2016 HOCA AHMET YESEVİ YILI ANISINA
DÜZENLEDİĞİMİZ KONGREMİZ YAPILDI
Türk Eğitim-Sen ve Uluslararası Avrasya
Eğitim Sendikaları Birliği, 01-04 Aralık 2016
tarihleri arasında Türk bilim hayatına ve
Türkiye ile Türk dünyası arasındaki kültürel

işbirliğine katkı sunmak amacıyla “2016 Hoca
Ahmet Yesevi Yılı Anısına Uluslararası Türk
Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler
Kongresi” düzenlendi.
Devamı 8’de

Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F. Çalışma Ekonomisi
Bölümü’nün düzenlediği konferansta
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail KONCUK:

“SENDİKACILIK SİYASİ
İKTİDARLARA YARANMA
MEKANİZMASI OLMAMALIDIR.”
Konferansta “Türkiye’de nasıl bir
sendikacılık lazım?” sorusunu soran
Genel Başkan Koncuk, “İlkeli, kararlı
ve korkmayan bir sendikacılık anlayışı lazım” dedi. “Çünkü sendikacılığın
doğasında muhalif duruş gerektiren
bir anlayış vardır. Sendikacılık idareye karşı, idarenin eksikliklerine karşı

yapılan bir faaliyettir. Gelene ağam,
gidene paşam dersiniz koltuğunuzu
korursunuz, sendikanızın üye sayısı
artar ama o üyelerinizin bütün kazanımlarını da zaman içerisinde kaybedersiniz. Maalesef bugün Türkiye
böyle bir sendikacılık anlayışı ile karşı karşıyadır.”
Devamı 2’de

TÜRK EĞİTİM-SEN ÜNİVERSİTE TEMSİLCİLERİ
EĞİTİM VE İSTİŞARE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Türk Eğitim-Sen
Üniversite
Temsilcileri
Eğitim ve İstişare
Toplantısı
1-4 Aralık 2016
tarihinde Antalya’da
gerçekleştirildi.
11’de

TÜRK EĞİTİM-SEN

www.turkegitimsen.org.tr

GENEL BAŞKAN: SENDİKACILIK SİYASİ İKTİDARLARA
YARANMA MEKANİZMASI OLMAMALIDIR.
Genel Başkan Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F. Çalışma Ekonomisi Bölümünün 27 Aralık 2016 tarihinde 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-
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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
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DOLARIN
YÜKSELİŞİ
KARŞISINDA
MAAŞLAR
10 YIL
GERİYE GİTTİ

3,90’ları gören Dolar kurunun
memur maaşlarını alıp götürdüğüne
vurgu yapan Genel Başkan İsmail
Koncuk, “10 yıllık maaş politikası,
gayret ve emek dolar yükselişi
karşısında havaya uçmuştur. Maliye
Bakanlığı’nın da bu konuda bir
tedbir almadığını görüyoruz” dedi.
Koncuk, “Tüm maaşlarda bir azalma
var. Dolar 3.90’ları gördü. Türkiye
Kamu-Sen Ar-Ge Merkezinin yaptığı
bir çalışma var. 2007’de memur
maaşı 979,5 TL bu maaşla neredeyse 732 dolar alınıyor. 2007’den
bu yana geçen 10 yılda bugün yine
2007 yılına dönmüşüz. 2012’de
1036, 2014’de 1049 dolar ve
2014’de 1018 dolar alırken, bugün
ortalama yine 732 dolara düşmüşüz. Yüzde 30,6’lık bir azalma var.
2007’den bu yana dolar kurunda
yüzde 185,6’lık bir artış var ama
sadece 2015 yılını baz aldığımızda yüzde 30,6’lık bir devalüasyon
yaşanmış. 10 yıllık maaş politikası,
gayret ve emek dolar yükselişi
karşısında havaya uçmuştur. Maliye
Bakanlığı’nın bu konuda bir tedbir
almadığını görüyoruz. Bu ekonomik
şartlarda yılın ilk yarısı için yüzde 3
zam aldık” dedi.
KONCUK: MEMURLARIMIZ
İÇİN GERÇEK BİR VERGİ DİLİMİ
HESABI YAPILMALI
Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın vergi
dilimlerine yönelik yaptığı açıklamaları da değerlendiren Genel Başkan
İsmail Koncuk, “Vergi dilimleri
konusunda kamu çalışanlarının reel
durumlarını, gerçek durumlarını

Türkiye’nin Sendikası

yansıtan bir vergi düzenlemesi
yapılması lazım” dedi. Koncuk,
“Vergi dilimleri konusunda sıkıntılar
sürüyor. Mesela yüzde 15’lik vergi
dilimi geçen yıl tavanı 12 bin 600
TL idi. Bu sene 400 TL artışla 13 bin
TL’ye çıktı. Dolayısıyla memurlarımızın yüzde 15’lik vergi diliminden
yüzde 20’lik vergi dilimine girmesi
bu yıl biraz daha hızlı olacak. Geçtiğimiz yıl 8. Ayda yüzde 20’lik vergi
dilimine girdiklerini düşünürsek
memurlarımızın büyük kısmı 2017
yılının dördüncü, beşinci belki de
altıncı ayında vergi dilimine girecekler. Zaten memurlarımızın bir yıl
içinde yüzde 21,6’lık dolar karşısında gelirlerinde bir azalma meydana
gelmiş. Tedbir alınıyor mu maalesef
hiçbir tedbir söz konusu değil.

dönem Maliye Müsteşarı idi, buna
benzer bir teklif götürdük ama vergi
dilimleri konusunda bile geri adım
atmayan, taviz vermeyen bir Maliye
anlayışı var şu anda karşımızda. Yetkili konfederasyon bir başarı elde
edememiş bu konuda. Bu sorunun
çözülmesi lazım.
Yüzde 15’lik vergi diliminin tavan
rakamı yükseltilebilir. 2016’da
yüzde 20’lik dilimin tavanı 30 bin TL
2017’de tavan 30 Bin TL, hiç oynanmamış. 2016’da yüzde 15’lik dilimin
tavanı 12 bin 600 TL iken, 2016’da
400 TL artışla 13 bin TL’ye çıkarılmış.
Bu Allah’tan reva mıdır?

Vergi dilimleri konusunda kamu
çalışanlarının reel durumlarını,
gerçek durumlarını yansıtan bir
Maliye Bakanı Sayın Naci Ağbal’ın vergi düzenlemesi yapılması lazım.
Bir çok kişi kalem oynatmalarla,
açıklamalarına bakıldığında 2017
matematik hesaplarla milyarlarca TL
Ağustos ayında yapılacak Toplu
sözleşmede bırakın yeni kazanımla- kar etmişken zarar gösterebiliyor.
rı, kayıplarımızın bile karşılanacağını Esnaflarımızı töhmet altında bırakmak istemem ama bunu yapan indüşünmüyorum. Dolar karşısında
Yüzde 21,6’lık bir erime var. Ağustos sanlar var bu ülkede. Memurların bir
kuruşu dahi gösterememe durumu
ayındaki toplu sözleşmede yüzsöz konusu değil. Memur çocuğu,
de 21 artış olacak denilebilir mi?
Yetkili konfederasyonun kim olduğu bu net gelir sebebiyle Kredi yurtlar
hesap edildiğinde, asılabilen, ısrarcı Kurumuna giremezken, memuru
olamayan emir ve talimatla hareket onlarca defa satın alabilecek bir
edenlerin varlığını da değerlendirin- insan evladını oraya yerleştirebiliyor.
Memurlarımız için gerçek bir vergi
ce, bırakın yeni kazanımları geçmiş
dilimi hesabı yapılmalıdır. Mesela
kayıpların telafisi bile mümkün
taban aylık miktarı kadar her ay
değil.
gelirlerinden düşülebilir. Memura
Bugün basın mensupları Maliye
uygun bir vergi dilimi getirilebilir
Bakanına sordular, “Memurlar için
ama Maliye Bakanlığı bu çözümlerayrı bir vergi dilimi düşünüyor muden uzak duruyor” dedi.
sunuz? diye, sayın Bakan, “Hayır”
dedi. Biz geçmişte sayın Bakan’a, o

KADIN KOMİSYONUMUZDAN GAZİLERİMİZE ANLAMLI ZİYARET
Türk Eğitim-Sen Kadın Komisyonu
üyeleri Bilkent’te faaliyet gösteren
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon merkezini ziyaret etti. Vatan müdafaası
için canlarını ortaya koyarak yaralanan Gazilerimizle bir araya gelen
kadın komisyonu üyelerimiz gazilerimize moral verdiler. Türk silahlı Kuvvetlerinin yiğit mensuplarıyla ayrı ayrı
sohbet eden, sorun ve sıkıntılarını
dinleyen kadın komisyonu üyelerimiz
Türk milleti adına gazilerimize teşekkürlerini ve şükranlarını sundular.

