olma
arzusuna izin verilmemelidir. Ne yazık ki hala bir paralel yapılanma var.
Hani 15 Temmuz’dan ders almıştınız? Geçtiğimiz günlerde bir okulda
bir vakfın temsilcileri öğrencilere
değerler eğitimi yapmış. Allah’a şükür okullarımızda değerler eğitimini
yapabilecek kabiliyette Din Kültürü
ve Ahlak Bilgisi, Tarih öğretmenlerimiz var. Hangi branştan olursa olsun
bu milletin değerlerini bilen, bunu
özümsemiş birçok öğretmenimiz
var. Bilmem ne vakfının adamı okulda, Fetocülerin sohbet evlerinde
yaptıkları gibi faaliyetler yapacak.
Ne adına yapacaklar?
Yine Kredi Yurtlar Kurumu’na
bağlı bir yükseköğretim yurdu’nda
birileri öğrencilere eğitim veriyormuş. Öğrencilere eğitim verenler
devlet memurları değil. Bunlar
nereden geliyor? Ne yapılmaya çalışılıyor? Hala mı aynı parti, sendika
cemaat mantığıyla hareket edeceğiz? Biz ne zaman Türk milleti olacağız, bu milletin evlatlarına ne zaman
güveneceğiz? Böyle bir mantıkla bir
yerlere varamayız. Bu yaşananlar
15 Temmuz’dan ders alınmadığını
ortaya koyuyor. Ülkemizi yönetenler
bunun tedbirini almak zorundadır”
diye konuştu.
Genel Başkan Koncuk sözlerini
şöyle sürdürdü: “Biz, bu milletin geleceği adına konuşuyoruz. Makam,
koltuk derdimiz yok. Türkiye’nin
geleceği ile ilgili bir sevdanız varsa,
bu ancak buradaki Türkiye sevdalıları ile karşılanabilir. Kendisinin
yaşamasından başka hiçbir önceliği
olmayan egoist insanlarla bir milletin geleceği inşa edilemez. Bir
milletin geleceği fedakâr, vatansever, gerekirse bu millet için canını
verebilecek insanlarla inşa edilebilir.
Ülkemizin düşmanları çok sayıdadır. Bizim derdimiz bu ülkenin
düşmanlarına fırsat vermemektir.
Bizim kaygımız sadece ülkemizdir,
milletimizdir. Sizin kaygınızda bu
ülkenin bu milletin geleceği ise, bizimle yolunuz çakışmak zorundadır.
Bizimle yolu çakışmayanların Türk
milleti kaygısı da, sevdası da yoktur.
Tüm bunları bu millete beraber
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anlatacağız. Türkiye Kamu-Sen’in
mücadelesi bu zemine oturmuş
bir mücadeledir. Her bir arkadaşımızın burada olma sebebinin iyi
etüt etme, idrak etme ve topluma
anlatma sorumluluğu vardır. Bu
nedenle buradayız ve beraberiz.
Teferruatlara boğulmadan, meseleleri inat haline getirmeden Türkiye
Cumhuriyeti Devleti’nin geleceğinin
bizim ve evlatlarımız için ne kadar
önemli olduğunun şuurunda olarak
ve bu milletin yüzyıllardan beri
taşıdığı kıymetleri bugün ilelebet
var olacak. değerler olarak görerek
bu mücadelenin içerisinde olmamız
lazım.
Cesaretimiz var. Hatayı kim yaparsa yapsın, biz hata yapmayacağız.
Milletimizin, çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği adına hata yapmayacağız. Dolayısıyla bu hareketi
büyütmeliyiz. Türkiye Kamu-Sen’i
aydınlar hareketi olarak tanımlıyoruz. Ama burada sözde aydınlardan bahsetmiyorum. Bu milletin
bütün değerleri ile barışık, gerçek
anlamda aydın sıfatını hak eden
insanlardan bahsediyorum. Türkiye
Kamu-Sen aydınlar ve dolayısıyla bir
aydınlanma hareketidir. Bu nedenle
sorumluluklarımız çok fazladır. Hz.
Peygamber Efendimizin buyurduğu
gibi; ‘Bir haksızlık gördüğünüzde
önce elinizle, gücünüz yetmiyorsa
dilinizle engel olmaya çalışın, o da
olmuyorsa kalbinizle (içinizden) buğzedin, bu imanın en zayıf noktasıdır.’
Bu hareketin mensupları gerekirse
eliyle de, diliyle de hareket etmesini
bilir. O şuurdaki insanlardan oluşan
bir organizmadan söz ediyoruz. Ben
sizi böyle bir teşkilatın temsilcisi
olduğunuz için kutluyorum.”
15 Temmuz’dan bu yana kamuda yaşananların yürek burkan bir
hal aldığını bildiren Koncuk, siyasi
iktidarın açığa almalarda, meslekten
ihraçlarda hukuk, demokrasi ve
insan hakları içinde kalması gerektiğini belirtti. Suçlu ile suçsuzun ayırt
edilmesi gereken bir mekanizmanın
oluşturulması gerektiğini ifade
eden Koncuk, şunları söyledi: “15
Temmuz’un müsebbilerinin yanında
hiçbir zaman olmadık. Ne 15 Temmuz öncesinde, ne de 17-25 Aralık
öncesinde. Yolumuz bunlarla hiçbir
zaman kesişmedi. Hatta geçmişte
de bu yapıyı hep dış kaynaklı bir
proje olarak gördük. 15 Temmuz’u
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yapan darbeci
zihniyet, bu
milletin değerleri ile barışık
olmayanlar, geleceğine ihanet
edenlerdir ve
Türk milletinin
düşmanları ile
kol kola girmişlerdir.
Bakınız; herkes meşrebinin gereğini yapar. Ama bir siyasi iktidar,
olayları darbecilerin değerlendirdiği
gibi değerlendiremez. Siyasi iktidarlar, seçilmiş iktidarlardır. Dolayısıyla
hukuk, demokrasi ve insan hakları içerisinde kalmalıdırlar. Siyasi
iktidarların evrensel hukuk içinde
olayları değerlendirmesi ve buna
göre bir duruş sergilemesi gerekir.
15 Temmuz darbesini yapanlar bunlara fikren lojistik destek sağlayan
kişi ve kurumları kastetmiyorum. Bu
millete ihanet edenlerle bizim de
hesabımız var. Ama üzülerek görüyoruz ki; şu anda gariban, mazlum,
masum, suçu bizim anladığımız
anlamda hukuk yollarıyla ispatlanmamış insanları peşin bir yargı ile
suçlu ilan etme anlayışı var. Bunlar
kabul edilemez.
Türkiye Kamu-Sen olarak en
baştan bu yana ‘hukuk içerisinde
kalın, suçluyu suçsuzu ayırt edebilen bir mekanizma oluşturalım,
geniş kapsamlı soruşturma yapılsın’
diyoruz. Mesela bylock kullananların konuşmaları ortaya çıkarılsın.
Kişi buna itiraz dahi edemez, çünkü
suçu sabittir. Buna kimsenin bir
sözü olmaz. Ama sen kişiyi bylock
kullanmaktan alırsan, o da ‘bu
numara benim üzerime ama başka
biri kullanıyor, belgeleri bunlar’
derse, hatta o belgelerle savcılığa
suç duyurusunda bulunmuş ise, kişi
suçsuzluğunu ispat ediyor demektir.
Buna rağmen bu kişi açığa alınmış
durumda. Ya da bir bankada hesap
açtığı için açığa alınanlar, sonrasında göreve iade edilenler var.
MEB’de son olarak 1980 personel
daha açığa alındı. Bir kısmı da
önceden açığa alınıp, göreve iade
edilmişti, şimdi tekrar açığa alındılar.
Neden? Göreve iade etmiştin.
Bu konuda zaman zaman bizi
anlamak istemeyenler de çıkabilir.
Hayatımızın hiçbir döneminde
Fetöcüleri savunmadık. Ancak bu
iş, Fetöcüleri cezalandırmanın çok

ötesine geçti. Kantarın topuzu kaçtı.
Şimdi bunları anlatmayalım mı?
Kamu çalışanlarını bankada hesap
açtığı için açığa alıyorlar, sonra da
‘17- 25 Aralık’tan sonra uyarmıştık’
diyorlar. Milleti uyaracağınıza bankayı kapatsaydınız, bankanın kapısına kilit vursaydınız. Bunların hiçbiri
Türk Ceza Kanunu’nda tanımlanmış
suçlar içerisine girmiyor. TCK’da
hangi eylemin suç olduğu tek tek
anlatılmış.
Bakınız; Türk milletinin, İslam
dünyasının bir özelliği var: Millet
olarak her Allah diyenin peşinden koşuyoruz, sorgulamıyoruz.
İslam Dünyası bir dönem İngiliz
Lawrence’nin peşinden de gitmedi
mi? Bazı vatandaşlarımız da bu din
istismarcılarına inandı, onların gerçek yüzünü göremedi. Allah diyeni
elbette seveceğiz. Manevi hayata
son derece saygılıyız. Ancak ‘Allah
diyor, peki benim dini duygularımı
istismar ediyor mu?’ sorusunu da
soracağız.
Bizim de teşkilatımızdan da açığa
alınanlar, ihraç edilenler oldu. Hani
pisliğe taş atarsınız, üzerinize sıçrar
ya tam o noktadayız. Hiçbir zaman
bunlarla birlikte olmadık ama bankaya para yatırdığı ya da çocuğunu
bu okullara gönderdiği için Türkiye
sevdalısı birçok dava arkadaşımızın
üzerine bu pislik bulaştı. Şunu söylüyorum; meslekten ihraç edecekseniz, suçunu ispat ettikten sonra
ihraç edin. Aksi halde bir zulümle
karşı karşıya kalırız.”
Koncuk sözlerine Mehmet Akif
Ersoy’un şiiriyle devam etti: “Mehmet Akif Ersoy’un bir şiirinde dediği
gibi;
Kanayan bir yara gördüm mü
yanar ta ciğerim,
Onu dindirmek için kamçı yerim,
çifte yerim!
Adam aldırmada geç git! , diyemem aldırırım.
Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar
kaldırırım!
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Her zaman hakkı savunacağız,
hakkı seslendireceğiz, hakkı tutup
kaldıracağız. Bakınız; doğruyu
yapmamanın bedelini evlatlarımız
ödüyor; El Bab’da, Kayseri’de,
İstanbul’da şehitlerimiz bedel
ödedi. Ecdadınız Çanakkale’de,
Sakarya’da, Dumlupınar’da,
Malazgirt’te, Mohaç’ta bedel ödedi.
Asırladır bu millet bedel ödüyor.
Hakkı tutup kaldırmanın bir bedeli
varsa, o bedeli öderiz. Milletimiz bu
bedeli ödemeye razı olduğu sürece
de, ülkemiz asla bölünmez. Ama
haktan vazgeçilirse, adaletten şaşılırsa, işte o zaman korkun. Allah’a
şükürler olsun, sizin gibi hakkı tutup
kaldırma iddiasındaki insanların varlığı geleceğimiz için bizleri umutlandırıyor. Allah hepinizden razı olsun.”
Sendikacılığın önemine dikkat
çeken Koncuk, Türkiye’de sağlam
sendikal mücadele yapanlara
destek verilmesi gerektiğini söyledi.
Koncuk şöyle konuştu: “Türkiye’de
sendikacılığı kim yapıyor diye bir
soru sorsanız, bizim üyemiz olsun
ya da olmasın ‘Türkiye Kamu-Sen’
derler. Bakınız; İlksan, Türk EğitimSen delegeleri ile yönetiliyor. İlksan
Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer
Yılmaz’dan Allah razı olsun. Sayın
Yılmaz İlksan’ın başında olduğu sürece gözümüz arkada değil. Kendisi
adam gibi adamdır. Allah ondan
bin kere razı olsun. Biliyorsunuz;
geçtiğimiz Nisan ayında yapılan
İlksan seçimlerinde yandaş sendika
delege giremedi, bizden iki misli
üyeleri olmasına rağmen yarışa girmeye cesaret edemediler. Neden?
Çünkü daha önce olduğu gibi kendi
üyelerinin de bize oy vereceğini
biliyorlardı. Öte yandan bir internet
sitesinde yapılan sendikacılık ile ilgili
ankette Türkiye Kamu-Sen diğer
konfederasyonları ezip geçmiş. Bu
sonuç güzel ama şu da unutulmamalıdır; eğer Türkiye’de sağlam bir
sendikal mücadele gerekiyorsa ve
bu sendikal mücadeleyi veren birileri varsa, onlara destek olmak lazım.
Marifet iltifata tabidir. Yani birisi
kamu çalışanlarını satacak, diğeri de
‘kamu çalışanlarını sattırmıyorum’
diyecek ama sen satanın yanında
olacaksın. Bu doğru değildir. ”
Toplu sözleşme ile ilgili önemli
açıklamalar yapan Koncuk şunları
ifade etti: “Bildiğiniz gibi toplu
sözleşme 2015 yılının Ağustos
ayında alkışlarla imzalandı. Türkiye Kamu-Sen olarak ‘Bu toplu
sözleşmeyi tanımıyoruz’ dedim.
Ben toplantıdan ayrılırken sloganlar
attılar ve toplu sözleşmeyi alkışlar
eşliğinde imzaladılar. Daha sonra
yaptığım açıklamada, ‘Yuvarlak uçlu
kararlar toplu sözleşme metninde
yer almamalıdır. Çünkü bu kararların uygulama imkânı yoktur. Toplu
sözleşmede yuvarlak uçlu kararlar
asla alınmaz’ dedim. Bakınız; toplu
sözleşmede ‘4/C’lilerin kadroya
alınması için çalışmalar yapılacaktır’

