TÜRKİYE KAMU-SEN YİK’ten kararlı duruş:

DARBELERE HAYIR,

KESiNTiSiZ DEMOKRASiYE
15 Temmuz ihanetinin yıldönümünde Ankara’da gerçekleştirilen Türkiye Kamu-Sen Yüksek İstişare Kurulu
Toplantısı’nda konuşan Genel Başkan İsmail Koncuk “Bu
toplantımızı, 15 Temmuz tarihinde gerçekleştirmeye özellikle
karar verdik. Devletimizin bekasına ve milletimizin birliğine
karşı gerçekleştirilen bu ihanet saldırısının unutulmaması ve
milli birlik ve beraberliğin öneminin her daim hatırlanması
gereken bir gün olduğu için bugün yapıyoruz. Türk milleti
15 Temmuz’da kahramanlığını bir kez daha ortaya koymuştur. Tarihinde sayısız destanların sahibi olan büyük milletimiz,
demokrasiyi kollama ve vatanına sahip çıkma konusundaki
kararlılığını göstermiştir. Bundan sonra benzeri kalkışmalara
tevessül etmek isteyenlerin artık milletin geldiği bu mücadeleci ruhu iyi hesap ederek, bu işleri değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Söz konusu vatan ve namus olunca canını
veren bu aziz millet, 15 Temmuz’da da 249 şehit verdi. Nitekim Türkiye Kamu-Sen mensubu iki arkadaşımızı da 15 Temmuz gecesi ebediyete uğurladık. Umarım benzeri olayları bir
daha yaşamayız. Bu ve benzeri girişimleri bir daha yaşamamak için ders çıkarmak lazım. Çıkaracağımız en öncelikli ders
ise, milli birlik ve beraberliğimizin korunması, adı ne olursa
olsun hiçbir grubun Devlette imtiyazlı kılınmaması gerçeğidir. 15 Temmuz’un ardından düzenlenen Yenikapı mitingini
hatırlıyoruz, işte bizim ihtiyacımız budur. Tüm dünyaya mesaj
verildi orada. Millet olarak birlik ve beraberlik içinde, yumruk
gibi olduğumuzu ilan ettik. O anlayışın devamı sağlanmalıdır.
Hiç kimse unutmasın ki, ülkenin ağzının tadı kaçtıktan sonra
kimin iktidar olduğunun anlamı yoktur. Önemli olan huzurlu
geleceğe güvenle bakabilmektir.
Türkiye Kamu-Sen bu konuda üzerine düşen ne ise her
zaman yerine getirmiştir, bundan sonra da aynı sorumlulukla
devam edecektir. Bu vesile ile tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Mekanları cennet olsun.”
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HALK EĞİTİM MERKEZİ ÖĞRETMENLERİNE
SEMİNER ÜCRETİ GELİYOR

Daha sonra Genel Başkan
Koncuk Maliye Bakanlığı’nın
halk eğitim seminer çalışması
ile ilgili olumlu görüş verdiğini
söyleyerek, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Ali Rıza
Altınel’e teşekkür etti.
Genel Başkan Koncuk, Halk
Eğitim Merkezlerinde görev
yapan öğretmenlerin seminer döneminde ücret alacağına dair müjdeyi şöyle verdi:
“Haksızlar mı? Halk eğitimde
yapılan seminer değil mi?
Gereksizse neden yapılıyor,

gerekliyse neden ücret ödenmiyor? MEB biraz da problem
çöz!
Halk Eğitim seminer çalışması ile ilgili Maliye olumlu
görüş vermiştir. Hayat Boyu
Öğrenme Genel Müdürü Ali
Rıza Altunel’e gayreti için teşekkür ederim.
Yönetmelik, öğretmenlerimizin sorunlarını çözecek
şekilde Hayatboyu Öğretim
Genel Müdürlüğümüzde hazırlanmıştır. 1ay içinde çıkması
bekleniyor.”

MEB’E HALK EĞİTİM
MERKEZLERİNDEKİ
NORM
GÜNCELLEMESİNİ
SORDUK
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Halk Eğitim Merkezlerinin
norm kadrolarında güncelleme
gerçekleştirilmiştir. Bu güncelleme neticesinde çok sayıda
öğretmenimiz norm kadro fazlası durumuna düşmüştür.
Türk Eğitim Sen olarak Bakanlığa gönderdiğimiz yazıda,
Halk Eğitim Merkezlerinin norm
kadrolarının güncellenmesinin
gerekçesinin bildirilmesini ve
ayrıca Halk Eğitim Merkezlerinde görev yapmakta iken norm
kadro fazlası durumuna düşen
öğretmenlerimizin akıbetinin
ne olacağına ilişkin Sendikamıza bilgi verilmesini talep ettik.
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Türkiye Kamu-Sen ve Türk
Eğitim-Sen Genel Başkanı
İsmail Koncuk, Halk Eğitim
Merkezlerinde görev yapan
bir takipçisinin “Halk Eğitim
Merkezi öğretmenleri olarak,
yönetmeliğimiz hazırlanmadığı için seminer ücreti bu yıl da
alamıyoruz” şeklindeki mesajını paylaşarak, “Haksızlar mı?
Halk eğitimde yapılan seminer değil mi?” diye sordu.