Türk Eğitim-Sen Kadın Komisyonu
Başkanı Firdes Işık ziyarette yaptığı
değerlendirmede, “Bu vatan sizler
sayesinde ayakta durmaktadır. Türk
milleti sizlerin bu yolda gösterdiği
cesareti takdirle anıyor. Milletimizin
her bir ferdi sizlere minnettardır.
Genel Başkanımız İsmail Koncuk ve
Türkiye Kamu-Sen Yönetim Kurulunun da sizlere selam ve sevgilerini
getirdik. En kısa zamanda sağlığınıza
kavuşmanızı diliyoruz. Allah sizlerden
razı olsun” dedi.
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ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ’NDE BANKA PROMOSYONU
ğü, akademik ve idari personel
ayrımı yapmadan herkesin derdiyle
dertlenmeye çalıştığı için teşekkür
ediyorum.

Adana 3 No’lu Şube Başkanı Rıfat
Çelik, banka promosyon ihalesinin şeffaf bir şekilde yapıldığını
söyleyerek, Çukurova Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar’a
teşekkür etti. Bu promosyon rakamının Türkiye deki en yüksek rakam
olduğunu kaydeden Çelik şöyle
konuştu: “Üniversitemizin değerli
rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar’a
çalışanlarını öz evladı gibi gördü-

Sayın Rektör, banka promosyon
ihalesi komisyonuna rektör yardımcılarını almayacak kadar her şeyi
düşünmüştür. Sayın Rektör; Genel
Sekreter Yardımcısı Süleyman H.
Çağlar, üye Personel Daire Başkanı
Kurtuluş Turgut, üye yetkili sendika
adına Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Rıfat Çelik ve Türk Sağlık-Sen
temsilcisinden kurulan komisyona
sağlıklı ve şeffaf bir ihale yapılması
için tam yetki vermiştir.
Tüm bankaların katılımıyla şeffaf
bir şekilde kapalı zarf açık artırılmalı
ihale yapılmıştır. 4 yıllık yapılan
promosyon sözleşmesinde toplam
14.501.000.00 TL (on dört milyon
beş yüz bir bin) ödenecektir. Banka
promosyonları 5030 kişiye kişi

ÇORUM ŞUBE,
HİTİT ÜNİVERSİTESİ’Nİ
ZİYARET ETTİ

Çorum Şube, Osmancık İlçe Temsilcisi Mustafa Potuk ile birlikte
Hitit Üniversitesi Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksek
Okulu’nu ziyaret etti.
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başına 1.441 TL olarak iki yılda bir
ödenecektir. Promosyon parasını ücretsiz izinde olanlar alacak,
bugünden itibaren emekli olan ve
nakil gidenlerden de geri alınmayacaktır.

Banka promosyon ihalesinin
şeffaf bir şekilde yapılmasını
sağlayan başta Sayın Rektörümüz
Prof. Dr. Mustafa Kibar, Rektör
Yardımcılarımız, Genel Sekreterimiz,
Komisyon üyeleri ve emeği geçen
herkese sendikam, yöneticilerimiz,
üyelerimiz ve şahsım adına saygı ve
sevgilerimi arz ederim.”

ELAZIĞ ŞUBE,
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRÜ’NÜ ZİYARET ETTİ

Elazığ Şube Başkanı Talat
Efe ve Şube Yönetim Kurulu,
Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden seçilen, Kutbettin
Demirdağ’ı makamında ziyaret

ederek, hayırlı olsun dileklerini
iletti. Ziyarette, üniversitedeki
sendikal çalışmalar ile ilgili bilgi
alışverişinde bulundu.
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TÜRKİYE KAMU-SEN
EĞİTİM AKADEMİSİ KURULDU

Üyelerimizin ve yakınlarının yaşam boyu
eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere, tüm
eğitim kurumlarıyla yaptığımız anlaşmaların
tek bir platform üzerinden takip edilebilmesi ve ayrıcalıklı fiyat avantajları sunarak
anında kayıt yaptırma imkânı sağlaması bakımından sendikacılık alanında Türkiye’de
örneği bulunmayan bir çalışmaya imza atmış bulunuyoruz.
Gelişen ve değişen dünyada kendimize
ve yakınlarımıza daha iyi bir gelecek imkânı
elde edebilmek için eğitim seviyemizi, bilgi
birikimimizi ve tecrübemizi sürekli yükseltme zorunluluğumuz bulunuyor. Özellikle
kamu görevlilerimizin çalışma yaşamında
daha iyi yerlere gelebilmesi amacıyla yeni
eğitim imkânlarına sahip olması, sertifika
programlarıyla kendisini sürekli geliştirmesi gerekiyor. Ne yazık ki, kamu çalışanlarımız yoğun çalışma temposu içerisinde
eğitime ayıracak vakit bulmakta güçlükler
yaşıyor, yüksek eğitim giderleri nedeniyle
bu ihtiyaçlarını karşılayamıyor.
Türkiye Kamu-Sen, üyelerinin ve üye
yakınlarının yükseköğrenim, yüksek lisans,
doktora, kişisel gelişim, sertifika gibi eğitim alanındaki tüm ihtiyaçlarını karşılamak
üzere İstanbul European Institute Business
School ile anlaşarak bu soruna kalıcı bir çözüm getirdi.
Üyelerimiz ve üye yakınları, Konfederasyonumuz ve bağlı bütün sendikalarımızın
sitelerinde yer alan linklere tıklayarak açılacak olan sayfada, ihtiyaç duydukları eğitim programları hakkında bilgi sahibi olabilecek, eğitim programlarını görebilecek,
kendilerine uygun eğitim takvimini seçerek
durumlarına göre örgün ya da uzaktan eğitim hizmetlerinden herhangi birine anında
kayıt yaptırıp, en uygun fiyatlarla doğrudan
eğitimlerine başlayabilecekler.
Şu anda yükseköğrenim, yüksek lisans,
doktora, sertifika, yabancı dil, kişisel gelişim gibi pek çok alanda sunulan eğitim
hizmetleri, ilerleyen dönemde sizlerden
gelecek talepler doğrultusunda daha genişletilerek bu alandaki bütün ihtiyaçları
karşılayacak çeşitliliğe ulaşacak. Gerekli
şartların sağlanması durumunda örgün eğitimler, üyelerimizin bulunduğu illerde ya da
en yakın bölgelerde, belli dönemlerde gerçekleştirilebilecek. Üyelerimiz, uzaktan eğitim hizmeti de sunulan portalımızda, bazı
eğitimleri sitelerimiz üzerinden, yerinden
kalkmadan online olarak alabilecek.
Türkiye’de eğitim alanında hiçbir sendikanın sunmadığı bu hizmeti, bir ilki gerçekleştirerek üyelerinin kullanımına sunan
Türkiye Kamu-Sen, sendikacılıkta her alanda çığır açmaya ve öncülük etmeye devam
ediyor.

KONCUK: BİLGİ ÇAĞI BİTTİ, İNSAN
ÇAĞI’NA GİRİYORUZ
Türkiye Kamu-Sen Akademi hakkında
açıklamalarda bulunan Türkiye Kamu-Sen
Genel Başkanı İsmail Koncuk, “İnsanlık Sanayi, Uzay ve Bilgi çağlarından sonra şimdi
İnsan Çağı’na girmek üzeredir. İnsanoğlunun daha önce yaşadığı dönemler, etrafında keşfettiği hammaddelerle tanımlanıyordu. Daha sonra insan, çağları gelişen
teknolojiyle fethettikleri alanlar olarak tanımladı ve Sanayi Çağı, Uzay Çağı ve Bilgi
Çağı’nı oluşturdu. Şimdilerde ise insan potansiyelinin ekonomik büyümenin temelini
teşkil edeceği yeni bir çağa, İnsan Çağı’na
girmek üzereyiz.
Yetenek, potansiyeli harekete geçirmek
ve sürekli gelişim bu çağın kilit noktası olacak. Türkiye, sanayi devriminden sonraki
bütün çağların peşinden koşmuş, bir türlü
yakalayamamıştır. Bugün önümüze yeni
fırsatlar sunan bir değişim ve dönüşümün
eşiğinde bulunuyoruz. Yeni çağ, yeni dönem, hayatın odağına insanın oturduğu
bir süreci işaret ediyor. Bu dönemde kamu
görevlilerimizin kariyer imkânlarını eğitim
seviyesinin yüksekliği yanında sahip olduğu yetenekler ve kendini geliştirme potansiyeli belirleyecek.
Türkiye Kamu-Sen olarak çağı yakalamanın ve yeni çağa devletimizin ve milletimizin damga vurmasının yegâne yolunun,
değişimleri takip etmekten değil bilakis
değişimin mimarı olmaktan geçtiğini ifade ediyoruz. Biz, her alanda olduğu gibi
eğitim alanında da bir çığır açıyor, kamu
görevlilerimizin yakın gelecekte yaşanacak dönüşüme uygun olarak yetkinliklerini
artırmak, gelecekte ortaya çıkacak nitelik
ihtiyacını şimdiden karşılayarak geleceği
inşa eden bir toplum oluşturmak adına
önemli bir adım atıyoruz. Bu uygulama ile
üyelerimiz ve yakınlarının bütün eğitim ihtiyaçlarını, yerinden kalkmadan, tek bir tıkla
karşılayabilecekleri bir sistem sunuyoruz.
Kamu görevlilerimiz yüzlerce eğitim programı arasından ihtiyaç duyduğu alanı belirleyerek, rekabetçi şartlarda, kaliteli eğitim
imkânına kavuşurken dilerse ülkemizde de
denkliği kabul edilmiş üniversitelerde yurt
dışı eğitim programlarına da kayıt yaptırabilecek. Üyelerimiz, sermayenin, kültürün
ve bilginin küreselleştiği dünyada eğitimin
küreselleşmesinin avantajlarını da Türkiye
Kamu-Sen’le yaşayacak.
Türkiye Kamu-Sen Akademi’nin, tüm
üyelerimize ve ülkemize hayırlar getirmesini dilerken, geleceği inşa eden bir konfederasyon olmaktan duyduğum mutluluğu
ifade etmek istiyorum.” dedi.