yazılmış. Peki ne zaman yapılacak,
tarih belli mi? Hayır. Sayın Maliye
Bakanına, ‘4/C’lilere kadro, toplu
sözleşme maddesi haline gelmiş.
Artık bunun hayata geçmesi lazım’
diyorum. Sayın Bakan da, ‘Çalışma yapılacak demiyor mu, diyor.
Biz de yapıyoruz’ şeklinde cevap
veriyor. Dolayısıyla böyle kararlar
alırsanız, uygulama imkânı bulamaz.
Ben bu kararı ‘4/C’liler için kadro
çalışması yapılacak’ şeklinde değil
de, ‘4/C’lilere kadro verilecek’ diye
anlıyorum ama tarih belirtilmemiş.
Mesela; toplu sözleşmede ‘31
Ocak 2016 tarihine kadar KİT’lerde
çalışan insanların ücret gruplarının
5’ten 3’e düşürülmesi’ şeklinde bir
madde de var. Bu çalışmanın 31
Ocak 2016 kadar bitmesi gerekiyordu. Ama hala uygulamadılar
sorunda yok. 8 ay sonra yeni bir
toplu sözleşmeye oturacağız. Bu
da o sendikanın beceriksizliğini gösterir. Tarihi belli olan kararlar dahi
uygulanmadı. Toplu sözleşmede
tam 21 madde uygulanmadı. Böyle
bir şey olur mu?
Toplu sözleşmedeki bir başka maddede, ‘Kültür Bakanlığı
çalışanlarının ekonomik durumlarının iyileştirilmesi ile ilgili çalışma
yapılması’ yazıyor. 21 maddenin
neden uygulanmadığını soruyoruz.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı,
‘Başkanım bunun neyini uygulayım’
diyor. O zaman bu niye imzalanmış?
Kültür hizmet kolunun yetkilisi, ‘
Kültür Bakanlığı çalışanları ile ilgili
bir şey yazın da, Kültür Bakanlığı
çalışanlarına işte biz de bunu aldık
diyebileyim’ demiş, böyle bir cümle
yazmışlar. Ben bunu söyleyince,
‘Bunu kim söyledi?’ diye sordular,
zıp zıp zıpladılar. Ben de, ‘Böyle
yuvarlar kararlar alırsanız, işte böyle
yuvar yuvar yuvarlanırsınız’ dedim.
Toplu sözleşme kararlarında imzanız
var mı? Bu kararların mutlaka uygulanması gerekir mi? Peki neden
uygulattıramıyorsunuz? Uygulattıramayacaksanız, bu kararların altına
neden imza atıyorsunuz? Toplu
sözleşmeyi yuvarlak hale getirdiniz.
Toplu sözleşme köşeli olmalıdır. Net
olmalıdır.
4/C uygulamasını bu milletin evlatlarına bir hakaret olarak gördüğünü söyleyen Koncuk, “Nasıl taşeron
uygulamasını insanları sömüren bir
anlayış olarak görüyorsak, 4/C’li
uygulamasını da öyle görüyoruz”
dedi. Koncuk sözlerini şöyle sürdürdü: “Bilindiği devlet memurları
ek ödeme alabiliyor fakat 4/C’liler
alamıyordu. Bunun üzerine 4/C’liler
dava açtı, çoğu davayı kazandı.
4/C’liler emsali memurlar kadar,
700-750 TL civarında ek ödeme
almaya başladılar. Maliye Bakanlığı
da sıkıştı. Çünkü her davayı açan
kazanıyor. Düzenleme yapmak zorundaydılar çünkü ortada mahkeme
kararı vardı. Maliye Bakanlığı’nın
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imdadına ise Memur-Sen yetişti. 4/
Clilere ek ödeme verilmesi ile ilgili
karar aldılar. Şu anda 4/C’liler net
115 TL ek ödeme almaya başladılar; oysa mahkeme kararıyla
700-750 TL ek ödeme alıyorlardı.
Maliye Bakanlığı bu kez ödedikleri
paraları da geri istemeye başladı. Mahkeme kararları 4/C’lilerin
lehine veriliyordu, bu düzenleme
ile mahkeme 4/C’lilerin aleyhine
karar vermeye başladı. O zaman da
söyledim. ‘Bu karar ek ödeme alan
4/C’lilerin zararına olacak bir karardır’ demiştim. Benim bu açıklamam
üzerine Memur-Sen Genel Başkanı,
‘Mahkeme kararı ile ek ödeme alan
4/C’liler ek ödeme almaya devam
edecekler’ dedi. Şimdi hangimiz
doğru söylüyoruz?”
Sözleşmeli ve mülakatla öğretmen alımını eleştiren Koncuk, şöyle
konuştu. “Tarihte ilk kez öğretmen
alımı mülakatla yapılıyor, bu da
Sayın İsmet Yılmaz’a nasip oldu.
Sayın Bakan’a sözleşmeli, mülakatlı
öğretmen alımının doğru olmadığını defalarca söyledik. ‘KPSS tüm
eksiklerine rağmen en adil sistemdir. KPSS ile öğretmen alım devam
etsin. İhanet edenler var ise sağlam
bir güvenlik soruşturması yapılarak
tespit edilir’ dedim. Maalesef endişelerimiz dikkate alınmadı. Öğretmenin niteliğini ya da bölücü olup
olmadığını 3 komisyon üyesi 3 dakikada mı tespit edecek? Dolayısıyla
mülakatlı öğretmen alımını getirenler büyük bir vebal altındadır. Öğretmenlerimizin mülakatla atanmasını hazırlayan, buna oy veren, karşı
durmayan herkes çocuklarımızın
vebalini omuzlamıştır. Öğretmeni,
mülakat marifetiyle ve sözleşmeli
statüde atamak demek; gençlerimizin geleceğini ve umutlarını çalmak
demektir Mülakatlı öğretmen alımı
nitelikli öğretmen ve memur atama
dönemini bitirmiş; nitelikli torpil
arama dönemini başlatmıştır. Eğitim
fakültesini kazanana kadar çocuğun
alnının damarı çatlamış, gitmediği
kurs kalmamış, eğitim fakültesini
kazanmış, mezun olmuş, KPSS’ye
girmiş, bu sınavı da kazanmış, ardından öğretmen alan sınavına girmiş,
bu sınavı da kazanmış. Bütün
bunları yok sayıyorsunuz.
KPSS’den 50 puan alanlar mülakata giriyor. Mülakat sonuçlarında
gördük ki; KPSS’den 95 puan alanlar
elendi, 50 puan alanlar ise mülakat
komisyon üyelerinin verdiği puanlarla öğretmen olarak atandı. Şu
tartışılmazdır ki; mülakat komisyonları çok adil, çok doğru değerlendirmeler yapsalar dahi farklı mülakat
komisyonlarında farklı değerlendirme puanları çıkacağı için haksızlık
yine olacaktır. Mesela Trabzon’da
mülakat komisyonu KPSS’den 90
puan alan öğretmen için, ‘KPSS’den
90 puan almış, demek ki başarılı.
Biz de 100 puan verelim’ diyor.
İzmir’deki komisyon üyeleri ise

‘KPSS’den 90 puan almış. Biz de
yine 90 puan verelim’ diyor. Peki
bu durumda ne oluyor? KPSS’de 90
puan almış iki öğretmenin KPSS puanı aynı iken, Trabzon’daki heyet iyi
niyetli olarak 100 puan verdiği için,
Trabzon’da mülakata giren öğretmen, İzmir’deki öğretmenin önüne
geçmiş oluyor. Tüm bunlar olurken,
Sayın Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz çıkıp, ‘Biz öğretmenin niteliğini
artırmaya çalışıyoruz.’ diyebiliyor.
Sayın Bakan lütfen yapmayın, bu
toplumu kandırmaya çalışmayın.”
Koncuk sözlerini şöyle sürdürdü:
“Sözleşmeli öğretmenler atandıkları
ilde 4 yıl görev yapacaklar. 4 yılın
sonunda kadroya geçirilecekler.
Kadroya geçirildikten 2 yıl sonra
ancak tayin isteyebilecekler. Yani
sözleşmeli öğretmenler toplam 6
yıl çalıştığı yerde çakılı kalacaklar.
Örneğin Mardin’in Savur İlçesi’nin
bir köyünde bir öğretmen 6 yıl
çalışacak, bu öğretmenin 6 yıl sonra
tayin isteme hakkı olabilecek. Bu
da tayinin gerçekleşeceği anlamına
gelmiyor, sadece tayin isteme hakkı
ortaya çıkmış olacak. Bir hesap
yapalım: Bir öğretmenin 27 yaşında
atandığını düşünelim. Bu öğretmen
6 yıl sonra 33 yaşına geldiğinde
tayin isteyebilecek. Bu öğretmenin
tayininin 3 yıl daha gerçekleşmediğini düşünün, tam 36 yaşında olacak. Peki soruyorum; bu öğretmen
hayatını nasıl kuracak? Bu durum
sadece öğretmenler için değil,
sağlık çalışanları için de düzenleme
yapıldı. Bu konuyla ilgili davalarımızı
açtık. Bilindiği gibi şu an OHAL
var. Bu dönemde de kapsam dışı
bir sürü işleyişler oldu. İnşallah
bu süreç geçecek. Sözleşmelilik
ve mülakat sisteminin kaldırılması
için çok ciddi mücadele ortaya
koymamız lazım, koyacağız. Tüm
ana babalarımızı da duyarlı olmaya
çağırıyorum. Milletimiz, çocuklarını
köleleştirecek olan bu mülakatlı/
sözleşmeli alımı da yiyorsa, kendi
çocuklarına ihanet ediyor demektir.
Sözleşmeli ve mülakatlı öğretmen
alımına karşı mücadelemize devam
edeceğiz, elimizden gelen gayreti
göstereceğiz.
İşte adam gibi sendikaların temsilcileri değil de ‘evet efendim’ci bir
anlayış ile masaya oturursanız, imzalanan toplu sözleşmelerde böylesi
garabete dönüşür. Kamu çalışanları
artık bunu görmeli ve doğru sendikacılığa destek vermelidir.”
Toplantıların ikinci gününde ise
Eğitimci Canten Kaya “Motivasyon
ve İletişim Sanatı” konulu seminer
verdi. Toplantıların öğleden sonraki
oturumunda da ilçe temsilcilerimiz
genel merkez yöneticilerimiz ile
istişare toplantısı yaptı.
Toplantılar, Genel Başkan’ın kapanış konuşmasıyla sona erdi.
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GENEL BAŞKAN: “KRAL ÇIPLAK, BUNU SÖYLEMEK
ZORUNDAYIZ. BUNUN BİR BEDELİ VARSA, ÖDERİZ.”

Türkiye Kamu-Sen ve Türk EğitimSen Genel Başkanı İsmail Koncuk,
Türk Eğitim-Sen Mersin 1 No’lu
Şube’nin istişare toplantısına katıldı. Toplantıya Türkiye Kamu-Sen’e
bağlı sendikaların genel başkanları
ve genel merkez yöneticileri, İlksan Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz, Türk Eğitim-Sen Genel
Sekreteri Musa Akkaş, Genel Mali
Sekreter Seyit Ali Kaplan, Mersin 1
ve 2 No’lu Şube Başkanları, Türkiye
Kamu-Sen Adana İl Temsilcisi, Türk
Eğitim-Sen Adana Şube Başkanları,
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı
Burhanettin Kocamaz, Türkav İl Başkanı Başkanı, ilçe ve işyeri temsilcileri
ile üyelerimiz katıldı.
Toplantıda yaptığı konuşmada
memurların hak kayıplarını da gündeme getiren Koncuk şunları ifade
etti: “Toplu sözleşmenin 21 maddesi uygulanmadı. Toplu Sözleşme imzalanırken “Tarihi başarı” diye reklam yaptılar. Biz imzalanırken ayağa
kalktı, ‘Bu Toplu Sözleşmeyi kabul
etmiyoruz’ dedik. Birileri ise 2015
yılının 30 Ağustos tarihinde alkışlar
ve sloganlarla toplu sözleşmeyi imzaladılar. Açıklamamızda “Ucu açık
yuvarlak kararlar alırsanız, Toplu Sözleşme kararları uygulanmaz” dedik.
Tam 21 madde uygulanmadı. Mesela 4-C’liler hala kadroya geçirilmedi,

memur işi yapan üniversiteli işçilere
kadro verilmesi hala uygulanmadı,
KİT’lerde çalışan memurların, sözleşmelilerin maaş guruplarının üçe
düşürülmesi noktasında tarih verilmesine rağmen 11 ay geçti ama hala
bir uygulama yok. KPDK toplantısında bunları söyledim, malum sendika genel başkanı yanımda zıplayıp
duruyor. Kendisine, ‘Ucu açık toplu
sözleşme kararları alırsanız, şimdi de
böyle yuvar yuvar yuvarlanırsınız.’
dedim. Hala yuvarlanıyorlar. Dediklerimiz tek tek çıktı.
Hatırlanacağı gibi, 2013 yılında
imzalanan enflasyon farkı maddesini
değiştirmişlerdi. Bu nedenle bütün
memurlar ve emeklilerin her ay yüzde 1.8 kaybı olmuştu. Memurların,
buna imza atan sendikanın genel
başkanının yakasına yapışması ve
‘Yüzde 1.8’lik zammı nasıl çaldırırsın, buna nasıl imza atarsın’ demesi
gerekirdi. Türkiye Kamu-Sen olarak
biz her şeyi araştırıyoruz ve kamuoyu
gündemine getiriyoruz ama onların
üyesi olan kamu çalışanları bunu sorgulamıyor.”
Türkiye Kamu-Sen’in yılladır iş güvencesi konusunu vurguladığını belirten Koncuk, önümüzdeki günlerde performans değerlendirmesinin
söz konusu olacağını, Devlet Personel Başkanlığı’nın bu konuda konfe-