AÇIKTA BEKLEYENLER İÇİN DE
BİR DÜZENLEME YAPILMALI
Türkiye Kamu-Sen ve
Türk Eğitim-Sen Genel
Başkanı İsmail Koncuk, 17
Temmuz’da çalışmalarına
başlayacak olan OHAL
İnceleme
Komisyonuna
ilişkin değerlendirmelerde
bulunarak, “En büyük eksik, komisyonun başvuruları
ne zamana kadar sonuçlandıracağının belirsiz olmasıdır” dedi.

OHAL
Komisyonuna
doğrudan başvuru yapılamaz. Bu şekilde yapılan
başvurular hakkında herhangi bir işlem veya inceleme yapılmaz.

Açıkta bekleyenlerle ilgili
bir düzenleme yapılması gerektiğinin altını çizen
Koncuk, “Bu konuda kimse
ne yapacağını bilmez bir
durumdadır” dedi.

OHAL Komisyonu çalışmasında en büyük eksik,
Komisyonun başvuruları ne
zamana kadar sonuçlandıracağının belli olmamasıdır.
Yanlıştır.

Genel Başkan İsmail
Koncuk; “OHAL Komisyonuna başvurular;17 Temmuz 2017 Pazartesi günü
başlayacak olup, 14 Eylül
2017 Perşembe günü mesai saati bitiminde sona
erecektir.

Başvuru formu elektronik
ortamda doldurulur, çıktısı
alınır, imzalanır ve ilgili valilik
veya kuruma ekleriyle birlikte teslim edilir.

Açıkta bekleyenlerle ilgili
de bir düzenleme yapılmalıdır. Bu konuda kimse ne
yapacağını bilmez bir haldedir, yetkililer ise sus pustur” dedi.

DİPLOMAYA DAYALI ALAN DEĞİŞİKLİĞİ
BİR İHTİYAÇTIR MUTLAKA
YAPILMALIDIR

17/04/2015 tarihli ve 29329
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama
ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde alan değişikliklerine bağlı yer değiştirme işlemlerinde
takvime yer verilmemesinden
dolayı bu işlemlerin yıl içinde
gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği, gerçekleştirilecek
ise ne zaman yapılacağı hususlarında
öğretmenlerimiz
belirsizlik yaşanmaktadır. Çok

sayıda öğretmenimiz, eğitimini
aldıkları kendi alanlarına geçerek daha verimli olabilecekleri
alanda görev yapmayı beklemektedir. Ancak bu konudaki belirsizlik ve MEB’in sessiz
kalması nedeniyle diplomaya
bağlı alan değişikliği için bekleyen çok sayıda öğretmenimiz
mağduriyet yaşamaktadır.
Türk Eğitim-Sen olarak; defalarca Bakanlığa ilettiğimiz alan
değişikliği ile ilgili konuyu bir
kez daha ileterek, öğretmenlerin diplomaya bağlı alan değişikliği işlemlerinin bir an önce
başlatılarak kamuoyuna duyurulması ve ayrıca bu işlemlerin
yönetmelikte bir takvime bağlanması hususunda Milli Eğitim
Bakanlığına yazılı başvuruda
bulunduk.
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Türkiye’nin Sendikası

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ

Binlerce yıldır yurt tuttuğumuz, en son vatanımız olan
bu topraklardan Türk adını
silmek, biricik devletimiz, en
kıymetli varlığımız Türkiye
Cumhuriyeti’ni yok etmek amacıyla her türlü kirli mücadeleyi yürüten dış güçlerin uşağı
FETÖ’nün; milletin meclisini
bombalayacak, kendi askerine,
polisine hatta kendi vatandaşına silah doğrultmaya varacak
kadar gözünü hırs ve kan bürüdüğü, alçak darbe girişiminin
üzerinden bir yıl geçti.
Bundan bir yıl önce Türk milleti, dost, düşman tüm dünyaya kararlılığın, cesaretin, kahramanlığın, devlete bağlılığın ve
vatan savunmasının ne demek
olduğunu bir kere daha göstermiştir. Seçimle işbaşına gelmiş
iktidarı silah zoruyla indirmeye,
anayasal devlet düzenini ve demokratik sistemi yok edip devlet yönetimini belli bir grubun
tek elinde toplayarak Türkiye
Cumhuriyeti’ne ve Türk milletine kefen biçmeye kalkan hainler, tarihte birçok defa görüldüğü üzere, bir kere daha Türk
milletinin çelikleşmiş iradesi
karşısında bozguna uğramıştır.
Askerimizin polisimize, polisimizin askerimize namlu doğrulttuğu, kendi uçaklarımızın
demokrasimizin ve devletimizin
kalesi olan meclisimizi bombaladığı, sokaktaki vatandaşlarımızın üzerine mermiler yağdırıldığı ve yüzlerce can kaybının
yaşandığı bu alçakça girişim,