4/C’Lİ STATÜDE ÇALIŞAN
PERSONELİN
EK ÖDEMELERİNDEN YAPILAN GELİR
VERGİSİ KESİNTİSİNİN İADESİ İÇİN
DAVA AÇTIK
Bilindiği üzere,
657 sayılı Yasa’nın
4/C maddesi
kapsamında
görev yapmakta olan
personele,
23.08.2015
tarihli ve
29454 sayılı
Resmi Gazetede
yayımlanan Kamu
Görevlilerinin
Geneline ve Hizmet
Kollarına Yönelik Mali ve
Sosyal Haklara İlişkin 2016
ve 2017 Yıllarını Kapsayan
3. Dönem Toplu Sözleşme
hükümleri uyarınca ek
ödeme (denge tazminatı)
ödenmektedir. Ancak, her
ay ödenen ek ödeme miktarı üzerinden gelir vergisi
kesintisi yapılmaktadır.
4/A (kadrolu memur) ve
4/B (sözleşmeli personel) statüsünde istihdam
edilen personele ödenen
ek ödemeden gelir vergisi
kesintisi yapılmamaktadır.

4/C’li
personele
yapılan ek ödemenin
ise diğer kamu personeline ödenen ek ödemeden
nitelik bakımından hiçbir
farkı bulunmamaktadır.
Buna karşılık, daha düşük
gelir düzeyinde bulunan
4/C’li personelden gelir
vergisi kesintinin yapılması
eşitlik ilkesine aykırıdır.
Türk Eğitim Sen olarak,
emsal teşkil etmesi bakımından 4/C statüsünde
görev yapan bir üyemiz
adına açtığımız davada,
ek ödemeden haksız yere
yapılan gelir vergisi kesintilerinin iadesini talep ettik.

YÖK’TEN YARDIMCI HİZMETLER
SINIFINDA ÇALIŞANLARIN
MAĞDURİYETLERİNİN
GİDERİLMESİNİ İSTEDİK
Bilindiği üzere, Yükseköğretim kurumlarında
görev yapmakta olan çok
sayıda Yardımcı Hizmetler Sınıfı (YHS) personeli
bulunmakta olup, bu
personel Devlet memuru
sayılmalarına karşılık,
diğer memurların aldığı
maaş kadar maaş alamadıkları ve ek göstergeleri
bulunmadığı için mağduriyet yaşamaktadırlar.
Türkiye Kamu-Sen, 2005
Yılı Toplu Görüşmelerinde
sorunu masaya taşıyarak
Toplu Görüşme Mutabakat Metninde “Yardımcı
Hizmet Sınıfında çalışanların öğrenim durumlarına göre diğer hizmet

sınıflarına bir defaya mahsus olmak üzere sınavsız
atanmaları sağlanacaktır” şeklinde bir karar
alınmasını sağlamış ise de
bu karar bugüne kadar
uygulanmamıştır.
Türk Eğitim Sen olarak
Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığına gönderdiğimiz yazıda, Yardımcı
Hizmet Sınıfında çalışanların mağduriyetlerinin
giderilmesi için öğrenim
durumlarına göre diğer
hizmet sınıflarına bir defaya mahsus olmak üzere
sınavsız atanmalarının
sağlanması hususunda
talepte bulunduk.
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GAZİ ÜNİVERSİTESİ’NDE
HAİN TERÖR SALDIRISINI LANETLEDİK
cezasını çekeceklerdir.

İstanbul Beşiktaş’ta yaşanan hain
terör saldırısı Gazi Üniversitesi’nde
protesto edildi. Gazi Üniversitesi
Rektörlüğü önünde gerçekleştirilen
basın açıklamasına Türk EğitimSen Genel Sekreteri Musa Akkaş,
Ankara 1 Nolu Şube Başkanı İbrahim Çömez, Ankara 2 Nolu Şube
Başkanı İzzet Fakılı, Ankara 5 Nolu
Şube Başkanı Sevgi Yalav, Ankara 6
No’lu Şube Başkanı Aytaç Çoşan,
Ankara 7 Nolu Şube Başkanı Yrd.
Doç. Dr. Tayfun Fındık ve şubelerimizin yönetim kurulu üyeleri,
Gazi Üniversitesi öğretim üyeleri ve
öğrenciler katıldı.
Teröre tepki için yapılan basın
açıklamasında şehitlerimiz anısına bir dakika saygı duruşunda
bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve
rektörlük önünde dev Türk bayrağı
açıldı.

saldırıları düzenlenerek bombalar
patlatılıyorsa, terörün vicdanı, merhameti, dini yok demektir. Vatan
hainleri yine işbaşındalar. Eli kanlı
terör örgütü PKK dış güçlerinde kışkırtmasıyla hain emellerini gerçekleştirmek için çaba sarf ediyorlar.
Son zamanlarda Türk milletinin
dirliğine, devletimizin bekasına, ülkemizin birlik ve bütünlüğüne yönelik cüretkâr tehditler doruk noktaya
ulaşmıştır. İhanet kokan eylemler
artık canımızı acıtmaya başlamıştır.
Türkiye Cumhuriyeti topraklarında
yaşayan herkes tek bayrak olan ay
yıldızlı bayrağın altında yaşamak ve
ona hizmet etmek zorundadır.

Türk milleti, Anadolu’yu vatan
yaparken ve bu coğrafyada yüzyıllardır var olma mücadelesi verirken
bunun bedelini de canıyla ödemiştir. Türk milletinin namus ve şerefini
Bir konuşma yapan Genel Sekkoruma uğruna Türk’ü, Kürt’ü birreter Musa Akkaş, şunları kaydetti:
likte bu ülkeyi vatan yapmıştır. 18
“Biz Türkiye Kamu-Sen olarak
Mart 1915 tarihinde Diyarbakırlısı,
milli duyarlılığı olan bir sivil toplum
Siirtlisi, Sivaslısı, Adanalısı, Kütahyaörgütüyüz. Bu anlamda sivil toplum lısı, Kayserilisi, Edirnelisi birlikte bu
örgütü olmanın da bir sorumluülke topraklarını korudular. 18 Mart
luğu bir görevi var yalnızca ücret
1915 hep aynı cevherin damarlarısendikacılığı dışında; Türk milletinin nın şehadet şerbetini içtiği günün
birliği, bütünlüğü ve Türk devletine adıdır. Çanakkale’de bulunan mezar
yönelen tehditler, terör hareketleri
taşları buna şahitlik yapmaktadır. Bu
de bizi sorumluluğu büyük olan Tür- ülkeyi yine bu ülkede yaşayanlarla
kiye Kamu -Sen olarak ilgilendiriyor. birlikte korumaya devam edeceğiz.
Tabi içimiz kan ağlıyor, yüreğimiz Bizler mucizeler yaratan bir ecdadın
torunlarıyız. İçerde ve dışarıda budağlanıyor, İstanbul Beşiktaş’ta
meydana gelen 44 kişinin, çoğunlu- lunan hainler Çanakkale’yi dikkate
alsınlar. Çanakkale bir abide gibi
ğu polis olan sivil vatandaşlarımıza
tarihin şanlı sayfalarında parlamakyönelik bu saldırı da gerçekten yüreğimizi dağladı. Artık biz bu ülkede tadır. Hainler er veya geç akıttıkları
kanda boğulacak, yaptıklarının
terörün son bulmasını arzu ediyoruz. Bunun için de gün artık birlik
olma günü, siyasi düşüncelerimizi,
görüşlerimizi bir tarafa bırakmak
suretiyle Türk milletinin birliğine,
Türk devletinin ortadan kaldırılmasına yönelen tehditlere karşı millet
olarak yumruk olmak zorundayız.
Silah, sivil halka yöneltiliyor,
trenler, otomobiller uzaktan kumandalı mayınlarla havaya uçurulmak
isteniyorsa çarşıya, pazara, intihar
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Artık bu gidişe mutlaka “DUR”
demenin zamanı gelmiştir. Hain,
kalleş, teröre karşı toplumsal bir
tavır, millî bir duruş göstermenin
zamanı geldi de geçmektedir. Türk
milleti T.C. Devleti’nin kurucusu
Atatürk’ün mirasının bekçisidir.
Bağımsızlığı, bütünlüğü ve dirliği
için yaşar. Toplumun tüm kesimleri
başta iktidar olmak üzere bir araya
gelerek teröre karşı acil tedbirler
almalıdır. Artık Türk milleti, yöneticilerin “Terörün bu son çırpınışlarıdır.” Sözlerini duymak istemiyoruz.
Terörün yok edilmesi, hainlerin hak
ettikleri cezaya çarptırılması için her
girişimi, her tedbiri Türkiye Kamu
Sen olarak destekliyoruz. Terör artık
bitmeli, anneler ağlamamalı, çocuklar yetim kalmamalıdır.
Vatan topraklarından beslenmesine karşın “vatan” kavramına
yabancılaşan nankörlerin, ihanetleri
bedelsiz kalmamalıdır. Ülkemizi
kemirmeye çalışan farelere, şehitlerimizin kanını içmeye yeltenen
vampirlere göz yumulmamalı;
toprağımıza, bayrağımıza uzanan
eller mutlaka kırılmalıdır. Türkiye’yi
sokakta bulmadık! Başka bir Türkiye
yok! En az bu ülkenin düşmanları
ve ihanet içerisinde olanlar kadar
cesur, kararlı ve azimli olmak zorundayız.
Yüce Türk Milletinin sabrını zorlayan hain saldırılar karşısında gün
birlik olma günüdür. Unutulmasın
ki Türk milleti bölünemez, parçalanamaz, yok edilemez. Milletimizin içine nifak tohumları ekmeye
çalışanlar ve Türk milletini kamplara
bölmek isteyenler hiçbir zaman
amaçlarına ulaşamayacaklardır.
Akıttıkları kanda bir gün boğulacaklardır.
Dua ediyoruz; Mehmedime,
polisime kurşun sıkanın, sıktıranın,