sağlam bir mücadele sergilememiz
lazım. Bu nedenle Türkiye KamuSen’i desteklemek bütün memurların milli vazife gibi görmesi gereken
bir durumdur. Bu anlattıklarımı okullarınızda, kurumlarınızda anlatmaz
iseniz, bu söylediklerim hiçbir anlam
ifade etmez. Kamuda kurgulanmak
istenen bu tuzağa karşı tedbirleri ortaya koymamız lazım. Peki ilk
tedbir nedir? Sağlam bir sendikal
tercihi ortaya koymamız lazım. Bu
da Türkiye Kamu-Sen’i tercih etmektir. Türkiye’de gerçek anlamda sendikacılık yapan tek sendika
Türkiye Kamu-Sen’dir. Bunu bizim
üyemiz olmayanlar da ifade ediyor.
‘Ama ne yapayım kurum amirim
böyle istiyor’ diyor. Olmaz. Şunu
bilmeliyiz ki; günü kurtararak geleceğimizi kurtaramayız. Bu ülkede
evlatlarımız, torunlarımız yaşayacak.
Eğer Anayasa’nın 128. Maddesi de
değişir ise, işimiz zor olacaktır. Bu
nedenle tedbirimizi almamız lazım.
Alınacak en basit tedbir ise Türkiye
Devlet memurlarının birilerinin Kamu-Sen’i desteklemek, Türkiye
iddia ettiği anlamda esasen iş gü- Kamu-Sen’e üye olmaktır.
vencesi yoktur. Bu yanlış bilinen bir
Bilindiği gibi, şu anda OHAL var.
kavramdır. Elbette 657 sayılı kanun
Eylem yapmak yasak. Birçok izin,
kapsamında bazı haklarımız var ama
valiliklerin ve kaymakamların emrine
bu iş güvencesi anlamına gelmez.
tabidir. Biz sesimizi her türlü mecraDevlet memurlarının yargı hakkı var.
da yükseltiyoruz. Biz konuştukça biİdarenin memur üzerinde uygularileri rahatsız oluyor. Neden? Çünkü
yacağı tüm tasarruflara karşı yargı
biz milleti uyarıyoruz. Ya memurların
hakkımız var. memura iş güvencesiüzerinden ellerini çeksinler ya da biz
ni sağlayan işte bu hakkıdır. Devlet
onları rahatsız etmeye devam edememurlarının yargı hakkını ortadan
ceğiz. Bundan geri adım atmak yok.
kaldırmak istiyorlar. Buna çok dikkat
Gelin bu mücadeleyi beraber yapaetmemiz lazım. Bunu kim yaparsa
lım. Fikren yanımızda olun. Kamu
yapsın, hangi iktidar yaparsa yapsın,
çalışanlarına anlatacaklarınızı iyi bi2 milyon 657 bin kamu çalışanının bir
kemik, bir koro gibi tek sesli olarak lin, çok iyi öğrenin ve insanları bu
buna ‘hayır’ demesi lazım. Türkiye şekilde etkileyin.”
Genel Başkan’ın konuşmasının
Kamu-Sen olarak buna tepkimizi yılardından emekli üyelerimize plaket
lardır ortaya koyuyoruz.”
Koncuk sözlerini şöyle tamamla- takdim edildi.
derasyonumuzun görüşünü aldığını
söyledi. Koncuk sözlerini şöyle sürdürdü: “Performans uygulamasının
son derece yanlış olacağını söyledik.
Bunu madde madde açıkladık. Genel Başkanlarımız ile bu konu hakkında değerlendirmelerde bulunduk,
çalışma yaptık. 1 Eylül tarihinde
Devlet Personel Başkanlığı’na görüşlerimizi ilettik. Buna rağmen Milli
Eğitim Bakanı Sayın İsmet Yılmaz da
öğretmenlere yönelik performans
değerlendirmesi yapacaklarını açıkladı. Bunlar iş güvencesinden farklı
şeyler değil; hatta iş güvencesinin
bir parçasıdır. Doğrudan doğruya
şu anda 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nu değiştirip, kıdem tazminatı ödeyerek, memurları kapının
önüne koyabilme hakkına sahip
olmadıkları için çalının arkasından
dolanarak, performans değerlendirmesi gibi ucube yöntemlerle bunları
yapmaya çalışıyorlar. Buna engel
olmak için elimizden gelen gayreti
göstereceğiz.

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitimdı: “Milli olmak, vatansever olmak
bunlar zaten bizim farkımızdır. Ama Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk,
bir de önümüze konulmak istenen Türkiye Kamu Sen Mersin İl Temsilciddi tuzaklar var. Bu tuzaklara karşı ciliği ve bazı şubelerimizin yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi.
Hizmet binasının açılışına Türkiye
Kamu-Sen’e bağlı sendikaların genel başkanları, genel merkez yöneticileri, şube başkanları, şube yönetim
kurulu üyeleri, Türkiye Kamu-Sen
Mersin İl Temsilcisi Nihat Aşçı ve çok
sayıda üyemiz katıldı.
Ayrıca Türk Eğitim-Sen Mersin 1
No’lu Şube Merkez iş yeri temsilcileriyle istişare ve bilgilendirme toplantısına katıldı.
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TÜRK EĞİTİM-SEN
KADIN KOMİSYONLARIMIZ
HAİN SALDIRININ ARDINDAN
POLİSLERİMİZE TAZİYE
ZİYARETİNDE BULUNDU.
Türk Eğitim-Sen Kadın Komisyonlarımız İstanbul Beşiktaş’ta yaşanan
hain terör saldırısının ardından her
ilde emniyet müdürlüklerine taziye
ziyaretlerinde bulundu.
Ankara’daki ziyarette Türk EğitimSen Genel Merkez Kadın Komisyonu tarafından Ankara Emniyet
Müdürlüğü’ne gerçekleştirildi.
Ziyarette; Türk Eğitim-Sen Merkez
Kadın Komisyonu Başkanı Firdes
Işık, Merkez Kadın Komisyonu Üyelerimiz Berrin Koç, Meral Cengiz,
Ayla, Akyön, Ayşe Karapınar hazır
bulundu. Merkez Kadın Komisyo-

Türkiye’nin Sendikası

MTSK YÖNETMELİĞİNDEKİ 1 YIL GÖREV
ALAMAMA CEZASINA YARGIDAN
YÜRÜTMEYİ DURDURMA
rev verilmeyen direksiyon eğitimi
dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu başkan ve
üyesine, bir yıl sonunda tekrar
hizmet içi eğitimine katılıp başarılı
olmadan direksiyon eğitimi dersi
sınavlarında görev verilmez.”
Hükmü getirilmiştir.

numuz polislerimize karanfil takdim
ettiler.
Merkez Kadın Komisyonu Üyeleri,
Ankara Emniyet Müdürü Mahmut
Karaaslan’ı da makamında ziyaret
ederek, taziyelerini iletti. Hain
terör saldırısını kınayan heyetimiz,
ülkemizin zor bir süreçten geçtiğini, bu süreçte milletimizin birlik ve
beraberliğinin son derece önemli
olduğunu söyleyerek, emniyet
mensuplarımızın her zaman yanında
olduklarını ifade etti.

Bilindiği üzere, 29.05.2013 tarih
ve 28661 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı
Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde, 05.12.2015
tarih ve 29553 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim
Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt
Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle değişiklik yapılmıştır.
20.03.2015 tarihinde makam oluru ile yürürlüğe giren
20.03.2015 tarih ve 3101472 sayılı
Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri
Kursu Direksiyon Eğitimi Dersi
Sınav Yönergesinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönerge’nin 6.
maddesinin 1. fıkrasının (g) bendi
ile 6. Maddenin 2. Fıkrasının (i)
bendinin yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle Sendikamız tarafından açılan davada,
Danıştay 8. Daire’nin 2015 / 5355
E. ve 19.10.2015 tarihli kararı ile
6. Maddesinin 1. Fıkrasının (g)
bendi ile 2. Fıkrasının (i) bendinin
yürütmesinin durdurulmasına
karar verilmiştir. İdare tarafından
yapılan hukuki düzenlemelerde,
daha önceki yargı kararlarının da
gerekçelerinin dikkate alınması
gerekmekte iken 05.12.2015 tarih
ve 29553 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı
Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri
Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmeliğin
14. Maddesiyle, 29.05.2013 tarih
ve 28661 sayılı Yönetmeliğin 19.
Maddesine eklenen 6. Fıkranın
son cümlesi “Bu fıkra hükümlerine aykırı olarak kursiyere araç
kullandırdığı tespit edilen usta
öğreticilere yapılan inceleme
ve soruşturma sonucuna göre
kurslarda bir yıl süreyle görev
verilmez” hükmü, 19. Maddesiyle, Yönetmeliğin 29. Maddesine
eklenen 5. ve 6. Fıkraları, 21.
Maddesiyle, Yönetmeliğin 31.
Maddesinde yapılan değişiklikle
eklenen 2. Fıkrasının son cümlesinde yer alan, “Yönetmeliğin 29
uncu maddesinin altıncı fıkrası
hükmü gereği bir yıl süre ile gö-

Türk Eğitim Sen olarak, değişiklikle getirilmiş olan yukarıda belirtilen ilgili maddelerin, yürütmesinin durdurulması ve devamında
iptali talebiyle açtığımız davada,
Danıştay 15. Dairesinin 2016/6791
E. sayılı ve 12.10.2016 tarihli kararında, “…dava konusu düzenlemeyle trafik kazalarının önüne
geçilebilmesi amacıyla mevzuata
aykırı hareket eden görevlilere
sınavlarda bir yıl süreyle görev
verilmemesi şeklinde bir yaptırım
uygulanması hükme bağlanmış
ise de ulaşılmak istenen amaç ile
yaptırım arasında makul bir dengenin sağlanabilmesi için mevzuata aykırı eylemin ağırlığına göre
kademeli bir yaptırım sisteminin
uygulanması gerekmekte olup
dava konusu düzenleme ile her
türlü mevzuata aykırılık için bir yıl
uzunca bir süre hak mahrumiyetine sebep olacak türden bir idari
yaptırımın getirilmesi, hem fiil
ile yaptırım arasındaki dengenin
bozulmasına, hem de 120 saatlik
eğitimden geçerek sınavda görev
alan ilgililer açısından hakkaniyete
aykırı uygulamalara sebebiyet
vereceği muhakkaktır. Bu durumda, dava konusu düzenlemede
öngörülen yaptırımla ulaşılmak
istenen amaç arasında makul bir
dengenin bulunmadığı, bu durumun ölçülülük ilkesine aykırılık
teşkil ettiği sonucuna ulaşılmaktadır.” denilerek, 05.12.2015 tarih
ve 29553 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı
Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri
Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmeliğin
14. maddesiyle, 29.05.2013 tarih
ve 28661 sayılı asıl Yönetmeliğin
19. maddesine eklenen 6. fıkranın
son cümlesinin, 19. maddesiyle,
asıl Yönetmeliğin 29. maddesine
eklenen 5. ve 6. fıkralarının, 21.
maddesiyle, asıl Yönetmeliğin 31.
maddesine eklenen 2. fıkrasının
son cümlesinin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.
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TÜRKİYE KAMU-SEN ADANA VE KAHRAMANMARAŞ’TA
TEŞKİLATIMIZ VE ÜYELERİMİZLE BULUŞTU

İstişare toplantılarımız çerçevesinde Adana ve Kahramanmaraş illerimizi ziyaret eden Türkiye Kamu-Sen
ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı
İsmail Koncuk ile birlikte, Türkiye
Kamu-Sen Genel Mali Sekreteri ve
Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı İlhan Koyuncu, Türkiye Kamu-Sen
Genel Mevzuat Sekreteri ve Türk
Enerji-Sen Genel Başkanı Mehmet
Özer, Türkiye Kamu-Sen Genel
Basın Sekreteri ve Türk HaberSen Genel Başkanı Sedat Yılmaz,
Türkiye Kamu-Sen Genel Dış İlişkiler
Sekreteri ve Türk Tarım Orman-Sen
Genel Başkanı Ahmet Demirci ve
Türk Kültür Sanat-Sen Genel Başkanı Hasan Hüseyin Yılmaz, Genel
Sekreter Musa AKKAŞ, Genel Mali
Sekreter Seyit Ali KAPLAN ile kamu
çalışanları ve üyelerimiz ile bir araya
geldi.

sonu kadar devam eder. Türkiye
Kamu-Sen olarak terörle mücadeleyi amasız, şeksiz, şüphesiz destekliyoruz. Devletin atacağı her türlü
olumlu adımın yanındayız. Ancak,
yeniden masaya oturmak, kol kola
girmek söz konusu olursa tepkimizi
koyacağımızdan da hiç kimsenin
elbette şüphesi olmamalıdır. Tekrar
şehitlerimize yüce Allah’tan rahmet
diliyorum, yaralılarımıza acil şifalar
diliyorum.