Türk tarihine bir kara leke olarak geçmiştir. Bununla birlikte
askerimizin büyük çoğunluğunun demokrasiden yana tavır
alması ve soğukkanlı tutumu
sayesinde olayların daha fazla büyüyerek bir iç çatışmaya
dönüşmeden önlenmiş, devlet
mekanizmamızın yoluna devam
edebilmiş olması, Peygamber
Ocağı olarak nitelediğimiz Türk
Silahlı Kuvvetleri’nin ve mensuplarının milli değerlerimize,
anayasamıza ve Devletimize
ne denli bağlı olduğunu da bir
kere daha ortaya koymuştur.
Bu bakımdan, Türk Silahlı Kuvvetlerini zaafa uğratacak, milletimizden ayrıştıracak, ordu-millet kavramına gölge düşürecek
her türlü girişim ve açıklamanın
devlet ve millet düşmanlarının
değirmenine su taşıyacağının
bilinmesini istiyoruz.
O gece Türk milleti ve bütün
kurumlarıyla Türk Devleti, yeni
bir var olma savaşından zaferle
çıkmış; siyasi, ideolojik, etnik
ve dini bütün görüş ayrılıklarını
bir kenara bırakarak bu bölgedeki bekamızın yegâne anahtarı olan Türk Bayrağı altında
kenetlenmiştir. Türk milleti 15
Temmuz günü büyük ve acı bir
demokrasi sınavından başarıyla
geçmiş, belki de dünya tarihinde ilk defa sivil halk, devlet görevlileriyle birlikte meydanlara
inerek rejimine ve devletine sahip çıkmıştır. Bu noktada büyük
Türk milletinin ortaya koyduğu
feraset ve cesaret her türlü övgüye layıktır.

Bu acı tecrübeyle devlet idaresinin, hangi amaç ve gerekçeyle olursa olsun tek bir kişiye,
gruba, cemaate ya da zümreye
bırakılmaması, hiçbir kişi ya da
oluşuma ayrımcılık yapılmaması gerektiği inancı bir kere daha
perçinlenmiştir. İçeriden ve dışarıdan milletimize ve Devletimize karşı girişilen saldırıların
aleni hale geldiği, müttefik bildiğimiz devletlerin can düşmanımız terör örgütleriyle açıkça
iş birliği yaptığı şu günlerde,
15 Temmuz 2016 gecesinde ve
sonraki süreçte milletçe ortaya
koyduğumuz ve Yenikapı Ruhu
olarak adlandırdığımız birlikteliğin devamı daha bir önem
kazanmaktadır. Türkiye olarak
tek bir yumruk haline gelip 15
Temmuz gecesinin karanlığını, demokrasi, vatan ve devlet
aşkımızın ışığıyla aydınlatarak
dağıttık; Devletimizi birlik ve
beraberlik içinde omuz omuza savunduk. Bu bakımdan 15
Temmuz gecesi verilen demokrasi mücadelesi, ülke tarihimizde bir dönüm noktası olmalı,
bütün ayrışmalar bir kenara
bırakılmalı, ortak değerlerimiz
etrafında, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde adil, eşitlikçi,
herkesi kucaklayan, liyakate ve
hakkaniyete dayanan bir yapı
oluşturulmalıdır.
Hain FETÖ’nün milletimize
yaşattığı bu acının ve benzeri
menfur olayların bir daha vuku
bulmaması için birlik ve beraberliğimizi sağlama almak, teröre, darbecilere, hainlere karşı
tek vücut olmak; içimizdeki fitne zehrini yok etmek zorunluluğumuz bulunmaktadır. Yıllarca
iyi niyetli girişimler olarak adlandırılan ama tefrikaya, adam
kayırmaya ve cemaatleşmeye
dayanan yapı, sonunda FETÖ
canavarı olarak karşımıza çıkmıştır. Bilinmelidir ki, Devlet ve
millet içinde adı ve yöntemi ne
olursa olsun benzer başka yapılanmalara, ayrımcılıklara ve
adaletsizliklere yol açacak her
türlü uygulama bizleri yeni felaketlerin eşiğine sürükleyecek,

İsmail KONCUK
Genel Başkan

oluşacak yeni canavar yapılanmaların önüne atacak bir girişim olacaktır.
Bu duygu ve düşünceler içinde Türkiye Kamu-Sen olarak;
Atatürk ve silah arkadaşlarının
muhteşem mücadelesiyle kurup gelecek nesillere emanet
ettiği, sayısız şehidimizin canı,
gazilerimizin kanı pahasına, türlü bedeller ödeyerek bugünlere taşıdığımız demokratik cumhuriyet rejimine ve devletimize
bağlılığımızı bir kere daha ifade
ediyor, “ilkemiz önce ülkemizdir” diyoruz. Nereden ve kimden gelirse gelsin, nereye ve
kime karşı yapılırsa yapılsın demokrasi dışı her türlü girişimin
sonuna kadar karşısında, Türk
milletinin ve devletinin yanında
yer almaya devam edeceğimizi
bir kez daha hatırlatıyoruz.
Türk milletinin varlığına ve
birliğine kasteden, 250 vatan
evladının şehadetine, 2196 evladımızın da yaralanmasına yol
açan bu alçak darbe girişimine
cüret eden hain FETÖ’yü, askerimize, polisimize, vatandaşımıza kurşun sıkan, onları katleden
terör örgütlerini ve bunlara
destek olan iç ve dış tüm güçleri lanetliyoruz.
Bu vesile ile başta bu toprakları bizlere vatan yapan şehitlerimiz, Mustafa Kemal Atatürk
ve silah arkadaşları olmak üzere, hain darbe girişimi esnasında şehit düşen kahraman vatan
evlatlarına Allah’tan rahmet,
gazilerimize hayırlı ömürler diliyor, tüm milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik
Gününü kutluyoruz”
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TÜRK MEMURUNUN KALESİ,