cesaret vererek kalkışanın, şol gökleri kaldıran, donatarak dolduran,
“ol” deyince olduranın doksan
dokuz adı ile belalarını vermek için
Türkü memur kılsın. Ve yine dua
ediyoruz. Ya Rab, her şeye kadirsin,
her şeye gücün yeter. Hain saldırılar
ile yüreğimizi dağlayan bölücüleri
ve destekçilerini kahhar sıfatınla
kahret. Büyük Milletimize sabır,
dayanma gücü ve izan nasip eyle.
Türk devletinin yaşaması, milletimizin birliği, dirliği, bütünlüğü için
mücadele verirken hain ellerce şehit
edilen tüm güvenlik güçlerimize, kınalı kuzularımıza, askerlerimize, sivil
vatandaşlarımıza Allahtan rahmet
diliyorum. Ruhları şad, mekanları
cennet olsun.”
Türk Eğitim-Sen 7 No’lu Şube
Başkanı Tayfun Fındık da, “Biz, ülkemiz yurt içi ve yurt dışı kaynaklı terör
saldırılarına karşı, dünyada eşi benzeri görülmemiş bir mücadele veriyor. Zira ülkemizin, birliğimizin ve
huzurumuzun hedef alındığı kirli bir
oyun oynanıyor. Bu tuzağa düşmemek, birliğimizi korumak için teröre
karşı tek ses, tek yürek olmalıyız.
Ne mutlu ki Türk milleti kendisine
diz çöktürmek, vatanı teslim almak
isteyen güruha karşı tarihe örnek
olacak bir birliktelik içerisindedir.
Bizler, Atatürk’ün ‘Birlik ve beraberlik; ölümden başka her şeyi yener’
sözünü kendimize şiar deninmiş insanlarız. Bu birlik ruhuyla terörün ve
teröristin geleceğimizi karartmasına
izin vermeyeceğiz. Türk yurdunun
birliğine göz dikmiş başta PKK,
PYD, DAEŞ, FETÖ olmak üzere her
türlü terörü, terör destekçilerini ve
terörden medet umanları lanetliyoruz” dedi.
Basın açıklamasının ardından,
‘Hepimiz askeriz, PKK’ya yeteriz’,
‘Polise uzanan eller kırılsın’, ’Şehitler
ölmez vatan bölünmez’ sloganları
atıldı.
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BURDUR ŞUBE İLE MEHMET AKİF
ERSOY ÜNİVERSİTESİ ARASINDA
KİK TOPLANTISI YAPILDI
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
ile Burdur Şubesi arasında 2016
yılı 2.Dönem Kurum İdari Kurul
Toplantısı 24 Ekim 2016 tarihinde
yapıldı.
Toplantıya üniversiteyi temsilen
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Durmuş Acar, Genel Sekreter Ali Nihat Gündüzalp ve Personel Daire

Başkanı Ferat Gömük ile sendikamızı temsilen Şube Başkanı Orhan
Akın, Akademik Personel Temsilcisi Yrd. Doç. Dr. Esme Özdaşlı ve
İdari Personel Temsilcisi Mehmet
Yüzbaşı katıldı. Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı.

KAHRAMANMARAŞ 1 NO’LU ŞUBE,
SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRÜNÜ ZİYARET ETTİ
Kahramanmaraş 1 No’lu Şube Başkanı Ziya Yenipınar, On iki
Şubat İlçe Temsilcisi Ramazan Yıldız, Şube Mali İşler Sekreteri Durdu Mehmet Kaya, Şube Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri
Önder Ciğerlioğlu, Üniversite Temsilcilerimiz Prof. Dr. Ömer
Söğüt, Ejder Kızgın, Ercan Alçı, Oğuzhan Sarı Kahramanmaraş
Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Durmuş Deveci’yi
makamında ziyaret ettiler. Ziyarette gündem hakkında fikir
alışverişinde bulunuldu, üniversitedeki üyelerimizin yaşadığı
sorunlar ele alındı.

KIRŞEHİR ŞUBE, AHİ EVRAN
ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ’NÜ
ZİYARET ETTİ
Kırşehir Şube, Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr.
Vatan Karakaya ve Genel Sekreter Doç. Dr. Rüştü Yeşil’i ziyaret
ederek, istişarede bulundu.
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2016 HOCA AHMET YESEVİ YILI ANISINA
DÜZENLEDİĞİMİZ KONGREMİZ YAPILDI
Türk Eğitim-Sen ve Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği,
01-04 Aralık 2016 tarihleri arasında Türk bilim hayatına ve Türkiye ile
Türk dünyası arasındaki kültürel işbirliğine katkı sunmak amacıyla “2016 Hoca Ahmet Yesevi Yılı
Anısına Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi” düzenlendi..

MHP Antalya İl Başkanı Mustafa
Aksoy, Kazakistan İlim ve Eğitim
Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Maira Amantaeva, Azerbaycan
Tahsil İşçileri Azad Hemkarlar
İttifakı Genel Başkan Yardımcısı
Mirza Caferzade, Kosova Türk ÖğKongre saygı duruşunda buluretmenler Derneği Başkanı Orhan
nulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Türkiye Kamu-Sen, Volkan, Makedonya Ufuk Derneği
Türk Eğitim-Sen ve UAESEB Genel Genel Başkanı Elvin Hasan da
Başkanı İsmail Koncuk’un açılış ko- protokol konuşmaları yaptı.
Türkiye Kamu-Sen, Türk Eğitimnuşması gerçekleştirdiği kongrede;
Sen ve UAESEB Genel Başkanı
YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof.
İsmail Koncuk konuşmasında,
Dr. Mehmet Şişman, BBP Genel
Başkan Yardımcısı Ahmet Gürhan, birliklerinin zaman içerisinde sosyal
Kongreye 180’i Türk dünyasından olmak üzere toplam 450 bilim
adamının yanı sıra UAESEB’e üye
kuruluşların başkan ve başkan
yardımcıları, YÖK üyeleri ve siyasi
parti temsilcileri de katıldı.
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ve kültürel alanda
bugünden daha
ileriye taşınmasını
temenni ederek bu
anlayışın pekiştirilmesi için üniversitelere büyük görev
düştüğünü anlattı.

konuşmada, Türkiye’nin, Avrupa’da
yükseköğrenim alanında öğrenci
sayısı yönünden ikinci ülke olduğun belirterek, “Elbette sorunlarımız var ama YÖK olarak, önümüze
öncelikli olarak kalite konusunu
koyduk.” dedi.

Hedeflerin büyütülmesi gerektiğini
söyleyen Koncuk,
“Türk dünyası asla
ihmal edilebilecek
bir alan değildir.
Elbette yönümüz
Avrupa, gelişmiş
dünya olmalı ama
biz kimlerle beraber yürüyebileceğimizi, kimlere rahat
sırtımızı döneceğimizi iyi düşünerek,
bütün politikalarımızı da bunun
üzerine inşa etmek zorundayız.”
diye konuştu.