örneklerini görmedik” dedi.
KONCUK: DEVLET KANUNLA
YÖNETİLİR, BAŞKA YERLERDEN
İCAZETLER ALARAK DEĞİL

“Hükümetin gerçek anlamda bir
mücadelesi var ise, kamuda ne sendikal ne de farklı bir yapının paralel
yapılanmasına göz yummamalıdır”
diyen Genel Başkan İsmail Koncuk,
“Devlet kanun ve nizamla yönetilir.
Başka yerlerden icazet alarak devlet
yönetilmez” dedi. Koncuk, “Bugün
devlet kurumlarında, belediyeleri
KONCUK: BADİRELERDEN,
saymıyorum, taşeron sayısı 730
BİRLİK VE BERABERLİKLE ÇIKA- binleri buldu. Bu rakam 2002 yılında
BİLİRİZ
15 bin civarındaydı. 15 bin nerede
730 bin nerede? Bu taşeron milletin
“Sayın Cumhurbaşkanının bu
evlatlarının sömürülmesinin, etinin,
Yenikapı ruhunu samimiyetle
kemiğinin, iliğinin sömürülmesinin
söylediğine inanıyorum” diyen
Genel Başkan İsmail Koncuk, “Hala adıdır. Hiçbir gelecekleri yoktur.
Kamu görevlilerinin istihdam edileumudumu kesmiyorum. Bunun
samimiyetle yerine gelmesi gereken ceği yerlere taşeron alarak yıllardır
KONCUK: TERÖRLE MÜZAKE- bir taahhüt olduğunu inanıyorum”
atama yapmıyorlar. Çünkü bunlara
RE DEĞİL, MÜCADELE EDİLİR
dedi. Koncuk, “15 Temmuz’dan son- ucuz iş gücü lazım. Kaderi iki dudak
arasında şekillenecek adamlar
Coşku ve heyecanın hakim
ra Yenikapı ruhu falan göremedik.
olduğu Adana ve Kahramanmaraş
Sayın Cumhurbaşkanının bu Yenika- lazım. Belli yıllarda girdi çıktı yapıp
kıdem tazminatlarını bile vermezler.
istişare toplantılarımızda, Genel
pı ruhunu samimiyetle söylediğine
Böyle bir düzeni görmeyen göz kör
Başkan İsmail Koncuk, ülke gündeinanıyorum. “Bu ülkede herkesi
olsun, duymayan kulak sağır olsun.
mi ve çalışma hayatına dair önemli
kucaklayacağız, ayrımcılık olmayaSon seçimlerde iktidar baktı, 7
değerlendirmelerde bulunurken,
cak” dedi. Bu samimiyete inandım
Haziran’da sonuç iyi değil, “Taşerosözlerinin başında, İstanbul’da yafakat külliyenin duvarlarını aşamadı
na kadro” dedi.
şanan hain terör saldırısını lanetledi. bu söylem. Oluşturulan kirli yapı
Koncuk, “Önceki gün yine yürekbu ruha izin vermiyor. FETÖ’den
Çankaya Köşkü’nde bir toplantılerimiz yandı. İstanbul’da kahpece
ağzınız yanmadı mı ki hala başka
da, sayın Davutoğlu Başbakan’ken,
patlatılan bomba sonucu toplam
guruplar, vakıflar karar veriyorlar bir kendisine dedim ki, “Sizin sözünüz
42 insanımız şehit oldu, yaralılarımız şeylere. Devleti yönetecek adamla- bu değildi? “Hayır, buydu” dedi.
var. Şehitlerimize yüce Allah’tan
rın bunların tarafından seçilmesine
Kendisine afişi gösterdim, “Taşerahmet, yaralılarımıza acil şifalar
göz mü yumacağız. Hala umudumu
diliyorum. Türkiye Kamu-Sen olarak kesmiyorum. Bunun samimiyetle
terörle müzakere yapılamayacağını
yerine gelmesi gereken bir taahhüt
her zaman ifade ettik. “Terörle
olduğunu inanıyorum. Badireancak mücadele edilebilir” dedik.
lerden, birlik beraberlikle çıkarız.
“Son teröristin kökü kazınana kadar Sadece nefsini düşünen insanlarla
terörle mücadele edilir” dedik. Biz
hiçbir şey yapılamaz. “Yenikapı ruhu
bunu çözümden, Habur’dan bu
neymiş?” diyenler oldu. Elbette biryana söyledik. Allah’a şükür bugün
lik ve beraberlik sergileyeceğiz. Ben
o hatalardan dönüldü ve kararlı bir
Yenikapı ruhunun Cumhurbaşkanlığı
mücadele yapılıyor. Dün akil adam- Külliyesinin duvarlarını aşabildiğini
lar rezaletini maalesef hep birlikte
görmedim. Ayrımcılığın ortadan
kaldırıldığını görebileceğimiz kadar
yaşamıştık. Bu kararlılık inşallah
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rona kadro” yazıyor. Bu ne demek?
“Ben o afişi yapanlara çok kızdım”
dedi. “Ankara’nın tüm köşelerine
duvarlarına asılmadı mı? Bu sizin
sözünüz” dedim. Bu bir sözdür bu
söz yerine gelmek zorundadır. 730
bin memleket evladına sözü verip
geriye çekilmek olmaz. Doğru
bulmasak da iyi kötü bir düzenleme yapılmıştı ama şimdi o da yok
ortada. Genel Başkan değişti diye
verilen söz ortadan mı kalktı? Bizde
Türkiye Kamu-Sen olarak bu sözü
hatırlatmaya devam edeceğiz.
Kamudaki paralel yapılanma, bu
düzenleme yapılacak diye gidip o
garibanları tehdit etti. “Bize üye olmazsanız o sınavda sizi geçirtmeyiz”
diye tehdit ettiler bu insanları. Şayet
hükümetin gerçek anlamda bir
mücadelesi var ise, kamuda ne sendikal ne de farklı bir yapının paralel
yapılanmasına göz yummamalıdır.
Devlet kanun ve nizamla yönetilir.
Başka yerlerden icazet alarak devlet
yönetilmez.
15 Temmuz’u yapmak isteyenlerle devleti yönetmek isteyenlerin
olayları farklı değerlendirmeleri
gerekir. Onlar darbeciydi, kendilerine yakışanı yaptılar ama demokratik
usullerle, seçimlerle iş başına gelen
siyasi iktidarın benzeri yöntemleri,
hukuk dışı yöntemleri adaletsiz, haksız yönetmeleri uygulama hakkı söz
konusu olamaz. O zaman darbeci
zihniyetten ne farkınız kalacak?
OHAL yasası sebep gösterilerek kamuda yapılanlarda kantarın
topuzu kaçırılmıştır. Masum bir çok
insan keyfi olarak açığa alınıyor.
Evrensel hukukta şöyledir, bir adamı
suçlarken çağırırsın, “Sen şunu yapmışsın” der delilleri ortaya koyarsın.
“Bu işin neresindesin?” dersin?
Devlet bunu sorar. Yüce dinimiz bir
ahlaksızlık dahi yapıldığında kaç
tane şahit istiyor. Şimdi siz kafanıza
göre adam atıyorsunuz, bu olmaz.
Pisliğe taş atınca, üzerinize sıçrar
misali, vatansever, milliyetçi bir çok
arkadaşımızda bu sistem içinde
görülüyor, açığa alınıp ihraç ediliyor.
Böyle bir ülke yönetiliyor. OHAL le
birlikte her Vali, kaymakam, rektör,
müdür kafasına göre davranıyor.
Böyle şey olmaz” diyerek sözlerini
noktaladı.
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Türkiye’nin Sendikası

GENEL BAŞKAN: SENDİKACILIK SİYASİ İKTİDARLARA
YARANMA MEKANİZMASI OLMAMALIDIR.
Genel Başkan Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F. Çalışma Ekonomisi Bölümünün düzenlediği
“Türkiye’de Kamu Çalışanlarının Haklarının Savunulmasında Sendikacılığın Etkinliği” konulu panele konuşmacı olarak katıldı.
Türkiye Kamu-Sen ve Türk
Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail
Koncuk, Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlker
Hüseyin Çarıkçı’yı ziyaret etti.
Genel Başkan’a Genel Sekreter Musa Akkaş ve Genel Mali
Sekreter Seyit Ali Kaplan da eşlik
etti. Genel Başkan daha sonra Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F.
Çalışma Ekonomisi Bölümünün
düzenlediği “Türkiye’de Kamu
Çalışanlarının Haklarının Savunulmasında Sendikacılığın Etkinliği”
konulu panele konuşmacı olarak
katıldı. Panelde Genel Merkez
Yöneticileri, Isparta İl Temsilcisi
ve Türk Eğitim-Sen Isparta Şube
Başkanı Ali Balaban, Süleyman
Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F.
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat
Okcu, akademisyenler, üniversite
çalışanları ve öğrenciler katıldı.
Panelde yaptığı konuşmada
sendikacılığın önemli bir faaliyet
olduğunu söyleyen Koncuk, “
Ama sendikacılığın Türkiye’de
nasıl yapılması gerektiğine biz
bir türlü karar verebilmiş değiliz”
dedi. ‘Nasıl bir sendikal anlayış
lazım?’ sorusunu hala tartıştığımızı
kaydeden Koncuk, mevcut sendikacılık kanunundaki eksikliklere
değindi.
Genel Başkan Koncuk, mevcut
yasayla toplu sözleşmede yetkili
sendika dışındaki diğer sendikaların elinin kolunun bağlandı-

ğını söyleyerek, siyasetin güçlü
bir sendikal anlayışı karşısında
görmek istemediğini söyledi.
Koncuk şunları ifade etti: “Toplu
sözleşmeyi yetkili konfederasyon
başkanı ile hükümet adına kamu
işveren tarafını temsilen bakanın
imzalama yetkisi var. Bu iki kişi imzayı attığı takdirde toplu sözleşme
masasında olan diğer sendikaların
itiraz hakkı yok, dava açma hakkı
yok, Kamu Görevlileri Hakem
Heyeti’ne başvuru hakkı yok. Yapılan kanuni düzenleme ile diğer
sendikaların adeta elleri kolları
bağlanmıştır. Toplu sözleşmede
Hükümet tarafından dikensiz bir
gül bahçesi oluşturulması hesap
edilmiştir. Buna rağmen daha
önceki yıllar ile karşılaştırdığımızda
kamu çalışanlarına toplu sözleşme
hakkı verilmesi bir adım olarak
değerlendirilebilir ancak yeterli
olmadığını söylemek gerekir. Siyaset karşısında güçlü bir sendikal
anlayış istenmiyor, dolayısıyla da
kanunlar böylesine eksik gedik
düzenlenerek, sendikaların etkinliğini azaltmaya çalışıyor.”
Sendikal faaliyetin sadece toplu
sözleşme masasında yapılamayacağını bildiren Koncuk, “Türkiye
Kamu-Sen olarak şunu ifade ettik;
sendikal faaliyet sadece toplu
sözleşme masasında yapılmaz.
Haklarımızı alamadığımızda yine
demokratik haklarımızı kullanarak,
kanunlara bağlı kalarak, alanlarda
düşüncelerimizi seslendirmeliyiz.

Dolayısıyla sendikacılığın esas
yapıldığı yerler alanlardır. Toplu
sözleşme masasında sadece
sendikacılık yapılamayacağını,
gerektiğinde her alanın bizim için
bir sendikal faaliyet alanı olduğunu her zaman ifade ettik ve
çalışmalarımızda bu yönde oldu”
diye konuştu.

problemleri çözemeyiz.”

“Türkiye’de nasıl bir sendikacılık lazım?” sorusunu soran Genel
Başkan Koncuk, “İlkeli, kararlı ve
korkmayan bir sendikacılık anlayışı
lazım” dedi. Koncuk sözlerini şöyle sürdürdü: “Çünkü sendikacılığın
doğasında muhalif duruş gerektiren bir anlayış vardır. Sendikacılık
Doğruları yapan bir sendikal
idareye karşı, idarenin eksikliklerianlayışın Türkiye’de güçlenmesini ne karşı yapılan bir faaliyettir. Eğer
sağlamamız gerektiğini söyleyen
al gülüm, ver gülüm şeklinde bir
Koncuk, “TBMM, siyasal iktidarlar sendikacılık anlayışı isteniyorsa bu
elbette çok önemlidir ama sençok kolaydır. Gelene ağam, gidedikaların sendikalaşma alanında
ne paşam dersiniz koltuğunuzu
yapılması gerekenlerden uzak
korursunuz, sendikanızın üye sayısı
tavırlar sergilemesi Türkiye’nin yöartar ama o üyelerinizin bütün
netim anlamında da ciddi eksikler
kazanımlarını da zaman içerisinde
yaşaması sonucunu doğurmaktakaybedersiniz. Maalesef Türkiye
dır. Bir şekilde yönetimin içeriböyle bir sendikacılık anlayışı ile
sinde olmak gerekir. Millet olarak
karşı karşıyadır. Sadece memur
yönetimin içinde olmak gerekir.
sendikaları için bahsetmiyorum,
‘Milletvekilini nasıl olsa seçtim,
işçi sendikalarında da maalesef
benim adıma yönetiyor’ anlayışı
bu anlayış hâkimdir. Ülkemizde
doğru değildir” diye konuştu.
birilerine yaranarak koltuğunu
“Bütün dünyada gelişen anlayış;
koruma anlayışı vardır. Bu sendikal
sivil toplum kuruluşlarının büanlayışın ne üyelerine, ne ülkemize
yümesi, etkin hale gelmesi ve
ne de çalışma hayatına bir katkı
yönetimlerde söz sahibi olmasısunabilmesi mümkün değildir.
dır” diyen Koncuk, sözlerini şöyle
Dolayısıyla sağlam bir sendikal
sürdürdü: “Belki de Türkiye’nin en
anlayışın Türkiye’de kök salmasıbüyük handikapı budur. Sendinı sağlamamız gerekir. Çalışma
kal alanda mutlaka bağımsız bir
hayatı ile ilgili yapılan her düzensendikacılık literatürü oluşturleme evlatlarımızın, torunlarımızın
malıyız, sendikacılığın ne demek
olduğunu konuşup, kararlaştırarak geleceğini doğrudan ilgilendirmektedir.”
uygulamaya geçirmemiz gerekir.
Aksi takdirde çalışma hayatındaki