TÜRKİYE KAMU-SEN “25 YAŞINDA”
Türk Memur hareketinin kalesi, Türkiye’nin en etkili sivil toplum kuruluşu Türkiye
Kamu-Sen, 25. Yaşını düzenlenen iftar yemeğinde coşku ve heyecanla kutladı.
Türk Memur hareketinin kalesi,
Türkiye’nin en etkili sivil toplum
kuruluşu Türkiye Kamu-Sen, 25.
Yaşını düzenlenen iftar yemeğinde coşku ve heyecanla kutladı.
İftar öncesi, okunan Kuran-ı
Kerim’in ardından eller hep birlikte
semaya kaldırıldı ve dualar edildi.
KONCUK: HER MAZLUMUN
ÇALDIĞI İLK KAPI, TÜRKİYE
KAMU-SEN’DİR
Genel Sekreterimiz Önder
Kahveci’nin ardından kürsüye
gelen Türkiye Kamu-Sen Genel
Başkanı İsmail Koncuk, davetlileri selamlayarak sözlerine başladı.
Koncuk, “Allah’a şükürler olsun
ki, eğilmeden, bükülmeden; hak
bildiğinden dönmeden, savrulmadan; tahriklere kapılmadan,
tehditlere aldırmadan; bu yoldan
bir kez olsun sapmadan 25 yılımızı
doldurduk. Her mazlumun çaldığı
ilk kapı, sığındığı tek liman, güvendiği tek kurum Türkiye KamuSen’dir. İşte bu nedenledir ki, son
25 yılda memurlarımızın neredeyse bütün kazanımlarının temelinde
Türkiye Kamu-Sen’in azimli mücadelesi yatmaktadır” dedi.Koncuk, “Konfederasyonumuza bağlı
sendikaların çok kıymetli genel
başkanları, genel merkez yönetim
kurulu üyeleri, şube başkanlarımız, işyeri temsilcilerimiz, İnandığı
yolda elini taşın altına koymaktan
çekinmeyen, gözünü budaktan
esirgemeyen, 25 yıldır bizlere sunduğu eşsiz destekle konfederasyonumuzu bugünlere taşıyan, geleceğimizin teminatı değerli kamu
görevlisi kardeşlerim, Muhterem
misafirler, Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz,
sefalar getirdiniz.
Bu hafta sendikalarımızın büyük
çoğunluğunun ve Türkiye KamuSen’in 25. kuruluş yıldönümü…
Gururluyuz… Çünkü 25 yıldır, hareketimizin merkezine aldığımız
millet sevgisinden, vatan sevdasından ve hizmet aşkından bir an
dahi ödün vermedik.
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Gururluyuz… Çünkü 25 yıldır,
Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerinden, kamu görevlilerimizin
haklarının korunup geliştirilmesi,
daha iyiye, daha güzele ulaştırılması emelimizden asla geri adım
atmadık.
Gururluyuz… Çünkü 25 yıldır, bir
kez olsun memuru satan, sarı sendika yaftasına muhatap olmadık.
Biz, örgütlenmenin yasak olduğu, 12 Eylül darbesinin izlerinin en
derinden hissedildiği bir dönemde, hak yoluna adanmış bir ömürden başka sermayesi olmayan bir
avuç dava adamının desteğiyle bu
yola çıktık.
Allah’a şükürler olsun ki, eğilmeden, bükülmeden; hak bildiğinden dönmeden, savrulmadan;
tahriklere kapılmadan, tehditlere
aldırmadan; bu yoldan bir kez olsun sapmadan 25 yılımızı doldurduk.
Bayrak, bir milletin devletinin,
bağımsızlığının,
özgürlüğünün
nişanesi… Yüreğimizdeki bayrak
sevdasını, logolarımızın tam ortasına işledik. Görüyor, biliyor, yaşıyorsunuz; bu sevgi, bir kuru ifade
değil. Eylemlerimizle, açıklamalarımızla, kanımızla, canımızla bu
sevdayı en derinden hissederek
yaşıyoruz.

Gazilerimiz, şehitlerimiz var; kaçırılan, haber alınamayanlarımız
var; tehdit edilen, sürgün edilenlerimiz var. Eğer bugün Mardin Derik’te, Tunceli Pülümür’de,
Hakkâri Yüksekova’da, Şırnak
Uludere’de, velhasıl ülkemizin en
ücra köşelerinde şanlı bayrağımız
dalgalanıyorsa; bunda kanlarını,
canlarını bu vatan uğruna feda
eyleyen güvenlik görevlilerimizle
birlikte omuz omuza mücadele
eden, tam ortasında Türk Bayrağı
olan logosuyla Türkiye Kamu-Sen
sevdasından vazgeçmeyen, siz
kamu görevlilerimizin de büyük
payı var.
İşte biz, hak arama anlayışımızın
ruhunu, milli-manevi değerlerimizden, mücadele azmimizi şanlı tarihimizden, gücümüzü de bugün
her şeye rağmen 400 bine ulaşan
siz değerli üyelerimizden alıyoruz.
Yarım milyona yaklaşan büyük bir
kitlenin aile sıcaklığı içinde bütünleştiği bu yuvada, ortak amaç ve
sevginin ortaya çıkardığı sinerji ile
memurlarımızın hak ve menfaatlerinin korunup geliştirilmesi için
faaliyetlerimizi yürütüyoruz.
Bu doğrultuda ülkemizin bölünmez bütünlüğü, çocuklarımızın geleceği; ülkemiz insanının ve kamu
çalışanlarının ezilmişliğine son ver-