Türk dünyasının, kendi tarihi,
kültürü ve değerlerinden beslenen
sosyal model ve teoriler üretmek zorunda olduğuna değinen
Şişman, “ithal eden değil, ihraç
eden bir millet” olmak gerektiğini
bildirdi.

22 ülkeden 480 konuşmacının
katıldığı kongrede 77 oturum
gerçekleştirileceğini dile getiren
Koncuk, kongreye bin 48 başvuru
yapıldığını ancak komisyonlarının
bunlardan 418’ini kabul edebildiğini ifade etti. Koncuk, kongrenin
istişare ve eğitim bakımından
önemli olduğunu aktardı.
YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof.
Dr. Mehmet Şişman da yaptığı

Protokol konuşmalarının ardından Pir-i Türkistan: Hoca Ahmet
Yesevi başlıklı açılış oturumu
gerçekleştirildi. Oturumu Prof. Dr.
Özkul Çobanoğlu yönetti. Açılış
oturumunda Prof. Dr. İsmail Yakıt
“Hoca Ahmet Yesevi’ye Göre İlahi
Aşkın Anatomisi”, Prof. Dr. Nadim
Macit “Hoca Ahmet yesevi’yi Anlamak”, Prof. Dr. Sebahat Deniz de
“Ahmet Yesevi’den Nabi’ye Şiirle
Öğreten Bilge Şahsiyetler” isimli
bildirileri sundular.
Uluslararası Türk Dünyası
Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler
Kongresi’nde 9 ayrı salonda belirlenen konu başlıkları altında 77 ayrı
oturum gerçekleştirdi.
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TÜRK DÜNYASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL
BİLİMLER KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ
Kongrenin Sonuç Bildirgesi şu
şekildedir:
Bilindiği üzere içinde bulunduğumuz yüzyıl, ‘bilgi çağı’ olarak
adlandırılmaktadır. İletişim ve bilgi
teknolojisinde yaşanan ve hızına
yetişmenin zorlaştığı gelişmeler, bilgiye ulaşmanın maliyetini
düşürmüş; bilgiye ulaşılması,
önceki yüzyıllarla kıyaslandığında
ciddi bir sorun olmaktan çıkmıştır.
Bununla birlikte bu ulaşılabilir bilgi
ağları içinde, stratejik bilgi niteliği
taşımayan ürünler elenmektedir.
Dolayısıyla stratejik bilgi üretmek, Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği
artık ayırt edici bir vasıf kazanmış- tarafından düzenlenen kongre,
temelde bu amaçla toplanmıştır.
tır.
Öte yandan küreselleşme olguGünümüzde stratejik bilgi
su, millî kültürleri doğrudan veya
üretmenin değişik zeminleri
dolaylı olarak kendi çekim alanı
bulunmaktadır. Bunlar içinde en
içine almakta, eritmekte ve tek
önemlisi de akademik çerçeve
içinde üretilen bilgidir. Akademik tipleştirmektedir. Bu etkilere karşı
yeterli direnç göstermenin ve
seviyede üretilen bilginin bilimayakta kalmanın yolu, kök değersel kuruluşlar ve bilim adamları
lerine bağlı stratejik bilgi üretme
tarafından paylaşılmasını sağlaçabasıdır. Sibirya’dan Avrupa’ya,
mak, bilgi üretiminin bir sonraki
Kuzey Buz Denizi’nden Güney
safhasını oluşturmaktadır. Bu
Türkistan’a kadar oldukça geniş
paylaşım ise yalnızca akademik
kuruluşlar eliyle değil sivil toplum bir coğrafî alanı yayılmış olan
Türk kültür sahası da aynı etkilere
kuruluşları aracılığıyla da gerçekaçık durumdadır. Düzenlenen bu
leştirilmektedir. Bu bağlamda,
kongrenin Türk kültür değerlerinin
alanında Türkiye’nin en etkin sivil
toplum kuruluşlarından biri olan
korunmasına ve geliştirilmesine
Türk Eğitim-Sen ve Uluslararası
ciddi bir katkı yapması da hedef-

lenmektedir.
Bahsedilen amaçlar ve hedefler
doğrultusunda gerçekleştirilen
Uluslararası Türk Dünyası Eğitim
Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Türk Dünyası’ndaki sosyal,
ekonomik, siyasal ve kültürel gelişmelere yeni bakış açıları getiren
çalışmaların sunulduğu bilimsel
bir toplantı olmuştur. Muhtelif
disiplinler çerçevesinde sunulan
tebliğler, üretilen bilgilerin tanınmasını sağlamıştır. Ayrıca Türk
Dünyası’nın muhtelif coğrafyalarına ve boylarına mensup bilim
adamları arasında yeni işbirliği
imkânları sunması bakımından da
ciddi bir kazanıma hizmet etmiştir.
Türk Eğitim-Sen ve Uluslararası
Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği

tarafından gerçekleştirilen, Türk
Milleti’nin manevî mimarlarından
biri olan Hoca Ahmet Yesevi
anısına düzenlenen Uluslararası
Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve
Sosyal Bilimler Kongresi, bahsi
geçen amaçlara ve hedeflere
ulaşılması yönünde önemli bir
adım niteliğindedir. Bu bağlamda
Sendikamız, kuruluş misyonuna
uygun olarak benzeri akademik
organizasyonların devam etmesi noktasında kararlılığını bir
kez daha vurgulamakta ve Türk
Dünyası’nın ‘dilde-fikirde-işte birlik’ ülküsü hedefine odaklanması
konusunda, sivil toplum kuruluşları içinde öncü rol üstlenmeyi bir
görev kabul etmektedir.
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KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İLE
KARABÜK ŞUBESİ ARASINDA
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROTOKOLÜ
İMZALANDI

ÖĞRENCİ YURDUMUZUN
İNŞAATI SON HIZLA
DEVAM EDİYOR
Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi tarafından 27.08.2016 tarihinde temeli atılan ve 264 kız, 264
erkek olmak üzere toplam 528
öğrencinin her türlü barınma,
toplantı, yemek, kafeterya, internet, kütüphane ihtiyaçlarını karşılayacak donanıma sahip olması
hedeflenen Ömer Halisdemir
Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu
inşaatı hızla devam etmektedir.
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Türkiye Kamu-Sen’e bağlı
bütün sendikalarımızın tamamının hizmetine sunulacak olan
yurdumuzun, 2017-2018 EğitimÖğretim Yılında hizmete açılması
planlanmaktadır.
Yapımında kısa sürede büyük
mesafe katedilen yurdumuzun
inşaatından son görüntüler aşağıda yer almaktadır.

www.turkegitimsen.org.tr

Karabük Üniversitesi ile Karabük Şubesi arasında “Tezsiz
Yüksek Lisans Eğitim Programı İş Birliği Protokolü” imzalandı.
İmzalanan protokolle sendikaya üye öğretmen, devlet
memuru ve kurum yöneticileri KBÜ’de tezsiz yüksek lisans
yapma imkanına sahip oldu.
Üniversitenin Yabancı Diller
Yüksekokulu’ndaki
Rektörlük makamında gerçekleşen
törende tezsiz yüksek lisans
eğitim programını kapsayan
protokole Rektör Prof. Dr. Refik Polat ve Türkiye Kamu-Sen
Karabük İl Temsilcisi ve Türk
Eğitim-Sen Karabük Şube
Başkanı Ahmet Turgut Kurtoğlu imza attı. Protokol törenini bazı basın mensupları da
takip etti.
İmzalanan protokol ile Türk
Eğitim-Sen Karabük Şubesi’ne
üye lisans mezunu öğretmen,
devlet memurları ve kurum
yöneticilerinin meslekleri ile

ilgili gelişmeleri takip etme,
bilgi ve becerilerini arttırmalarına yönelik tezsiz yüksek lisans eğitimi almaları amaçlandı. Karabük Üniversitesi’nde
uzaktan tezsiz yüksek lisans
eğitimi almak isteyen üyeler,
protokol gereği Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde açık bulunan
Girişimcilik, İşletme, Kamu
Yönetimi, Sağlık Kuruluşları
Yöneticiliği Uzaktan Eğitim
Tezsiz Yüksek Lisans Programları ile açılacak olan Uzaktan
Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans
Programlarına kayıt olabilecekler. Başvuru yapan adaylar
belirlenen kontenjana göre lisans mezuniyet not ortalaması
üstünlüğü dikkate alınarak kabul edilecekler.
Başvurusu kabul edilen
adayların ödeyeceği öğrenim
ücreti ise Karabük Üniversitesi
Senatosu’nun belirlediği ücret
üzerinden %50 oranında indirim yapılarak belirlenecek.
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TÜRK EĞİTİM-SEN ÜNİVERSİTE TEMSİLCİLERİ EĞİTİM VE İSTİŞARE
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Türk Eğitim-Sen Üniversite
Temsilcileri Eğitim ve İstişare
Toplantısı 1-4 Aralık 2016 tarihinde
Antalya’da gerçekleştirildi.
İstişare toplantısı ile Uluslararası
Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve
Sosyal Bilimler Kongresi’nin ortak
açılış oturumu 2 Aralık 2016 Cuma
günü saat 09:30’da yapıldı.