17

TÜRK EĞİTİM-SEN

www.turkegitimsen.org.tr

KONCUK: İNANMIŞ İNSANIN GÜCÜ, EN BÜYÜK GÜÇTÜR
Kimse 657 ile memurla uğraşmasın.
Değişmesi gereken maddeler var
mı, otururuz masaya değiştiririz,
mesela ek gösterge rakamları.
Oturalım bunu değiştirelim. Tüm
memurların ek gösterge rakamlarını
800’er puan artıralım. Bu işlerine
gelmiyor.
Bunlar diyorlar ki, “Öyle bir
düzenleme yapalım, memurları da
bir taşeron çalışan gibi istediğimiz
zaman kıdem tazminatını vererek
kapının önüne koyalım” diyorlar.
Yani “At oynatalım” diyorlar. Böyle
bir şey yok. Buna izin vermeyiz. Siz
Türkiye Kamu-Sen’in ülke geneaslında üniversitelerin üzerinde
insanların gelecekleriyle oynayalindeki istişare toplantıları Isparta
çalışması gereken bir tez çalışmasını mazsınız, sistemi işinize geldiği gibi
ve Burdur’la devam etti.
gerektirir. Bu tek kelimeyle ifade
eğip bükemezsiniz. Çekin sağlık
edilebilir, “İnanmış insanın gücü en
çalışanlarını sağlıktan, öğretmenleri
Coşku ve heyecanın hiç dinmebüyük güçtür”. Hiçbir şey onu eğip çekin okullardan…Orada devlet
diği toplantıda, Türkiye Kamu-Sen
bükemez. Türkiye Kamu-Sen’in
kalmaz. Devlet, memurları ile bir
Genel Başkanı İsmail Koncuk ve
mücadele azminin azalmadan decisim haline gelir. Devlet, memurlarYönetim Kurulu Üyeleri, Türkiye
vam etme sebebi sizin o kocaman
la halka uzanan bir hale gelir.
Kamu-Sen Genel Teşkilatlandırma
yüreklerinizdir.
Sekreteri ve Türk Büro-Sen Genel
Bu açıklamalarımız yavaş yavaş
Sendikacılık esasen dünden daha sonuç vermeye başladı. CumhurBaşkanı Fahrettin Yokuş, Türkiye
önemli hale geldi, kamuda yaşanan- başkanlığı ekonomik kurul üyesi
Kamu-Sen Genel Mali Sekreteri ve
Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başka- lar, 15 Temmuz’dan sonra olanları
olan bir hocamız kendi geçtiğimiz
nı İlhan Koyuncu, Türkiye Kamu-Sen göz önüne aldığımızda, hukukun ül- günlerde bir açıklama yaptı. Bir
Genel Toplu Sözleşme Sekreteri ve kemizde neredeyse askıya alındığını talimat aldığını, çalışma hayatına
Türk İmar-Sen Genel Başkanı Necati dikkate aldığımızda, sendikaların
yönelik yeni bir çalışma yapacağı
Alsancak, Türkiye Kamu-Sen Genel ve stk’ların herkesi uyarma görevini ama işçi ve memur ayrımı olacak
yapma noktasına geldiğini hepimiBasın Sekreteri ve Türk Haber-Sen
şekilde bir çalışma hayatı dizaynı
zin görmesi lazım. Türkiye’de, Sivil
Genel Başkanı Sedat Yılmaz, Türüzerine gayret sarf edeceği noktatoplum kuruluşu denilen yapıların
kiye Kamu-Sen Genel Sosyal İşler
sında haberler geldi. İnşallah sayın
Sekreteri ve Türk Ulaşım-Sen Genel birtakım yerlere yağ çekme mekaCumhurbaşkanı da bu hayalden
Başkanı Şerafeddin Deniz, Türk Kül- nizmasına dönüştüğü ortadadır. Adı vazgeçmiştir. Bu önemli bir talimattür Sanat-Sen Genel Başkanı Hasan sivil toplum kuruluşu olan ancak kol- tır. Bunun aksi umarım olmaz. Aklı
tuklarını korumaktan başka bir şey
Hüseyin Yılmaz ve Genel Merkez
selimi bulmak lazım” dedi.
yapmayan insanların oluşturduğu
Yöneticileri, üyelerimiz ve teşkilatıKONCUK: MÜCADELEMİZİ
yapıların adı stk olamaz. Biz sendikal
mızla bir araya geldi.
HEP BİRLİKTE DAHA DA YUKARI
kimliğimizi, demokratik kitle örgütü
ÇIKARACAĞIZ
kimliğimizi her alanda kullanarak
KONCUK: SESİMİZİ, NEFESİMİ- hakkını vermeye gayret eden bir
Konuşmasının sonunda kamu
Zİ DUYMAYAN KALMAYACAK
çalışanlarına çağrıda bulunan Genel
konfederasyonuz.
Başkan İsmail Koncuk, “Memurların
İstişare toplantımıza katılımcıları
657 sayılı devlet Memurları
karşısına çıkacak yüzü olan tek bir
selamlayarak başlayan Türkiye
Kanunu tartışılıyor. İş güvencesinin
Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen
kaldırılacağı, 657’nin değişeceği ifa- konfederasyon vardır, o da Türkiye
Kamu-Sen’dir. Bizi desteklemek
Genel Başkanı İsmail Koncuk,
de ediliyor. Bunlar sık sık gözümüülkenin, evlatlarınızın geleceğini
ülke ve çalışma hayatı gündemine
zün içine baka baka anlatılıyor. İşte
desteklemek demektir” dedi. Konilişkin çarpıcı değerlendirmelerbundan dolayı sendikal mücadele
de bulundu. Koncuk, “Isparta’da
daha önemli bir hale geldi. Çalışma cuk, “Kamuda yaşanan bu gelişmelerden hareketle önümüzde iki yol
olmaktan mutluluk duyuyorum.
hayatıyla ilgili önümüzdeki süreç
var, sağlam bir sendikal mücadele
Aslen Adanalı’yım ama yarı yarıya
daha sıkıntılı olacaktır. 657’sayılı
ya da yaşanan bütün şeyleri sineye
Isparta’lıyım. Gençlik yıllarım
DMK’yı değiştirmek kolay bir iş
Şarkikarağaç’ta geçmiştir. O neden- değildir. Anayasanın 128. Maddesi- çekeceğiz “Eyvallah” diyeceğiz. Biz
hep birinci yolu tercih ettik. Türkiye
le buranın yeri ve önemi bende çok nin ortadan kalması gerekir ki, ben
Kamu-Sen olarak yıllardır kamu çalıönemlidir.
siyasi partilerin özellikle de muhalefet partilerinin evet diyeceğini
Her yerde bulunmaya gayret
gösteriyoruz. Ayak basmadığımız il, düşünmüyorum. Bu madde devlet
memurlarını tanımlayan en önemli
ilçe kalmayacak. Sesimizi, nefesimaddedir. O madde değiştirildiği
mizi duymayan kalmayacak. Kimse
duymadım, görmedim demeyecek. takdirde 657 değiştirilebilir.
Türkiye Kamu-Sen ve bağlı sendikaBiz Türkiye Kamu-Sen olarak
larımız, Genel Başkanlarımız, Şube
asla böyle bir değişikliğin yanında
başkanlarımız durmuyor ve mücaolmayacağımızı ifade ettik. “Kimse
dele ediyorlar. Bazıları “Bunlar hala
bizlerle uğraşmasın” dedik. Birileri
nasıl ayakta?” diye merak ediyorlar. korkabilir, biz doğruları söylemek
Bu onların kavrayamayacağı bir du- üzere buradayız. “Biz sendikacılık
yapacağız” dedik bu sözü tuturumdur. Bu kadar eziyet gören bir
yoruz, bundan sonrada tutacağız.
teşkilatın hala 450 bin üyesi olması
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şanlarını uyardık, “Gelin birlikte mücadele edelim” diye, bu mücadeleyi
sağlam bir zeminde hep birlikte
yapmazsak emin olun cumhuriyet
tarihi boyunca kazandığımız tüm
hakları birer birer kaybederiz.
Bir yandaş sendikanın bir milyon
üyesi oldu. Camide imam “Köyden
şehre nasıl gelirim?” diye sendikasını tercih ederse, hastanedeki
hemşire “Döner sermayeden 100
TL daha nasıl fazla alırım?” derse,
öğretmen “Günlük planımı, haftalık
planımı okul müdürü bozar” diyerek
endişe eder ve sendikal tercihini
böyle yaparsa, postacı “Cihetimi
değiştirirler aman ha!”! diyerek sendikal tercih ortaya koyarsa çok şey
kaybederiz. “Isparta’da nasıl yetkili
değiliz?” diye şapkayı önümüze
koymamız lazım. Burada her şey bizim lehimizedir. Burada vatansever
olmayan bir kişi yoktur. Isparta’da
ve Türkiye’nin her yerinde tüm
hizmet kollarında yetkili olmamız
gerekir. Kamu çalışanlarının Türkiye
Kamu-Sen’e ihtiyacı var. Mücadelemizi hep birlikte daha yukarlara
çıkarmamız lazım.
2017’de tekrar toplu sözleşme
masasına oturacağız. Bir hata
yaptılar 2013’de imzaladıkları toplu
sözleşmenin bir maddesi 2015
yılında tekrar değiştirildi , fark etmediler. Her ay yüzde 1,8 enflasyon
kaybına sebep oldular. Dünyadan bi
haberler. Bunları tezgaha getirdiler,
önlerine koydular, bunlarda demiyor ki, “Biz 2013’de bu maddeyi
imzaladık bitti. 2015’te niye yine
önüme geldi” diye sormuyorlar.
Emekliler dahil 5 milyon insanın
aylık kaybı yüzde 1,8’dir. Bu emekliliğimize yansıyacak bir orandır. Bunu
yapan insanın utanması gerekir.
Sendikacıyım diye ortada gezmemesi lazım ama adamlar bir milyon
üye buluyorlar. Böyle bir mantık
olmaz. Anlatacağız, izah edeceğiz,
insanları bilgilendireceğiz. Memurların karşısına çıkacak yüzü olan tek
bir konfederasyon vardır, o da Türkiye Kamu-Sen’dir her yönüyle. Bizi
desteklemek ülkenin, evlatlarınızın
geleceğini desteklemek demektir.”
diyerek sözlerini noktaladı.
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30 YILDAN FAZLA HİZMETİN KARŞILIĞI GÜNCELLENEREK ÖDENMELİDİR
30 yıldan fazla hizmet süresi olan
kamu çalışanlarına 30 yıl sonrasında
çalıştıkları süreler için de emekli
ikramiyesi alabilmelerine ilişkin
kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe
Komisyonu’nda kabul edildi.

ikramiyeye hak kazanıyor. Ancak,
tasarıya göre aynı durumdaki bu
kamu görevlisinin 2005 yılında
emekli olduğu varsayıldığında, 30
yılın üzerindeki her bir tam yıllık
hizmeti hesaplanırken 2005 yılındaki
Buna göre, 30 yılın üzerindeki hiz- katsayı ve göstergeler dikkate alımetlerine ilişkin olarak ikramiyelerini nacağı için kendisine yalnızca 914,1
TL ödeme yapılacak. 2002 yılında
alamayan kamu görevlisi emekliemekli olan bu şartlardaki bir kamu
lerine 30 yılın üzerinde çalıştıkları
görevlisine ise 30 yılın üzerinde
süreler için ödenecek ikramiye
çalıştığı her yıl için 522,5 TL emekli
miktarının, emekli olunan tarihteki
ikramiyesi ödenecek.
belirlenmiş katsayılar üzerinden
hesaplanması ve geçmişe ilişkin
Emekli olunan tarih geriye gitbir faiz ya da güncelleme yapılmatikçe alınacak emekli ikramiyesi de
ması öngörüldü. Hal böyle olunca
kademeli olarak düşecek. Yapılan
300 bin dolayındaki emeklinin de
hesaplamalara göre, 1 Ocak 1991
ikramiye hayalleri suya düşecek gibi tarihinde emekli olan bir kişi kuruma
görünüyor.
başvurduğunda, 30 yılın üzerindeki
her yıl için yalnızca 93 kuruş, 1 Ocak
Geçmişe dönük her türlü borç
1988 tarihinde emekli olan bir kişi
ve alacaklarda güncelleme yapıise her yıl 20 kuruş alacak. Tasarıya
larak hak sahiplerinin mağduriyet
eklenen bir hüküm ile yapılacak
yaşamalarının önüne geçilmesi
ödemenin 100 TL’nin altında
amaçlanırken, bu kanunda yıllarca
olmayacağının kararlaştırılması,
mağdur edilmiş emeklilere güncelgeçmiş yıllarda emekli olan ve 30
leme yapmadan emekli oldukları
yılın üzerinde hizmeti bulunan kamu
tarihteki katsayı ve göstergeler
üzerinden ödeme yapılacak olması, görevlilerinin ne denli mağdur
yıllardır haksızlığa uğramış emeklile- edileceğinin en açık örneği olarak
rimiz için yeni bir mücadele konusu göze çarpıyor.
yaratacak.
Buna göre kamu görevlileri ne
kadar önce emekli oldular ise 30
yıldan fazla süreler için o kadar az
ikramiye alacaklar. Öyle ki, yıllar
geriye gittikçe emeklilerin alacağı
ikramiye miktarı da kuruşlu rakamlara inecek.
Tasarıya göre üniversite mezunu
2200 ek göstergesi olan ve 1. Derecenin 4. Kademesindeki bir kamu
görevlisi bugün emekli olduğunda
çalıştığı her bir yıl için 2584,8 TL