mek, hakkı, hukuku ve ücret adaletini sağlamak için mücadele ediyoruz. Kurulduğumuz günkü aşk
ve şevkle yürüttüğümüz bu mücadele, ILO standartları ve uluslararası sözleşmeler referans alınmak
suretiyle grevli, gerçek anlamda
toplu sözleşmeli, siyasete katılma
hakkını da içeren, evrensel sendikal haklar temelinde şekilleniyor.
Bu duygu ve düşünceler ışığında, geride bıraktığımız çeyrek asırda Türkiye Kamu-Sen camiası içinde yer alarak, üye olarak, destek
vererek doğru yerde durmuş; işyeri temsilcilerinden şube başkanlarına, şube yönetim kurulu üyelerimize, ilçe ve il temsilcilerinden
genel merkez yöneticileri ve genel
başkanlarına kadar, herkese tek
tek teşekkür ediyor; ailemize kattıkları değerden dolayı, minnetlerimi ifade ediyor, hayatta olmayan
tüm arkadaşlarıma da Cenab-ı
Hak’tan rahmet diliyorum.
Hepimizin ibadetlerinin makbul
olmasını, tüm İslam aleminde ve
ülkemizde birlik, beraberlik, dirlik,
düzen ve huzurun hâkim olmasını
Yüce Allah’tan niyaz ediyor, şimdiden yaklaşmakta olan Ramazan
Bayramınızı en içten dileklerimle
kutluyorum” diyerek sözlerini noktaladı…

TÜRK EĞİTİM-SEN
NOTER TASDİKLİ
TORPİLE SUÇ
DUYURUSUNDA
BULUNDUK ?
2017 yılı Görevlendirme Takvimine
göre, yönetici adaylarının sözlü sınavları 3-21 Temmuz tarihleri arasında
yapılmıştır. İl mülakat komisyonlarına
ulaştırılacağı iddia edilen listelerden
biri olan İstanbul İli, Silivri İlçesi için
düzenlenmiş olan liste Türk Eğitim
Sen İstanbul 9 No’lu Şube Başkanlığına ihbar olarak ulaşmıştır. Bunun
üzerine Şube Yönetim Kurulu tarafından, 3-21 Temmuz 2017 tarihleri
arasında yönetici adaylarının sözlü sınav sonuçlarının açıklanacağı, henüz
sözlü sınavlar yapılmamasına rağmen
tüm adaylara sözlü sınav puanı verildiğini belirterek, 3-21 Temmuz 2017
tarihleri arasında yapılacak yönetici
atama mülakatlarında yönetici adaylarına verilen sınav sonuç puanlarının,
ekli listedeki sonuçlarla karşılaştırılmasına karar verilmiştir. İlgili kararla
ekinde yer alan liste noterde tasdik
ettirilmiştir. Akabinde, Milli Eğitim
Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına
Yönetici Görevlendirme Takvimine
göre, 24 Temmuzda sözlü sınav sonuçları duyurulmuştur. Sözlü sınav
sonuçları açıklandığında, noterden
onaylatılan liste ile sözlü sınav sonuçlarının aynı olduğu görülmüştür.
Sözlü sınava katılmaya hak kazanan
adaylar, ilgili yönetmelik hükümleri
uyarınca, belirtilen sözlü sınav konuları ve ağırlıkları dikkate alınarak sözlü
sınav komisyonunca yüz tam puan
üzerinden
değerlendirilmektedir.
Dolayısıyla yönetici adaylarının henüz katılmadıkları sözlü sınavdan, kimin ne puan alacağının bilinebilmesi
mümkün değildir. Buna karşılık önceden kime ne puan verileceğini belirleyen bir liste hazırlanarak, bu listeye
göre yönetici görevlendirmelerinin
yapılmasına zemin hazırlanmıştır.
Sözlü sınav komisyonunda görev
alan kişiler, bulundukları makam gereği objektif ve tarafsız olmak zorundadırlar. Buna karşılık tarafsızlıklarını
koruyamamışlardır. Görevleriyle bağdaşmayan taraflı bir davranış göstererek, belirli kişilere çıkar sağlamak
suretiyle, görev ve yetkilerini kötüye
kullanmışlar, nefret ve ayrımcılık suçunu işlemişlerdir.
Türk Eğitim Sen olarak, sözlü sınav
komisyonunda görev alan şüpheliler
ve tespit edilecek ilgililer hakkında
gerekli soruşturmanın yapılarak haklarında kamu davası açılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na;
Sözlü Sınav Komisyonu Üyeleri ve
tespit edilecek ilgililer hakkında idari soruşturma yapılması için MEB ve
İstanbul Valiliği’ne başvuruda bulunduk.
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KIBRIS’TA NELER OLUYOR?
Köşe Yazısı
Türkiye Türkleri açısından
bazı bilindik konular vardır.
Muhtelif alanlarda olmakla birlikte sokağa çıkıldığında, rastgele herhangi birine sorduğunuzda, mutlaka söyleyeceği
üç-beş söz olan meselelerden
bahsediyorum. Hele hele orta
yaş ve üzerindekilerin birkaç
dakikadan başlayıp birkaç saate
kadar konuşabildiği sorunlardır
bunlar. İşte Kıbrıs meselesi de
böyledir ve bu günlerde Kıbrıs,
yine gündemde yer tutmaya
başlamıştır. Zira yine bir görüşme trafiği başlamış durumdadır.
Kıbrıs adası, 300 yıllık bir Türk
hakimiyetinin ardından önce
İngilizlere kiraya verilmiş; ardından da İngiliz topraklarına katılmıştır. Daha doğrusu, İngilizler
adayı ilhak etmiştir. İşte sorun
da İngiliz egemenliğinden itibaren başlamıştır. 1914’ten,
özellikle de 1930’lu yıllardan
itibaren adada, bir Yunan yayılmacılığı baş göstermiştir. Bu
yayılmacı kafa, 1959-1960’ta
imzalanan antlaşmalarla bir süre
dizginlense de 1963’ten itibaren
yeniden hortlamıştır. 1974’te
Türkiye’nin adaya askeri müdahalesiyle fiilen sona erdirilen
bu kafa, o tarihten sonra strateji
değiştirmiştir. Gerek barış görüşmeleri gerekse Rum tarafının
AB’ye üyelik serüveni üzerinden
biçim değiştiren Yunan yayılmacılığı, silahla halledemediği
bu meseleyi, masada çözmeye
yönelmiştir. Kıbrıs sorununun
temelinde bu zihniyet ve onun
değişik tezahürleri vardır.
1959-1960’da imzalanan antlaşmalarla adada, iki taraflı federatif bir devlet kurulmuştur.
Kıbrıs Cumhuriyeti adı altındaki
bu devletin temel özelliği, iki
taraflı ve kendine has yetkilere
sahip bu devletin garantörlerinin olmasıdır. Bu garantörler,
adadaki Türklerin ve Rumların
ana vatanları kabul edilen Türkiye ve Yunanistan ile adanın son
sahibi İngiltere’dir. Üç garantör,
adada kurulu düzeni korumakla
yükümlüdür. Bu koruma, gerek
adanın dışından Kıbrıs’a yönelik
saldırılara, gerekse adanın içindeki dengelerin bozulması ihti-