Cumartesi günü öğleden önceki
ikinci oturumda ise Genel Sekreter
Musa AKKAŞ ve Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Talip GEYLAN’ın
yönetiminde Üniversite Temsilcileri
İstişare Toplantısı yapıldı.
Toplantıda öncelikle Merkez
Yönetim Kurulu üyeleri tarafından
Türk Eğitim-Sen’in üniversiteler ve

üniversite çalışanları için yapmış
olduğu çalışmalar ve projeleri hakkında bilgiler verildi. Daha sonra
kürsüye gelen temsilciler ise dile
getirdikleri talep ve önerileriyle
görüş alışverişinde bulundular.
Aynı gün öğleden sonra gerçekleştirilen üçüncü oturumda da
Canten Kaya tarafından Motivas-

yon ve İletişim Sanatı konularında
bir eğitim semineri gerçekleştirildi.
İstişare toplantısının kapanış
oturumu ise Genel Başkan İsmail
Koncuk’un değerlendirme konuşmasıyla tamamlandı.

KARAMAN ŞUBE: KMÜ’YE YENİ BİR KAN YENİ BİR HEYECAN
Rektörü Prof. Dr. Erol GÜNGÖR
ve Prof. Dr. Halil CİN iyi bir örnek
modeldir.

Karaman Şubesi ve Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversite Temsilciliği, KMÜ’ye atanan Rektör Prof.
Dr. Mehmet AKGÜL’e kutlama
ziyareti yaptı.
Şube Başkanı Ziya HOTAMIŞLI; “Karamanoğlu Mehmet
Bey Üniversitesi’nin bugünlere
gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. KMÜ’ye
fiziki olarak pek çok bina, tesis,

fakülte, yüksekokul vb. kazandıran eski Rektörümüz Prof. Dr.
Sabri GÖKMEN’e, kadrosuna ve
çalışkan Genel Sekreteri Ahmet
TÜFEKÇİ Bey’e çok teşekkür
ediyoruz.
Selçuk Üniversitesi; yıllar önce
Konya’da küçük bir üniversite
idi. Ancak Türkiye’nin en önde
ve gözde üniversitelerinden biri
haline gelmesinde S.Ü. merhum

KMÜ’ye alanında isim yapmış
pek çok akademisyenin gelmesini arzu ve ümit ediyoruz. KMÜ
maalesef çeşitli sebeplerle beyin
göçü yaşamıştır. Değerli Rektörümüz ve Rektör Yardımcılarımızın
gayretleri ve yeni bakış açılarıyla;
bundan böyle KMÜ’ye beyin göçü
olacağına inanıyoruz. Genç bilim
adamı Rektörümüz ve ekibinin
bunu başaracağını biliyoruz; kendilerine bu hususta da kolaylıklar
ve muvaffakiyetler diliyoruz. Bu
atamalar Karaman’da yeni bir heyecan yaratmış ve oldukça olumlu
karşılanmıştır.
Türk Eğitim-Sen olarak
KMÜ’nün hak ettiği yere gelmesi;
Karaman’ımızın gelişmesine de
katkılar sağlayacaktır. Rektörümüz
ve ekibinin başarısı için her türlü
desteğimiz sürecektir” dedi.
Rektör Prof.Dr. Mehmet AKGÜL: de yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Mevcut kadromuz ve
Türkiye’nin her üniversitesinden

akademisyen getireceğimiz bilim
insanlarıyla yeni bir ivme kazandıracağız. Çalışma barışı, sevgi,
huzur, motivasyon ve başarıya
odaklanacağız. Üniversiteyi itibarlı
bir bilim merkezi yapmak kadroyla
mümkün olacağı inancıyla hareket
edeceğiz.
Yıllarca Yardımcı Doçentlik,
Doçentlik, Profesörlük unvanını
hak ettiği halde kadro verilmeyen arkadaşlarımın bu hakları hiç
bekletilmeden verilecektir. KMÜ
cazibe merkezi ve pek çok ilklerin
yaşanacağı örnek üniversiteyi hep
beraber gerçekleştireceğiz.”
Türk Eğitim-Sen Üniversite Temsilcisi Yunus Emre YENİBİNAR da,
“İdari personel olarak Rektörümüzün atanmasından son derece
mutluyuz, umutluyuz. Sorunlarımızın daha hızlı çözüme kavuşacağını da biliyoruz. Rektörümüz
ve ekibinin başarısı için üzerimize
düşen, elimizden gelen her türlü
gayreti göstereceğiz” dedi.
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KOCAELİ 2 NO’LU ŞUBE GEBZE TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ TEMSİLCİLİĞİ TERÖRÜ TELİN VE
ŞEHİTLERİ ANMA PROGRAMI DÜZENLEDİ
Kocaeli 2 No’lu Şube Gebze
Teknik Üniversitesi Temsilciliği
üniversite yerleşkesinde “Terörü
Telin ve Şehitleri Anma” programı
gerçekleştirdi. Üniversite öğrencilerinin, idari ve akademik personelinin iştirak ettiği programla
ilgili Şube Başkanı Mustafa Kılıç
basın açıklaması yaptı. Kılıç şunları
kaydetti: “Bu millet, tarih boyunca en hayâsız saldırıların, en hain
tuzakların, kahpeliklerin, ihanetlerin hedefi oldu. Biz biliyoruz ki, bu
milletin yolu Hak yoludur, adalet
yoludur, hakikat yoludur. Türk
milletini bu yoldan döndürmek
isteyen, Hakkı mağlup edip, batılı,
doğruyu yok edip, yanlışı hâkim
kılmak için hainlerin gerçekleştirdiği saldırılar, kurdukları tuzaklar,
ebediyete kadar sürüp gidecektir.

getirerek gelecek nesillere teslim
etmek zorundayız.

Polisimiz vatandaşı, askerimiz
de vatanı korur. Gözbebeklerimiz
olan asker ve polisimize peş peşe
yapılan bu saldırılar asıl kastın
Yüce Türk Devleti ve Kutlu Türk
Bu nedenledir ki, hain planMilleti’nin olduğunu açıkça göslarıyla, namert işbirlikçileriyle,
termektedir. Sorun basit bir terör
bombalarıyla, silahlarıyla bütün
sorunu değil, Türk Milletinin ve
şer odaklar üstümüze çullanıyor;
Türk devletinin beka sorunudur.
dört bir yanımız kahpe düşman
kaynıyor. Bu vatan ve bu dava bize Bunlar birer terörist eylem değil,
maşalar ve taşeronlar yoluyla
Bilge Kağanların, Alparslanların,
Sultan Kılıçaslanların, Selahaddin-i Türkiye’ye açılmış bir savaştır.
Milli Mücadele döneminde bile
Eyyubilerin, Fatihlerin, Mustafa
girilemeyen Anadolu’nun kalbi
Kemallerin emanetidir. Bizler de
Kayserimizde ha canlı bomba patbu davayı, bu Devleti, bu vatanı
latmışınız ha bomba atmışınız.
daha güçlü, daha güvenli hale

NEVŞEHİR ŞUBE,
HACI BEKTAŞ VELİ
ÜNİVERSİTESİ TURİZM
FAKÜLTESİNİ ZİYARET ETTİ

Türkiye’yi teslim alarak yıkmak,
yok etmek isteyen katiller ve destekçileri, Türkiye’ye diz çöktürmek
isteyen hain eylemlerine belki de
yenilerini ekleyeceklerdir. Yapılan
bu terörist eylemlerle; Türk Milleti
ayrıştırılarak bir iç savaş ortamı
yaratılmak istenilmektedir. Ancak
tüm bu yaşananlar Türk Milletinin
ayrışmasını bırakın, birbirine daha
da fazla kenetlenmesine sebep
olacaktır. Dünyanın efendilerinin taşeronluğunu yapan hangi
terör örgütü olursa olsun, Türkiye
Cumhuriyeti Devleti bunun üstesinden gelecektir. Türk Devleti bu
saldırıları göğüsleyip ezecek, Türk
Milleti de üzerinde oynanan bu