KONCUK: YOL YAKINKEN
BU HATA TBMM’DE
DÜZELTİLMELİ VE 30 YILDAN
FAZLA HİZMET SÜRESİNİN
KARŞILIĞI GÜNCELLENEREK
ÖDENMELİDİR
Konuya ilişkin bir değerlendirme
yapan Türkiye Kamu-Sen Genel
Başkanı İsmail Koncuk, “2016 yılının
haziran ayında tasarı ilk olarak kamuoyuna duyurulduğunda bu yanlışlığı gündeme taşıyarak yapılacak

MEB YARGI KARARINI BÖYLE Mİ ANLAMIŞ

düzenlemenin yeni
bir mağduriyet
yaratmaması gerektiğini ifade
etmiştik. Hiç
kimse umutla bekleyen
emeklilerimizi
hayal kırıklığına uğratma
hakkına sahip
değildir” dedi.
Koncuk, “30 yıldan
fazla hizmet süresi
olan kamu çalışanlarına fazladan
çalıştıkları sürelerin karşılığı olarak
da emekli ikramiyesi ödenmesine
ilişkin kanun tasarısı TBMM Plan ve
Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.
Bu konuda yıllardır verdiğimiz
mücadele Anayasa Mahkemesi’nin
de kararıyla bir nihayete kavuşmak
üzere… Ancak tasarının detayları,
bu konuda beklenti içinde olan
insanlarımızı bir kez daha umutsuzluğa sürüklemiştir.
30 yıldan fazla çalışan emeklilerimize ödenmesi planlanan emekli
ikramiyelerinin güncellenmeden
ödenecek olması birçok emeklinin yıllarının karşılığını neredeyse
kuruş olarak geri almasına neden
olacaktır.
Yıllardır bu konuda yaşanan mağduriyetin giderilmesi noktasında en
sonunda bir adım atılması bizleri de
memnun etmişken geçmişe dönük
ödemelerin güncelleme yapılmadan verileceğine dair bir hüküm
konulması adalet ve hakkaniyet
ilkesi ile bağdaşmayan bir durumu
ortaya çıkarmaktadır.
Türkiye Kamu-Sen olarak yetkililere bir kez daha sesleniyor ve geçmiş

Rehber Öğretmen norm kadrosuna
yer verilmemesine ilişkin düzenleme
mahkeme kararlarına açıkça aykırı
Bilindiği üzere Türk Eğitim Sen
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim
olduğundan, bu hususta mahkeme
olarak, 18.06.2014 tarih ve 29034
Kurumları Yönetici ve Öğretmenkararına uygun olarak yeniden düsayılı Resmi Gazete’de yayımlalerinin Norm Kadrolarına İlişkin
zenleme yapılması için MEB’e talepnarak yürürlüğe giren Milli Eğitim
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına
te bulunmuştuk. Talebimize gelen
Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları
Dair Yönetmeliğin 10. Maddesi ile
12.12.2016 tarih ve 14023039 sayılı
Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm
18.06.2014 tarih ve 29034 sayılı Rescevabi yazıda, 18.06.2014 tarih ve
mi Gazete’de yayımlanarak yürürKadrolarına İlişkin Yönetmelikte
29034 sayılı Resmi Gazete’de yayımlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığına
yer alan bir kısım düzenlemelerin
lanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim
iptali ve yürütmesinin durdurulması Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve
Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları
talebiyle açtığımız davada, Danıştay Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm
İlişkin Yönetmeliğin “Rehberlik alan
16. Dairesinin 2015/10784 E. sayılı
Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin 21.
ve 24.03.2015 tarihli kararıyla Yönet- öğretmeni norm kadrosu” başlıklı
Maddesinde “bağımsız anaokul21. Maddesinin ( b ) bendi ile üçün- ları” ibaresine yer verilmemesine
meliğin 21. Maddesinde “bağımsız
cü fıkrasında yapılan değişiklikte,
anaokulları” ibaresine yer verilmeilişkin eksik düzenleme sebebiyle
“Anaokulları hariç olmak üzere”
mesine ilişkin eksik düzenlemenin
yürütmesinin durdurulmasına karar
denilmek suretiyle Anaokullarında
yürütmesinin durdurulmasına karar
verildiği belirtilmiş, ancak, YönetRehber Öğretmen norm kadrosuna melik değişikliği ile 21. Maddesinverilmiştir. İlgili kararda belirtilen
yer verilmemiştir.
eksik düzenleme yönünden davalı
deki eksik düzenlemenin giderildiği
idareler tarafından yapılan itiraz,
Türk Eğitim Sen olarak, Milli
belirtilmişse de söz konusu eksiklik
Danıştay İdari Dava Daireleri KuruEğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim
yukarıda da belirtmiş olduğumuz
lunun YD İtiraz No: 2015/1154 sayılı Kurumları Yönetici ve Öğretmenüzere “Anaokulları hariç olmak üzeve 26.11.2015 tarihli kararıyla redlerinin Norm Kadrolarına İlişkin
re” denilmek suretiyle mi giderilmişdedilmiştir. Buna karşılık, mahkeme Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına tir ! Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararının gerekçesi, eksik olan
Dair Yönetmelikte Anaokullarında
kararının gerekçeleri yok sayılarak,

yıllarda
emekli olanların
alacakları rakamların
bugüne göre güncellenmesini ve 30 yıldan fazla çalıştıkları
sürelerin karşılığının günün koşullarına göre ödenmesi gerektiğinin
altını çiziyoruz.
Şu an her şey bitmiş değildir.
Tasarı TBMM Genel Kurulu’na geldiğinde yapılacak bir düzeltme ile
ya 30 yılın üzerinde hizmeti bulunan
bütün emeklilere, fazladan çalıştıkları yıllara ilişkin olarak yapılacak
ödemenin hesabında 1 Ocak 2017
itibarı ile mevcut olan katsayı ve
göstergeler uygulanmalı ya da
emekli oldukları tarih baz alınarak
ödemelerde güncelleme yapılması
sağlanmalıdır.
Bu tasarı bu haliyle TBMM Genel
Kurulu’ndan da geçerek yasalaşırsa,
emeklilerimiz aldıkları geçmişe dönük ikramiyelerin güncellenmesi için
yine yargı yoluna başvuracaktır.
Sorunları kaynağında çözmek
temel hedef olmalıdır. Yargının bu
yönde vereceği bir karar, yürütmeyi
bu konuda yeni bir düzenleme yapmaya mecbur bırakmadan yetkililer
bu gerçeği görmeli ve bu yanlışı
fırsat varken düzeltmelidir.” dedi.

düzenlemenin iptali olduğu halde,
MEB eksik olan düzenlenmenin,
anaokulları ibaresine yer verip hariç
tutmak suretiyle giderilmesi gibi,
mahkeme kararının gerekçeleriyle
bağdaşmayan, ancak, kendisine
haklı bir gerekçe oluşturmak adına
tamamen hukuk mantığına aykırı ve
hukuki dayanaktan yoksun bir açıklamayla talebimize cevap vermiştir.
Oysa ki, yapılan bu düzenleme ile
mahkeme kararının gerekçelerinin
yok sayıldığı açıktır. Tarafımızdan
bu hususta Danıştay’da dava
açılmıştır. T.C. Anayasası’nın 138.
Maddesi, 2577 sayılı İdari Yargılama
Kanunu’nun 28. Maddesi açık olduğu halde, MEB’in mahkeme kararına
uygun olarak yeniden düzenleme
yapmak yerine, hukuki dayanaktan
yoksun bir cevabi yazı ile mahkeme
kararının uygulandığını belirtmiş
olması anlaşılamamış olup, yapılan
düzenleme ile mahkeme kararının
gerekçeleri yok sayılmış, mahkeme
kararı uygulanmamıştır.
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KOZAN TEMSİLCİLİĞİ’NDEN GARNİZON
KOMUTANLIĞI VE İLÇE EMNİYET
MÜDÜRLÜĞÜ’NE ZİYARET

www.turkegitimsen.org.tr

BOLU ŞUBE, İŞYERİ VE İLÇE TEMSİLCİLERİ
İLE İSTİŞARE TOPLANTISI YAPTI

Kozan Temsilciliği, Garnizon Komutanlığı ve İlçe Emniyet
Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Kozan Temsilcisi Mürsel Yazıcı şunları kaydetti: “İçte ve dışta terör ve diğer ülkelerin teröre bakışı ‘Türk’ün Türk’ten
Başka Dostu Yoktur’ sözüyle ifade edilen gerçeği bir kez daha gözler
önüne sermiştir. Teröristlere yönelik büyük ve ağır bir sınav veren ülkemizin bu zor günleri atlatacağından en ufak bir şüphemiz yoktur.
Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu coğrafyada var olmanın ön şartı birlik olmaktır. Kardeşliğimizi bozmaya yönelik içimizde destek bulan her
türlü girişim, milletimize ve devletimize, sokaklarımızda patlayan bombalardan daha büyük zarar verecektir. Bu güzel vatanı, evlatlarımıza
barış içinde teslim etmenin anahtarı kardeşliğimizi korumaktan geçiyor.
Bir olursak çok oluruz. Bölünürsek yok oluruz.
Tek bir yumruk gibi sımsıkıyız. Biz buradayız, dimdik ayaktayız! Bu
çıldırmış canilerin hakkından hep birlikte geleceğiz. Gözyaşının rengi
yok, ağıtların dili yok. Biz bu toprakları anaların gözyaşlarında yoğurduk,
şehitlerin kanıyla vatan yaptık. Üç beş çapulcuya, insanlığını kaybetmiş
birkaç sırtlana bırakılacak ne bir karış toprağımız ne de feda edilecek
bir kardeşliğimiz, ne de vazgeçilecek bir tarihimiz var. Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Bir kez daha bu toprakları vatan yapan, tüm
şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize şifa, milletimize başsağlığı
diliyorum.”

Bolu Şube, merkez okullar iş yeri temsilcileri ve ilçe temsilcileri toplantısını 04.12.2016 tarihinde yaptı.
Şube Başkanı Hüsnü Yaman yaptığı konuşmada, 15 Temmuz ve sonrasında sendikamız tarafından yapılanları ve genel merkezimizin bu süreçteki adil ve kararlı duruşunu anlattı.
Ayrıca Yaman, öğretmen alımına mülakat getirilmesinin 2010 KPSS
hırsızlığından farklı olmadığını da söyledi.

BURDUR ŞUBE EMEKLİ ÜYELERİNİ UNUTMADI
Burdur Şube, 2015-2016 döneminde emekli olan üyeleriyle sabah
kahvaltısında buluştu. Programa Şube Başkanı Orhan Akın, şube yönetim kurulu üyeleri Mustafa Yüksel, Onur Ruhi Beken katıldı.
Toplantıda emekli olan üyelerimize hayırlı olsun diyerek sözlerine
başlayan Akın, hem kıdem tazminatının hem de emekli maaşının çok
düşük olduğunu belirterek, “Ek göstergelerinin 3600 olarak yeniden
düzenlenmesi ile ilgili girişimlerimiz devam edecek” dedi. Programda
emekli üyelerimize plaket takdimi de yapıldı.

AYDIN ŞUBE, İLK KADIN MUHTARIN BÜSTÜNE
ÇELENK KOYDU
Aydın Şube Kadın Komisyonu Başkanı Şenay Caner, Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkının verilişinin 82. yıldönümü dolayısıyla ilk kadın
muhtar Gül Esin’in büstüne çelenk koydu.
Şube Kadın Komisyonu Başkan Yardımcısı Fatma Şakru da, Gül
Esin’in Aydın’ın Karpuzlu ilçesinde iki yıl muhtarlık yaptığı süre içerisinde kasabanın sosyal ve ekonomik hayatına yönelik çalışmalar yaptığını
belirtti.
Aydın Şube Kadın Komisyonu Başkanı Şenay Caner de yaptığı açıklamada, “Kadının Türk kültüründe ve manevi dünyamızda önemli bir yeri
vardır. Bugün hayatın her evresinde erkeklerle beraber aynı şartlarda
uğraş veren Türk kadını Türk ailesinin, Türk toplumunun ve Türk milletinin direği ve geleceğimizin güvencesidir.” dedi.
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BURDUR ŞUBE, ENGELLİLERİ UNUTMADI
Burdur Şube, Engelliler Haftası’nda Bucak Cumhuriyet İlkokulu’ndaki özel öğrencileri ziyaret etti. Ziyarette Şube Başkanı Orhan Akın, ilçe
temsilcisi Mehmet Aksoy, yönetim kurulu üyesi Osman Karaca’da hazır
bulundu.
Aynı zamanda İlksan Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Torun, okulumuz
öğrencilerinin doğum günü kutlama programına katıldı.