maline binaen içerideki unsurlara karşı yapılacaktır. Nitekim
Türkiye’nin adaya 1974’teki müdahalesi de bu kapsamdadır.
Bugüne kadar Kıbrıs sorunuyla ilgili pek çok görüşme
yapılmıştır. BM çatısı altında
yapılan bu görüşmelerde, pek
çok konu görüşülmüştür. Şu
anda İsviçre’de ve yine BM gözetiminde başlayan çözüm görüşmeleri de yine benzeri bir
zeminde devam etmektedir.
Fakat bu görüşme trafiğinde,
daha önce olduğu gibi yine
en önemli konulardan biri, garantörlük meselesidir. Rum ve
Yunan tarafının odaklandığı
konu da garantörlüğün kaldırılmasıdır. Zira garantörlük kalkarsa adaya dışarıdan müdahale
olamayacaktır. Tabii burada,
dışarıdan müdahaleden kasıt,
Türkiye’nin müdahalesidir. Böylece AB çatısı altında, AB üyesi
Yunanistan ile adanın tamamını
temsil eden Yeni Kıbrıs Cumhuriyeti birlikte hareket edebilecektir. Durumun farkında olan
Türkiye ise garantörlüğün kalkmasına rıza göstermemektedir.
Öte yandan Kıbrıs meselesinde önemli bir husus da Türk
dış politikasında son 15 yılda
yaşanan kırılmadır. Kıbrıs konusunda geleneksel Türk dış
politikası, her zaman için Kıbrıs
adasının stratejik önemi ve adadaki Türk halkı sebebiyle hassasiyet göstermekteydi. Maddi
konularla değerlendirilmeyen,
her ne olursa olsun Türkiye’nin
menfaatlerini önceleyen ve gerektiğinde Batılı güçleri de açıkça karşısına almayı göze alan
bu politika, mevcut iktidarının
başladığı 2002 yılı sonundan itibaren ağır bir hasara uğramıştır.
Ciddi bir yön değişimine uğrayan bu politikada, “Çözümsüzlük, çözüm değildir.” gibi
kulağa hoş gelen bir sloganla
psikolojik operasyon yapılmış;
KKTC’nin kurucu Cumhurbaşkanı rahmetli Rauf DENKTAŞ,
hedef tahtasına oturtulmuştur.
Akabinde, yine BM nezdinde yürütülen ve dönemin BM
Genel Sekreteri’nin adıyla bilinen “Annan Planı”nın 24 Nisan