Nevşehir Şube Başkanı Mustafa Uğur, 2016-2017 EğitimÖğretim yılında Nevşehir Hacı
Bektaş Veli Üniversitesi Turizm
Fakültesi birincisi olan akademisyene başarısından ötürü çeşitli kitaplar hediye etti.
Yükseköğretim Kurulu tarafından Nevşehir Hacı Bektaş
Veli Üniversitesi fakülte birincilerinin açıklanmasının ardından
Turizm Fakültesi birincisi olarak
açıklanan Merve Bulut’un aynı
zamanda üniversitede okutman
olarak çalıştığını ve Türk EğitimSen üyesi olduğunu açıklayan
Mustafa Uğur, “Başarıya verilebilecek en güzel hediyenin kitap olduğunu düşünerek Merve
hocamızı ellerimizde kitaplarla
ziyaret ettik” dedi.
Turizm Fakültesi birincisi olarak açıklanan Merve Bulut’a
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oyunları bozacak güçtedir. Türk
Devleti kimseye diz çökmeyecek,
diz çöktürmeye de kimsenin gücü
yetmeyecektir.
Milli varlığımızı yok etme cüretini gösterenlere karşı, tek yumruk
ve tek ses hareket etmek zorundayız. Şair “toplu vurdukça yürekler,
onu top bile sindiremez” diyor
ya, işte öyle yüreklerimiz toplu
vurmak zorundadır. Milli birlik ve
dayanışma bağlarımızı daha da
sağlamlaştırarak, bugünleri aşmak
zorunda olduğumuz iyi bilinmelidir.
Varlığımız Türk varlığına armağan olsun. Ne Mutlu Türküm
Diyene…”

Cengiz Aytmatov’un “Gün Olur
Asra Bedel, Dişi Kurdun Rüyaları, Toprak Ana, Cemile” kitaplarını hediye ederek Bulut’u
kutlayan Mustafa Uğur, “Üniversitemizde hocalık görevini başarıyla yürütürken eğitim hayatına
yeni bir tuğla koymak adına mücadele eden ve bu mücadelesini birincilikle taçlandıran Merve
hocamız sendika üyemiz olması
sebebiyle bizi herkesten çok gururlandırmış ve onurlandırmıştır.
Üniversitemizde görev yapan
akademisyenlerimizin başarıyla anılması, üniversitemize ve
şehrimize değer katması ve her
şeyden de öte genç nesillere
idealistlik aşılaması toplumun
her katmanı tarafından takdir ve
tebrik edilmesi gereken bir durumdur” şeklinde konuştu.
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DÖVİZDEKİ DALGALANMA MEMUR
MAAŞLARINI 8 YIL GERİYE GÖTÜRDÜ

dayanmayan, sanal bir ekonomi
yaratıldığını, yabancı yatırımcının
da ucuza elden çıkarılan kamu
kuruluşlarını satın alarak ülkeye sıcak
para getirdiğini ifade eden Koncuk,
“Fütursuzca özelleştirme yaparak,
hesapsız yüksek reel faiz ödeyerek
geldiğimiz noktada, ülkemizin
yaşadığı siyasi belirsizliğin yabancı
ulaşıldı. 2015 yılı sonunda dolar
Türkiye Kamu-Sen Araştırma
yatırımcıyı ürküttüğü görülüyor.
Geliştirme Merkezi, son dönemde
kuru 2,91 TL iken ortalama memur
Özellikle OHAL’in çığırından çıkması
döviz kurlarında yaşanan gelişmemaaşı 827,2 dolar, en düşük dereve Avrupa Birliği ile yaşanan gerlerin memur maaşlarına yansımasını celi memur maaşı ise 622,4 dolar
ginlik, yabancı yatırımcı ile yaşanan
değerlendirdi.
etmekteydi. 2016 yılının Ocak-Kabalayının sonu olmuştur. Küresel
sım döneminde dolar kuru %15,5’lik sermaye, hayalleri satın almış ve
Yapılan araştırmada, döviz
ülkemize gelmişken şimdi gerçekkurlarının 2010 yılından itibaren hızlı bir artışla 3,36 TL’ye yükselirken
ortalama memur maaşı 804,7 dolar, leri satmakta, yaşanan belirsizlik
bir yükseliş trendine girdiği ifade
edilirken, özellikle son aylarda dolar en düşük dereceli memur maaşı ise karşısında apar topar ülkemizden
kaçmaktadır. Yıllardır, ülkemize
kurunda yaşanan gelişmelerin, me- 605,0 dolara düştü.
giren sıcak paranın mutlaka reel
mur maaşlarını dolar kuru karşısında
Yapılan çalışmada memur
ekonomiye aktarılması ve yeni
erittiği ve memur maaşlarını dolar
maaşlarının 2008 yılına göre aylık
istihdam yaratılması gerektiğini
bazında 2007 yılı seviyelerine geri
ortalama 130,4 dolar, 2015 yılına
ifade etmemize rağmen, dünyada
götürdüğü ortaya konuldu.
göre ise aylık ortalama 22,5 dolar
yaşanan ekonomik genişlemenin
değer
kaybettiği
ortaya
çıktı.
Araştırmaya göre 2008 yılında
sonsuz olduğunu düşünen siyasetortalama memur maaşı 1215,66;
en düşük dereceli memur maaşı
834,45 TL dolayında bulunuyordu.
Buna karşın 1 dolar ise ortalama
1,30 liraya satın alınmaktaydı. Buna
göre 2008 yılında ortalama memur
maaşı ile 935,1; en düşük dereceli
memur maaşı ile de 641,9 dolar
alınabilmekteydi.
2016 yılına gelindiğinde Ekim ayı
itibarı ile iyiden iyiye hareketlenen
dolar kuru, Kasım ayında 3,4 lira
seviyelerini aşarak tarihi zirvesine
ulaştı. Şu anda ortalama memur
maaşı 2703,84; en düşük dereceli memur maaşı ise 2032,89 TL
seviyesinde bulunuyor. Dolar kuru
ise 3,36 TL dolayında dalgalı seyrini
sürdürüyor. Buna göre bugün ortalama memur maaşı 804,7; en düşük
dereceli memur maaşı ise 605,0
dolar seviyesine geriledi.
Döviz kurlarında yaşanan artışa
bağlı olarak memur maaşlarının
dolar bazında 8 yıl geriye gittiği
görüldü. Dolar kurundaki artış 2008
yılına göre; ortalama memur maaşını %13,9; en düşük dereceli memur
maaşını ise %5,8 oranında eritti.
Son 1 yıllık gelişmeler değerlendirildiğinde de çarpıcı sonuçlara

KONCUK: HER KRİZİN BEDELİNİ DAR VE SABİT GELİRLİLER
ÖDÜYOR
Araştırma hakkında değerlendirmelerde bulunan Türkiye KamuSen ve Türk Eğitim-Sen Genel
Başkanı İsmail Koncuk, ülkemizde
yaşanan siyasi ve ekonomik belirsizliğin bedelini dar ve sabit gelirli
kesimin ödediğini belirtti.
2002 yılından beri yüksek reel
getiriye dayalı bol sıcak para politikasıyla, gerçek anlamda üretime

çiler, uyarılarımıza kulak tıkadılar.
Sermaye istikrara, kâra ve özgürlüklere yatırım yapar. Özgürlüklerin
kısıtlandığı, siyasi belirsizliklerin
yaşandığı ve kâr marjının düştüğü
ülkelerden de uzak durur. Özellikle başkanlık değişiminden sonra
ABD’nin ekonomi politikalarının
da belirgin bir biçimde değişeceği
göz önüne alındığında, faizlerin
yükseleceği, döviz kurunun dalgalı
seyrini sürdüreceği görülmektedir.
Bu kapsamda ülkemizin başkanlık

tartışmaları temelinde yaşadığı siyasi belirsizliği çözüme kavuşturması,
reel ekonomiye önem vermesi ve
özgürlükleri geliştirmesi zorunluluğu bulunmaktadır.
Temelde bakılacak olursa ekonomideki bozulmanın 2008 -2009
ekonomik krizi ile başladığını söylemek mümkündür. Bu dönemde kriz
atlatılmış gibi görünse de yaşanan
türbülanstan gerekli derslerin alınmamış olması, sorunların sümenaltı
edilmesi, bugün yaşanan ilk olumsuzlukta, dalgalanmadan en çok
etkilenen ülke olmamıza sebebiyet
vermektedir.
2008 yılından beri dolar kuru
%158 oranında yükselmiştir. 2015
yılı ortalamasına göre ise %23’lük
bir devalüasyon yaşanmıştır. Dolar
kurundaki bu yükseliş, memur
maaşlarına da %14’lük erime olarak
yansımıştır. Ülkemizdeki döviz
hareketliliği başta akaryakıt fiyatları
olmak üzere, iğneden ipliğe bütün
ürünlerin fiyatlarını doğrudan
etkilemektedir. Bu süreçte dar ve
sabit gelirli kesimin alım güçlerinin
reel olarak korunması son derece
önemlidir.
Görülmüştür ki, siyasi olarak dış
dünyadan kendimizi soyutlayamayacağımız gibi ekonomik olarak da
soyutlamamız mümkün değildir.
Emeğin ve sermayenin bu denli
küreselleştiği bir dünyada, bizim
kamu görevlileri olarak ekonomik
gerçeklerimize yerel bir yaklaşım
getirmemiz doğru bir yaklaşım
olmayacaktır. Dünya ülkeleri ile
aramızda çalışma yaşamında oluşan
ekonomik ve sosyal farklılıklar nedeniyle beyin göçü yaşanmaktadır.
Birçok değerimiz, daha iyi imkânlar
sunulması nedeniyle yurt dışına
çıkmaktadır.
Bu bakımdan gerçekleştirilen
Ekonomi Koordinasyon Kurulu
toplantılarında döviz kurlarındaki
dalgalanmaya ilişkin alınacak tedbirlere ek olarak çalışanların da bu
dalgalanmadan olumsuz etkilenmemesi için önlemler de masaya
yatırılmalıdır.” dedi.
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ŞANLIURFA ŞUBE,
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRÜNÜ ZİYARET ETTİ
Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendikaların Şube Başkanları
ve Türk Eğitim-Sen Şanlıurfa Şube Başkanı, Yönetim Kurullarıyla beraber Harran Üniversitesi Rektörü Sayın Ramazan
Taşaltın’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, üniversitenin
sorunları konuşuldu.