TÜRK EĞİTİM-SEN

ELAZIĞ ŞUBE, ARALIK AYI İŞYERİ
TEMSİLCİLER TOPLANTISI YAPTI
Elazığ Şube, Aralık ayı İşyeri Temsilciler Toplantısı yaptı. Toplantıya
Elazığ Şube Başkanı Talat Efe, yönetim kurulu üyeleri ve işyeri temsilcileri katıldı. Toplantı Elazığ Şube Başkanı Talat Efe’nin hayırlı olsun
temennisiyle başladı. Efe, her zaman ve her şartta teşkilatımızın çalışanların hizmetinde olduğunu ve sendikal çalışmalara aynı hızla devam
edeceklerini söyledi. Şube Başkanı Talat Efe şunları kaydetti: “Ülkemizin
zor bir dönemden geçtiği bugünlerde kardeşliğimizin daim olmasını
diliyorum. Böylesine inanmış bir milleti bölemeyeceksiniz, bayrağımızı
indiremeyeceksiniz, vatanımızı parçalayamayacaksınız, devletimizi yıkamayacaksınız, ezanlarımızı susturamayacaksınız, bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz. Bizim anlayışımız; tek bayrak, tek millet, tek vatan, tek
devlet, tek dil’dir.” Toplantı, işyeri temsilcilerinin sorularının cevaplandırılması ve gündemin değerlendirilmesi ile sona erdi.

Türkiye’nin Sendikası

KAYSERİ 2 NO’LU ŞUBE, KAYSERİ ZİNCİDERE
1. KOMANDO TUGAYI’NI ZİYARET ETTİ
Kayseri 2 No’lu Şube, 17
Aralık’ta hain terör örgütü tarafından yapılan bombalı eylem
sonucu 14 şehit veren Kayseri
Zincidere 1.Komando Tugayı’na
taziye ziyaretinde bulundu.
Tugay Komutanlığı’nda Tugay
Kurmay Başkanı’na olaydan
duyulan üzüntü bildirildi, Tugay
müzesi gezildi. Daha sonra
bombanın patlatıldığı yere karanfil bırakılarak, şehitlerimiz için
dualar edildi.

KIRŞEHİR ŞUBE, EMNİYET MÜDÜRÜNÜ
ZİYARET ETTİ
Kırşehir Şube, Kırşehir’e atanan Emniyet Müdürü Sayın İsmail Hakkı
Akyüz’ü ziyaret ederek, görevinde başarılar diledi.

İZMİR 3 NO’LU ŞUBE, 3 ARALIK DÜNYA
ENGELLİLER GÜNÜ’NÜ KUTLADI
İzmir 3 No’lu Şube Başkanı Adnan Sarısayın, 3 Aralık Dünya Engelliler
Günü dolayısıyla görme engelli öğretmen ve eğitim çalışanları ile Konak Hasan Sağlam Öğretmen Evi’nde yemekte buluştu.
Toplantıda, Dünya Engelliler Günü’nde engellilerin sorunlarına karşı toplumumuzun her kesiminin aynı hassasiyetle yaklaşması gerektiği
ifade edildi.

KAYSERİ 2 NO’LU ŞUBE ŞEHİTLERİMİZİ ANDI
Turan Kültür Derneği, Türk EğitimSen Kayseri 2 No’lu Şube ve Türk
Diyanet Vakıf-Sen “Sarıkamış’tan,
Beşiktaş’a, Erciyes’e” eylemi düzenledi. Eylemde; Talas Anayurt Pazar
yerinde Sarıkamış’ta, Beşiktaş’ta,
Erciyes’te şehadet şerbeti içen asker, polis ve vatandaşlarımız için
saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Şehitlerimiz için
Kur’an-ı Kerim de okundu. Kur’an
tilavetinin ardından yürüyüşe başlayan grup önce Talas İlçe Jandarma
önüne, sonra da Talas İlçe Emniyet
Müdürlüğü’ne karanfiller bıraktı.

NEVŞEHİR ŞUBE, ENGELLİLERİMİZİ ZİYARET ETTİ
Nevşehir Şube Başkanı Mustafa Uğur, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
dolayısıyla Nevşehir Belediyesi Özel İnsanlar Eğitim Merkezi’nde eğitim
gören engelli öğrencileri ziyaret ederek, öğrencilere karanfil hediye etti.
Uğur, “Bir toplumun gelişmişliği engelli vatandaşlarına verdiği önem ve
değerle ölçülür prensibiyle yola çıkarak her yıl bu özel günde engelli
öğrencilerimizi ziyaret ederek onların sevgisini hissetmeyi, onların tatlı
sohbetlerine ortak olmayı görev biliyoruz. Bilindiği gibi biz geçmişten
bugüne dek Nevşehir’de engelli çocuklarımız ve engelli yetişkinlerimiz
için her türlü sosyal projelere destek vererek engelli kardeşlerimizin
mutluluğu adına elimizi taşın altına koyuyoruz. Bu bilincin yerleştiği tüm
kurumlardan da engellilerimiz adına büyük adımlar bekliyoruz” dedi.
Uğur, Özel İnsanlar Eğitim Merkezi’nin açılması ve bugüne dek çalışmalarını yürütmesinde büyük rol üstlenen Nevşehir Belediye Başkanı
Hasan Ünver’e teşekkür ederek, bu merkezde engelliler adına görev
alan eğitimcilerin hakkının ödenmeyeceğini vurguladı.
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KONYA 1 NO’LU ŞUBE, EMEKLİ OLAN
ÜYELERİNİ UNUTMADI !

www.turkegitimsen.org.tr

ŞANLIURFA ŞUBE, VALİYİ ZİYARET ETTİ

Konya 1 No’lu Şube, 2016 yılında emekli olan üyeleri için bir program
düzenledi.
Her yıl, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle geleneksel hale
getirilen programa Meram ilçesindeki çeşitli okullardan emekliye ayrılan 22 öğretmen ve eşleri katıldı. Ayrıca, Şube Yönetim Kurulu Üyeleri,
Şube Denetleme Kurulu Başkanı, Şube Disiplin Kurulu Başkanı ve Şube
Kadın Komisyonları Başkanı programa iştirak ettiler.
Konya 1 No’lu Şube Başkanı Tanfer Ata yaptığı konuşmada şunları
ifade etti: “Yıllarını geleceğimizin teminatı yavrularımızın yetişmesi için
harcayan, bu uğurda hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan ve çok istemeseler de bu dönem itibariyle emekliye ayrılma kararı veren siz değerli
Öğretmenlerimizin ellerinden öpüyorum. Öğretmenin emeklisi olmaz.
Hayatınızın bundan sonraki günlerinde yine hiç emekliye ayrılmamış
gibi eğitimin değişik kademelerinde hizmet vereceğinize inancım tamdır. Çünkü bu enerji hala sizlerde bulunmaktadır, gözlerinizden okunmaktadır. Bundan sonraki hayatınızda tecrübelerinizi siyaset kademelerine de yansıtmanızı bekliyorum. Siyasete girerek, değişik kademelerde
hizmetlerde bulunabilirsiniz. Bu memleketin sizlere ve tecrübelerinize
ihtiyacı vardır. Bundan sonraki hayatınızda sağlık, huzur, mutluluk ve başarılar diliyorum. Ailenizle birlikte nice yıllara ulaşmanızı temenni ediyorum. Emekliliğiniz hayırlı uğurlu olsun inşallah.”
Programa katılan emekli üyelerimiz de kısaca hatıralarını anlattılar. Samimi bir ortamda süren program emekli üyelerimize plaket takdimi ile
devam etti ve birlikte yenilen yemeğin ardından sona erdi.

Şanlıurfa Şube, Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendikalarımızın şube başkanları ve şube yönetim kurulu üyelerle birlikle Şanlıurfa Valisi Sayın
Güngör Azim Tuna’yı makamında ziyaret etti.

GEDİZ İLÇESİ İŞYERİ TEMSİLCİLER
TOPLANTISI YAPTI

Gediz İlçesi İşyeri Temsilciler Toplantısı yapıldı. Toplantıya Türk EğitimSen Kütahya İl Yönetimi, Gediz İlçe Yönetimi ve Gediz İlçe İşyeri Temsilcileri
katıldı. Toplantıya, Gediz İlçe Yönetimine yeni seçilen İlçe Başkanı Murat
Sunguralp Kocabaş ve ekibine hayırlı olsun dilekleriyle başlandı. Eski Gediz İlçe Başkanı Necati Akgün, yeni yönetime başarılar diledi.
Uzun süredir Gediz İlçe Başkanlığı görevini yürüttüğünü ve bayrağı
devretme zamanının geldiğini söyleyen Akgün, her zaman ve her şartta
teşkilatının hizmetinde olduğunu ve sendikal çalışmalara aynı hızla devam
edeceğini söyledi; başkanlığı süresince kendisine yardımcı olan herkese
teşekkür etti. Gediz İlçe Yönetimine yeni seçilen İlçe Başkanı Murat Sunguralp Kocabaş bir konuşma yaptı ve kendisine verilen bu görevi en iyi
şekilde yerine getireceği sözünü verdi. Toplantıda Kütahya Şube Başkanı
Mehmet Karabekir de Gediz İlçe Yönetimine yeni seçilen İlçe Başkanı Murat Sunguralp Kocabaş ve ekibine hayırlı olsun temennisinde bulundu.

FATSA İLÇE TEMSİLCİLİĞİ’NDEN İLÇE EMNİYET
MÜDÜRLÜĞÜ’NE TAZİYE ZİYARETİ
Fatsa İlçe Temsilciliği, Beşiktaş’ta yaşanan hain terör saldırısının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne taziye ziyaretinde bulundu. İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Ethem ÖZTÜRK’ün makam odasında gerçekleşen
ziyarete, İlçe Temsilcisi Cevat ERBİL ve sendika üyeleri katıldı. Fatsa İlçe
Temsilcisi Cevat ERBİL ve beraberindeki heyet, polislerimize Beşiktaş’ta
yaşanan hain terör saldırısı nedeniyle başsağlığı temennisinde bulundu
ve İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Ethem ÖZTÜRK’e bayrak ve Kur’an
takdim etti.

BELEDİYE MECLİSİ ÜYELERİ’NDEN TÜRKİYE KAMU-SEN’E ZİYARET
Kütahya Belediye Meclisi Üyelerinden Sayın Salih ÖZDEN, Nedim
DELEN ve Seda BAL YILDIZ Türkiye Kamu-Sen Kütahya İl Temsilciliği
ve Türk Eğitim-Sen Kütahya Şubesi’ni ziyaret ettiler. Meclis üyelerine
Türkiye Kamu-Sen’in tanıtımı yapıldı ve sendikal faaliyetler hakkında
bilgilendirmede bulunuldu. Görüşmede güncel konular da ele alındı.

KARABÜK ŞUBE, ADAY ÖĞRETMENLERLE
BİRARAYA GELDİ
Karabük şube, aday öğretmenlerle tanışma yemeği düzenledi.
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YENİ DOĞANLAR
Adana 2 No’lu Şube üyelerinden
Emrah KIZILTUĞ’un “Elif Reyyan”
adında çocuğu olmuştur.
Adana 2 No’lu Şube üyelerinden
Mehmet BOZDOĞAN’ın “Melikşah” adında çocuğu olmuştur.
Adana 2 No’lu Şube üyelerinden
Fatma Burçin- Cantekin ARIKANLI
çiftinin “Mustafa” adında çocuğu
olmuştur.
Afyonkarahisar Şube üyelerinden
Ayşe Yavuz DİNÇ’in çocuğu olmuştur.
Afyonkarahisar Şube üyelerinden
Turgut TURAŞ’ın ikiz çocuğu olmuştur.

EVLENENLER
Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Nurettin TOK’un kızı evlenmiştir.

Türkiye’nin Sendikası

Afyonkarahisar Şube üyelerinden Tuğba - Serkan ÖZGÜR çiftinin
‘’Umut’’ adında çocukları olmuştur.

Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden
Suna BAYTEKİN’ın çocuğu olmuştur.

Konya 2 No’lu Şube üyelerinden
Ömer ÖĞÜT’ün “Ertuğrul” adında
çocuğu olmuştur.

Afyonkarahisar Şube üyelerinden
Ömer ÖZ’ün çocuğu olmuştur.

Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden
Özge CEBECİ EL’in çocuğu olmuştur.

Nevşehir Şube üyelerinden Dürü
Yekda ARSLAN’ın “Özgün Uras”
adında çocuğu olmuştur.

Çanakkale Şube üyelerinden Hüseyin DİNÇ’in çocuğu olmuştur.

Nevşehir Şube üyelerinden Ali
Sercan MERMERCİ’nin “Kaan”
adında çocuğu olmuştur.

Aydın Şube üyelerinden Oğuzhan-Didem ÖZEVCİMEN çiftinin
“Metehan” adında çocukları olmuştur.
Bursa1 No’lu Şube üyelerinden
İsmail ORUÇ’un çocuğu olmuştur.
Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden
Gülşah ZEYBEK’in çocuğu olmuştur.
Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden
Mümtaze ERDOĞAN’ın çocuğu olmuştur.
Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden
Betül AYTAÇ’ın çocuğu olmuştur.

Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Aslıhan TOK-Burak KARACA
çifti evlenmiştir.
Aydın Şube üyelerinden Ahmet
YÖRÜK’ün oğlu “Sadık” evlenmiştir.