Sami ÖZDEMİR
Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri

2004’te yapılan halk oylamasıyla kabul edilmesi sağlanmıştır.
Hatta bu konuda, “kasaptaki
ete soğan doğramayan” dönemin Genelkurmay Başkanı bile
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs
politikasındaki geleneksel bakışına aykırı bir tutum takınmaya
teşvik edilmiş ve mevcut siyasi
iktidar çizgisinde beyanlarda
bulunmuştur. Türkiye ve Kıbrıslı Türkler bakımından pek çok
dezavantaja sahip bu plan, Rum
tarafının halk oylamasında “Hayır” demesiyle reddedilmiştir.
Şimdi Türkiye’den ve Kıbrıslı
Türklerden beklenen, 2004’te
kabul ettiğimiz Annan Planı’na
göre daha ileri adımlar atmamızdır. Dış politikada atılan yanlış adımların zaman içinde ağır
bir fatura olarak karşımıza konmasının tipik örneği olan bu durum, şu anda devam etmekte
olan görüşmelerdeki yumuşak
karnımızı oluşturmaktadır.
Sonuç olarak Kıbrıs meselesi, ister tarihi bir Türk toprağı
vasfı ve adadaki Türk varlığı,
ister stratejik önemi, isterse
Türkiye’nin güneyindeki güvenliği bakımından son derece
önemli bir konudur. Bu çerçevede, Kıbrıs adasının doğrudan
veya dolaylı Rum-Yunan blokunun insafına ve Batılı güçlerin
insiyatifine bırakılması söz konusu olamaz. Aksi bir durum, pek
çok yönden kıskaç altında olan
Türkiye’nin yeni ve ağır bir pranga altına girmesine yol açar.
Siyasi iktidarın yaptığı vahim
stratejik dış politika hatalarına
bir yenisinin daha eklenmesi,
Türkiye’nin istikbali bakımından
ağır bir darbe olur. Temennimiz,
2004’teki “Annan Planı” yaklaşımına son verilmesi ve adada
Türk garantörlüğünün her ne
şekilde olursa olsun etkin bir şekilde devam etmesidir.
Kıbrıs Türk’tür, Türk Kalacaktır-Kalmalıdır!
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Genel Merkez Yöneticileri Ankara 3 No’lu
Şube’nin Düzenlediği İftar Yemeğine Katıldı
Türk Eğitim-Sen Genel Merkez Yöneticileri Ankara 3 No’lu
Şube’nin düzenlediği iftar yemeğine katıldı. Yemekte Ankara
1 No’lu Şube Başkanı İbrahim
Çömez ve Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, Ankara 7 No’lu Şube
Başkanı Tayfun Fındık ve Şube
Yönetim Kurulu Üyeleri, İş Yeri
Temsilcileri ve çok sayıda üyemiz katıldı.
İftar yemeğinin açılışını Ankara 3 No’lu Şube Başkanı Ertekin
Engin yaptı. Daha sonra kürsüye
gelen Genel Sekreter Musa Akkaş şunları kaydetti: “Ülkemizde
yaşanan terör olayları can sıkıyor. Kalbimiz sıkışıyor, yüreğimiz
kan ağlıyor. Bugün Şırnak’ta 2
askerimiz, Batman’da ise 7 aylık
öğretmen Aybüke Yalçın şehit
oldu. Bugün anne ve babalar
evlatlarının karne sevincini yaşarken Batman’da öğretmenlik
yaparken şehit olan Aybüke Yalçın kızımızın ailesine acı yaşatıldı.

Genel
Başkan
Malatya’da
Üyelerimizle
Bir Araya
Geldi

Türkiye Kamu-Sen ve Türk
Eğitim-Sen
Genel
Başkanı İsmail KONCUK Malatya
Şube’nin düzenlediği iftar yemeğine katıldı. Düzenlenen
programa ayrıca Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreteri M. Yaşar ŞAHİNDOĞAN,
Genel Dış İlişkiler ve Basın
Sekreteri Sami ÖZDEMİR eşlik
ettiler.İftar yemeğinin açılışını
Malatya Şube Başkanı Ekrem
Şenol yaptı. Daha sonra kürsüye gelen Türkiye Kamu-Sen ve
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı
İsmail Koncuk, şunları kaydetti:
“Ramazan ayında ne yazık ki
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Allah’tan duam hainleri kahretsin. Hainler er veya geç akıttıkları kanda boğulsunlar diye dua
ediyorum.”
Genel Sekreter Akkaş, Haksızlığı hukuksuzluğu kim yaparsa
yapsın karşılarında olduğunu
belirterek “Kedimize doğruyu,
adaletli olmayı hedef edinmiş
bir sivil toplum örgütüyüz” dedi.
Akkaş, “Biz sendikacılık adına ne
yapılması gerekiyorsa yapıyoruz. 1992 yılında yola çıktığımızda hangi temel ilkeleri seslendirdiysek bugünde aynı düşünceler
içindeyiz. Kedimize doğruluğu,
adaletli olmayı hedef edinmiş
bir sivil toplum örgütüyüz. Haksızlığı hukuksuzluğu kim yaparsa
yapsın karşısında oluruz. Hiçbir
zaman haksızlık karşısında susmadık. Şeytanla iş birliği yapmadık onun için bugün dimdik
ayaktayız. Sizlere teşekkür ediyorum.”