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
TEMSİLCİLİĞİ’NİN
AÇILIŞI YAPILDI
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Türk Eğitim Sen
Temsilciliği;
Üniversite
Rektörü Prof. Dr. Alim
Yıldız, Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haki
Kara, Dekan Yardımcısı
Doç. Dr. Hasan Hüseyin
Arı, Genel Sekreter Doç.
Dr. Hakan Yekbaş, Şube
Başkanı Nuri Eryıldız, Üniversite Temsilcisi Adıgüzel Solmaz ve üyelerimizin
katılımı ile 03.01.2017 tarihinde hizmete açılmıştır.
Sayın Rektör Prof. Dr.
Alim Yıldız, hayırlı olsun
temennisinde bulunarak,
sivil toplum kuruluşlarının
önemine değindi; sendikaların birleştirici, çözüm
üreten, proje sunan kuruluşlar olmasının gerektiğini ifade etmiştir.
Sivas Şube Başkanı Nuri
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Eryıldız ise Sayın Rektöre
teşekkür ederek, üniversitelerin halk arasında
köprü olması gerektiğini
belirtti. Eryıldız, “Çalışanların sorunlarına çözüm
bulma noktasında personel ve rektörlük arasındaki iletişimi sağlamak için
temsilciliğimizi açmış bulunmaktayız” dedi.
Üniversite
Temsilcisi
Adıgüzel Solmaz da; üniversite temsilciliğinin hayırlı olması temennisinde
bulundu.
Daha sonra Rektör Prof.
Dr. Alim Yıldız, Veterinerlik
Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Haki Kara ve Şube Başkanı Nuri Eryıldız üniversite
temsilciliğini dualar eşliğinde açtı.

www.turkegitimsen.org.tr

ŞANLIURFA ŞUBE, HARRAN
ÜNİVERSİTESİ İLE AKILZEKA OYUNLARI VE SATRANÇ
EĞİTİMİ KURSU YAPTI
Şanlıurfa Şube ve Harran Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi işbirliğiyle Türk Eğitim-Sen üyelerine Akıl-Zeka Oyunları ve Satranç
Eğitimi kursu yapıldı. Kursa Şanlıurfa il merkezinde görev yapan
öğretmenler katıldı.

TÜRK EĞİTİM-SEN

YENİ TOPLU SÖZLEŞMEYE
YAKLAŞIRKEN, ESKİ TOPLU
SÖZLEŞMENİN TÜM HÜKÜMLERİ
UYGULANMALI

Türkiye’nin Sendikası

TRABZON 2 NO’LU ŞUBE
FAALİYETLERİNE HIZ KESMEDEN
DEVAM EDİYOR
TRABZON 2 NO’LU ŞUBE, İŞ YERİ
TEMSİLCİLERİ İLE BULUŞTU
Trabzon 2 No’lu Şube, İşyeri
Temsilcileri ile 08.12.2016 tarihinde sendika lokalinde bir
araya geldi. Toplantıda; önümüzdeki döneme ait çalışmalar

ve üye ziyaretleri planı gözden
geçirilerek, işyerlerinin yoğun
bir şekilde ziyaret edilmesi kararlaştırıldı.

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, 2017 yılı Ağustos ayında yapılacak olan toplu sözleşme öncesinde 2015 yılında imza altına alınan ve hala uygulanmayan 21 maddenin bir an önce hayata geçirilmesini istedi.
Genel Başkan İsmail Koncuk;
“Bilindiği gibi, bu yılın Ağustos ayında 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin
toplu sözleşme görüşmeleri gerçekleştirilecektir. 2015 yılında imzalanan toplu sözleşme iki yıl süre ile geçerli idi. Dolayısıyla, 2015 yılında imzalanan toplu sözleşme hükümleri de bu yıl sonunda hükmünü
kaybedecektir.
Toplu sözleşmenin geçerlilik süresinin neredeyse sonuna gelinmiş
olmasına rağmen, 2015 toplu sözleşmesinde yer alıp da uygulanmayan birçok konu bulunmaktadır. KİT’lerde ücret gruplarının düşürülmesi, 4-C’li ve sözleşmeli personel ile kamu kurumlarında memur işi
yapan işçilerin kadroya geçirilmesi gibi hayati derecede önem taşıyan 21 konu hala uygulanmış değildir. Türkiye Kamu-Sen olarak uygulanmayan maddelerin hayata geçirilmesi için her yolu denedikten
sonra yargı yoluna da başvurmuştuk.
Bununla birlikte, Nisan ayında gerçekleştirilecek anayasa oylaması nedeniyle TBMM’nin tatile girmesi söz konusu. Hal böyle olunca
mevzuat değişikliği gerektiren bu maddelerin hayata geçirilmesi de
2017 toplu sözleşme görüşmeleri öncesinde pek mümkün görünmemektedir.
Bu bakımdan hükümetin bu 21 maddeyi bir an önce gündemine
alarak TBMM tatile girmeden önce gerekli düzenlemeleri yapması
gerekmektedir. Aksi halde, kesin hükümler içeren ve yayınlandığı
anda uygulanması zorunlu olan toplu sözleşmenin ciddiyetine ve hukuki statüsüne gölge düşürecektir.
Yeni bir toplu sözleşme görüşmesine, eski toplu sözleşmenin uygulanmayan maddelerinin hayata geçirilmesi talebiyle gitmek istemiyoruz. Kamu görevlilerinin çözüm bekleyen sayısız sorunu varken
sorunu çözmesi gereken toplu sözleşme metinlerinin de sorunlara
çare olmaması kabul edilemez” dedi.

TRABZON 2 NO’LU ŞUBE, TERÖRÜ LANETLEDİ
Türkiye Kamu-Sen’in öncülüğünde Trabzon’daki Sivil Toplum
Kuruluşları İle birlikte 14.12.2016
tarihinde Meydan Parkı Atatürk
Anıtı önünde terörü kınamak,

şehitlerimize sahip çıkmak İçin;
“Milyonlarca İnsan Tek Yürek!
TÜRKİYE” temalı basın açıklaması yapıldı.

TRABZON 2 NO’LU ŞUBE, FAKÜLTE VE
YÜKSEKOKULLARI ZİYARET ETTİ
Trabzon 2 No’lu Şube, KTÜ’ye bağlı fakülte ve yüksek okulları
ve iş yeri temsilcilikleri ziyaret etti. Arsin MYO. Araklı Meslek MYO.
Beşikdüzü ve Vakfıkebir MYO’ları ziyaret edilerek, üyelerle görüşmeler yapıldı.
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BEN MEMURUM

Vergimi hem peşin,
Hem de düzenli ödüyorum.

O HALDE;

BEN DE
VERGİ İNDİRİMİ
İSTİYORUM

TÜRK EĞİTİM-SEN

Vergisini zamanında ödeyen
mükelleflere indirim imkanı getiriliyor.

VERGİ DÜZENLEMESİYLE İLGİLİ TOPLU SÖZLEŞME TEKLİFLERİMİZDEN:
-Devlet memurlarına ödenen taban aylık tutarının Gelir Vergisi’nden muaf tutulması sağlanmalı, diğer
sözleşmeli personelin de vergi matrahlarından aynı tutarda indirim yapılmalıdır.
-Personele ödenen döner sermaye, ek ders ve fazla mesailerden Gelir Vergisi kesilmesi uygulamasına son
verilmelidir.
-%15’lik dilim matrahının düşük tutulmasından dolayı eğitim çalışanları %20’lik dilime erken girmekte ve
artan vergi yükü nedeniyle yılın ikinci altı ayında yapılan maaş artışları tamamen artan vergi kesintilerine
gitmektedir. Özellikle kamu çalışanları açısından çok önemli olan %15’lik vergi dilimi matrahı iki katına
çıkarılmalıdır.

Türkiye’nin
Sendikası
www.turkegitimsen.org.tr
Türk Eğitim-Sen,
Türkiye Kamu-Sen üyesidir.