Denizli Şube üyelerinden Ferdi
AYDEMİR’in “Defne” adında çocuğu olmuştur.
Konya 2 No’lu Şube üyelerinden
Nefise-Muhammed KOCAER çiftinin ‘’Zeynep Bilge ’’ adında çocukları olmuştur.
Konya 2 No’lu Şube üyelerinden
Sinem KESER’in “Alya” adında çocuğu olmuştur.

Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden
Arif ŞENLİ’ın kızı “Sibel” evlenmiştir.
Konya 2 No’lu Şube üyelerinden
Harun Reşit ERKAN’ın oğlu evlenmiştir.

Nevşehir Şube üyelerinden Alpay
-Funda TUĞRAL çiftinin “Mustafa
Mert” adında çocuğu olmuştur.
Nevşehir Şube üyelerinden Çiğdem SAYIN’ın “Şahap” adında çocuğu olmuştur.
Nevşehir Şube üyelerinden Hasan IRMAK’ın “Yiğit Bera” adında
çocuğu olmuştur.

SÜNNET
Konya 2 No’lu Şube üyelerinden
Şevki ALTUNSOY’un oğlu “Buğra
Kağan “ sünnet olmuştur.

GENEL MEVZUAT VE TOPLU SÖZLEŞME SEKRETERİMİZ
M. YAŞAR ŞAHİNDOĞAN’IN KARDEŞİ VEFAT ETTİ
Türk Eğitim-Sen Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreteri M. Yaşar Şahindoğan’ın
kardeşi Ali Yılmaz Şahindoğan Hakkın rahmetine kavuşmuştur.
Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi olarak merhuma Allah’tan rahmet; ailesine ve yakınlarına
başsağlığı dileriz. Mekânı cennet olsun.

VEFAT
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Sevgi KARINDAŞ’ın babası
vefat etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Gamze ÖZKAN’ın babası
vefat etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Rahime COŞKUN’un abisi
vefat etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Mustafa Ertuğrul İNCE’nin
kızı vefat etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Nermin ÇEKİNMEZ’in annesi
vefat etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Mümtaz TUFAN’ın babası
vefat etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Süheyla CANYURDU’nun
annesi vefat etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Murat SOLMAZ’ın babası
vefat etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Sakine KÖKCÜ’nün annesi
vefat etmiştir.
Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Senem KÜÇÜK’ün abisi vefat
etmiştir.
Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Bekir TAŞKINER’in ablası
vefat etmiştir.
Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Ahmet ÇETİN’in babası vefat
etmiştir.
Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Bekir KARABULUT’un annesi
vefat etmiştir.
Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Nejla ÇİÇEK’in babası vefat
etmiştir.
Afyonkarahisar Şube üyelerinden Ali Şan AKGÜN’ün annesi
vefat etmiştir.
Aydın Şube üyelerinden Aycan
ERKMEN’in babası vefat etmiştir.
Aydın Şube üyelerinden Süleyman ZEYBEK’in annesi vefat
etmiştir.
Aydın Şube üyelerinden Mu-

kaddes ÖZDEMİR’in kız kardeşi
vefat etmiştir.
Aydın Şube üyelerinden Ali
DEVRİM vefat etmiştir.
Aydın Şube üyelerinden Hüseyin Bektaş DOĞAN’ın babası
vefat etmiştir.
Aydın Şube üyelerinden Asude
SUPHİ’nin babası vefat etmiştir.
Aydın Şube üyelerinden Ümran
DAĞLI’nın babası vefat etmiştir.
Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden
Sinan MAYDA’nın kardeşi vefat
etmiştir.
Çanakkale Şube üyelerinden
Hüseyin ARSLAN’ın babası vefat
etmiştir.
Çanakkale Şube üyelerinden
Emine KABASAKAL’ın annesi
vefat etmiştir.
Çanakkale Şube üyelerinden
Tamer YAĞCI’nın annesi vefat
etmiştir.
Çanakkale Şube üyelerinden
Emine UNGURLU’nun babası
vefat etmiştir.

Kayseri 2 No’lu Şube yönetim
kurulu üyesi Ayhan ÇINAR’ın
annesi vefat etmiştir.
Kayseri 2 No’lu Şube üyelerinden Zülfikar KILIÇ’ın babası vefat
etmiştir.
Kayseri 2 No’lu Şube üyelerinden Bekir ERDOĞAN’ın annesi
vefat etmiştir.
Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Ali DEMİRCİOĞLU’NUN
babası vefat etmiştir.
Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Osman Ümit TÜRK’ÜN annesi vefat etmiştir.
Konya 2 No’lu Şube üyelerimizden Gürol BAKIR’ın annesi vefat
etmiştir.
Nevşehir Şube üyelerinden Şuayip GÜVEN’in abisi vefat etmiştir.
Nevşehir Şube üyelerinden
Nesibe ÇAVDAR’ın babası vefat
etmiştir.
Nevşehir Şube üyelerinden
Kadir DURUKAN’ın annesi vefat
etmiştir.
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KONCUK: BİZ BURADAYIZ, DİMDİK AYAKTAYIZ!

Ülkemizde son dönemlerde peş
peşe yaşanan terör olaylarını protesto eden Türkiye Kamu-Sen ailesi,
Ankara Kızılay Meydanında “TERÖRE HAYIR” dedi.
Güvenpark’ta
düzenlediğimiz
“Teröre Hayır” mitingine binlerce vatandaşımız katılırken, Türkiye
Kamu-Sen, dost düşman herkese
Türk milletinin birlik ve beraberliğini
kimsenin bozamayacağını, teröre
teslim olmayacağımızı hep bir ağızdan bir kez daha haykırdı.
“Teröre Hayır” mitingimiz başta
Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz için saygı
duruşu ve ardından okunan İstiklal
Marşı ile başladı. Hemen ardından
eller semaya tüm şehitlerimiz için
kalktı. Şehitlerimiz için duayı Türk
Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı
Hazım Zeki Sergi yaptı.
KONCUK: BÜYÜK BEDELLERLE BU TOPRAKLARI VATAN YAPTIK, KİMSEYE BIRAKMAYA DA
NİYETİMİZ YOK!
Şehitlerimizin ruhları için yapılan
duanın ardından, kalabalığa hitap
eden Türkiye Kamu-Sen ve Türk
Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail
Koncuk, “Acılara tutunarak insan-ı
kâmil olunur; çektiğimiz acılara göstereceğimiz toplumsal sabır da bizleri millet-i kâmil yapacaktır” dedi.
Koncuk, ““Son günlerde, insanlıktan nasibini almamış, eli kanlı alçakların kahpece planladıkları eylemler
büyük bir artış gösterdi. Neredeyse
her gün, bir yerlerde bombalar patlıyor; neredeyse her gün bir ocağa
ateş düşüyor; bu ateş, yurdun dört
bir yanına yayılıyor.
Patlayan bombalar, her hain saldırıdan sonra kaybettiğimiz canlarımız, onları uğurlama anında, ardında bıraktığı anne, baba, kardeş,
eş ve evlatlarının gönüllerimizde
yarattığı ıstırap milletimizi derin bir

infiale sürüklüyor. Maalesef, bir acıyı
yaşamadan, başka bir şehit acısıyla
kavruluyor yüreklerimiz.
Evet, zor bir mücadele veriyoruz!
Hata yapma, gaflete düşme, rehavete kapılma lüksümüz yok! Gözümüzü kırptığımız anda tepemize
çullanmak için bekleyen hain çok!
Şimdi bir kez daha vatan evlatlarımız
toprağın kara bağrına gömülürken,
oluk oluk akan kan gözyaşlarımıza
karışırken, yüreğimiz yanıyor, içimiz
parçalanıyor, kelimeler boğazımızda
diziliyor. Acımız büyük! Ne söylesek
hep bir kelime eksik kalıyor! Yitip
giden her can, tükenen her nefes,
yarım kalan her hayat, bizleri can
evimizden vuruyor.
Biz tarih boyunca, bu coğrafyayı vatan yaparken çok büyük acılar
yaşamış bir büyük ecdadın torunlarıyız. Büyük bedeller ödeyerek bu
toprakları vatan yaptık. Bu ülkeyi
kimseye bırakmaya niyetimiz yok,
bu sebeple milli birlik ve beraberliği
yeniden sağlayarak geleceğe emin
adımlarla yürümek zorundayız. Terörle mücadele, buna bağlı olarak,
tüm olaylara milli bir bakış açısı ile
bakılamayan bir dönem yaşadık.
Bunu bir kenara not ederek, önümüze bakmak, milletimizin huzur
ve mutluluğu, ülkemizin bölünmez
bütünlüğü hedefi doğrultusunda,
asgari bir müşterek oluşturarak yolumuza devam etmek zorundayız.

için planlar yapılıyor, yürek acımız
provoke ediliyor.
Biz bu oyunu yakın çevremizde
görüyoruz. Türkiye’nin bir Suriye, bir
Irak olmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Biz bu oyuna gelmeyiz. Hiçbir
güç, hiçbir kahpelik, hiçbir ihanet,
bizlerin bu vatandan vazgeçmesini
sağlayamayacaktır. Gelecek nesillerimiz için, Hak için bu vatanı canımız
pahasına da olsa koruyacağız. İhaneti zinhar unutmayacağız! Vatanımızı asla böldürmeyeceğiz!
Bizim tepkimiz asla birlikte yaşadığımız, aynı acıyla dertlenip, aynı sevinçle mutlu olduğumuz, aynı kültürle yoğurulduğumuz kardeşlerimize
değildir. Biz; ırkı, dini, mezhebi, etnik
kökeni ne olursa olsun teröre ve teröriste lanet osun; askerimize, polisimize uzanan eller kırılsın diyoruz!
Yapılan tüm hain planlara, kurulan
tuzaklara ve içimizdeki kahpelere
rağmen binlerce yıllık birlikteliğimizi
bozmayacağız.
“Biz, hep birlikte Türk milletiyiz!”
anlayışı ile hareket ederek, bu ülkenin bölünmesine, kardeşler arasında husumet tohumları ekilmesine
asla müsaade etmeyeceğiz. Tüm
milletimiz hep bir ağızdan haykırıyor; “İnsan büyür beşikte, mezarda
yatmak için, kahramanlar can verir,
yurdu yaşatmak için” Sanmasınlar ki,
bu kahramanlar boşuna can veriyor.
Tanklarıyla, toplarıyla, kahpe tuzaklarıyla gelsinler, bu vatan yaşayacak,
bu devlet yaşayacak, bu millet yaşaKONCUK: BİZ HEP BİRLİKTE
yacak.
TÜRK MİLLETİYİZ
“15 Temmuz’da da çok açık olarak
KONCUK: BİR OLURSAK ÇOK
görüldüğü üzere, bütün şer güçlerin ortak amacı, bu ülkede bir iç OLURUZ, BÖLÜNÜRSEK YOK
kargaşa yaratmaktır. Bu, aklı başın- OLURUZ!
da herkesin malumudur ve yıllardır
“Büyük Türk milleti! Zor bir coğyapılmak istenilen tam da budur. rafyada yaşıyoruz. Bu coğrafyada
Emperyalistlerin hain emellerine var olmanın ön şartı birlik olmaktır.
karşı, milli direnişimizi kırmak, milli Kardeşliğimizi bozmaya yönelik içibirliğimizi yıkmak için büyük bir oyun mizde destek bulan her türlü girişim,
sahneleniyor. Birbirimize düşmemiz milletimize ve devletimize, sokakları-

mızda patlayan bombalardan daha
büyük zarar verecektir. Bu güzel
vatanı, evlatlarımıza barış içinde teslim etmenin anahtarı kardeşliğimizi
korumaktan geçiyor.
Bir olursak çok oluruz. Bölünürsek
yok oluruz. Aynı acılara gark olmuş,
doğusuyla, batısıyla, güneyiyle, kuzeyiyle etle tırnak gibi birbirine bağlanmış bu milleti, birbirinden koparmaya kimsenin gücü yetmeyecektir.
Tek bir yumruk gibi sımsıkıyız.
Biz buradayız, dimdik ayaktayız! Bu
çıldırmış canilerin hakkından hep
birlikte geleceğiz. Gözyaşının rengi
yok, ağıtların dili yok. Biz bu toprakları anaların gözyaşlarında yoğurduk, şehitlerin kanıyla vatan yaptık.
Üç beş çapulcuya, insanlığını kaybetmiş birkaç sırtlana bırakılacak ne
bir karış toprağımız ne de feda edilecek bir kardeşliğimiz, ne de vazgeçilecek bir tarihimiz var.
Bu kardeşliğimizi hiçbir şerefsizin
bozmasına müsaade etmeyeceğiz.
Korkmayın! Üzülmeyin! Yeise kapılmayın! Bin yıldır, bu topraklarda
Türk- İslam sancağını dalgalandıran
bu millet, doğru yoldadır.
Allah bizimledir! Allah birlik ve
beraberliğimizi daim eylesin. Bir
kez daha bu toprakları vatan yapan,
gelmiş geçmiş tüm şehitlerimize
Allah’tan rahmet, yaralı gazilerimize
şifa, milletimize başsağlığı diliyorum. Kahpe teröristler bilmelidir ki,
hevesleri kursaklarında kalacak. Bizi
kimse ölümle sınamasın.
Hainler, iç ve dış düşmanlarımız
şunu iyi bellesin; her patlayan bomba, her şehidimiz, akan her şehit
kanı, gözümüzden süzülen her damla yaş bizi birbirimize biraz daha yaklaştırmaktadır.
Ne Mutlu Türk’üm diyene!” diyerek sözlerini noktaladı.