şehitlerimiz var. Şehitlerimizin
anne babalarının yüreği yanıyor. Onların yürek acılarını paylaşıyorum. Bütün şehitlerimize
yüce Allah’tan rahmet diliyorum. Onları unuttuğumuz an,
yok olduğumuz andır. Şehitlerimizin geride bıraktığı evlatlarına, anne-babalarına, kardeşlerine millet olarak sahip çıkarak,
onları unutmadığımızı göstereceğiz, göstereceğiz ki şehit
olmanın kıymeti harbiyesi olduğunu herkes görsün.Millet, sadece kendi nefsi için yaşayan,
egoist insan topluluğu değildir.
Millet; acıda, sevinçte bir olan
insanlardan oluşur. ‘Aynı kandan geliyoruz’ demek yetmez,
aynı acıyı paylaşabiliyor muyuz,
aynı duygularla seviniyor muyuz, işte o zaman millet olduk
demektir. Millet olamadığımız
zaman Suriye, Irak, Afganistan
oluruz. Allaha şükür ki, biz köklü
bir milletiz. İnançlarımızla, milli
ve manevi değerlerimizle, tarihi
kökleri olan, tarihte imzası olan
büyük bir milletiz. Bugün ciddi
problemler yaşıyoruz. İnşallah
bu problemleri de birlik ve beraberlik içinde atlatırız. Birbirimizi sevmek zorundayız

www.turkegitimsen.org.tr
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#TümNormlarİlDışınaAçılsın
ETİKETİMİZ
TOPİC TREND OLDU
Türk Eğitim-Sen
olarak, iller arası tayinlerde tüm normların açılması ve
mağduriyetlerin giderilmesi gerektiğini
her fırsatta dile getiriyoruz. Bu konuya hassasiyetle yaklaşan ve mağdur öğretmenlerimizin
sesi olan Genel Başkan Koncuk,
14.06.2017 tarihinde saat 20:00’da
iller arası tayinlerde tüm normların
açılması talebiyle #TümNormlarİlDışınaAçılsın konulu hashtag çalışması başlattı. #TümNormlarİlDışınaAçılsın etiketi kısa süre içinde
5’inci sıraya yerleşti.
Genel Başkan Koncuk, “TümNormlarİlDışınaAçılsın Zorunlu görevimi tamamladım, 3 yıl da fazla
çalıştım. Yer değiştirmeyi hak etmedim mi?” şeklinde tweet attı.
Twitter’da konuyla ilgili atılan mesajlardan bazıları şu şekildedir:
#TümNormlarİlDışınaAçılsın Zorunlu hizmetini tamamlamış olan
öğretmenlerimizin illerarası tayin
hakkını kullanabilmesi için
İsteğe bağlı illerarası tayin hakkı
kağıt üzerinde kalmasın!
Üzmeyin bizi.
Adalet, adalet

GENÇ İŞSİZLİK
İÇİN RADİKAL
TEDBİRLER
ALINMALIDIR
Türkiye Kamu-Sen ve Türk
Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail
Koncuk, artan işsizlik rakamlarına
dikkat çekti. Bilhassa genç işsizlikle ilgili çok daha ciddi ve radikal
tedbirler alınması gerektiğini söyleyen Koncuk, “Geleceğe umutla
bakabilmek için genç işsizlik oranını
daha makul rakamlara indirmekten
başka yol yoktur. Başımızı kuma
gömmeyelim” dedi.
Genel Başkan İsmail Koncuk açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“İşsizlik 2017 yılı Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre
463 bin kişi artarak 3 milyon 287 bin
kişi oldu.

Bekar öğretmensen öl mantığı son
bulsun, artık biz de ailelerimize kavuşalım
Tayin derdi ciddi sorun
Engeller kalksın
Şartları taşıyan her eğitimci yer
değiştirebilsin
İstediğim yerde görev yapmak
benimde hakkım
Yer değiştirmek hayal olmasın
Yer değiştirme talepleri karşılansın
Hak kayıpları yaşanmasın
Ne zaman istediğimiz yer atanacağız. Yeter artık
Kürek mahkumlarına benzedik,
Artık istediğimiz yere atanalım.
Norm açıkken ilan etmemek haksızlıktır
Norm açıksa açıktır İlan etmemek
ayıptır
Bayram hediyesi olsun tüm tayin
bekleyenlere
30 puanla eş durumuyla
Antalya’ya giden öğretmen bir taraftan 150 puanla 11 yıldır memleketine gidemeyen #TümNormlarİlDışınaAçılsın
MEB yönetimi, -mış gibi yapmayı
bıraksın; zorunlu hizmetini tamamlayanların istediği yere atanabilmesi
için #TümNormlarİlDışınaAçılsın

15-24 yaş işsizlik oranı 3,8 puanlık artış ile %19,8 olurken,15-64 yaş
grubunda bu oran 1,2 puanlık artış
ile %10,7 olarak gerçekleşti.
İstihdam 2017 Nisan’da önceki yılın aynı dönemine göre 519 bin kişi
artarak 28 milyon 157 bin, istihdam
oranı geçen yıla göre aynı %47,2.
Bu rakamlar istihdam konusunda, bilhassa genç işsizlikle ilgili çok
daha ciddi ve radikal tedbirler alınması gerektiğini göstermektedir.
Resmi rakamlara göre %19.8 olan
genç işsizlik rakamlarının çok daha
yüksek olduğu aşikardır. Bunca
gencin işsiz olması büyük bir tehlikedir.
Geleceğe umutla bakabilmek
için genç işsizlik oranını daha makul
rakamlara indirmekten başka yol
yoktur. Başımızı kuma gömmeyelim.”
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SİZİN
FETÖCÜLERDEN
NE FARKINIZ
VAR?
Köşe Yazısı
Bu ülke 15 Temmuz 2016’da çok
kötü bir gün yaşadı ve milletimiz cesurane tutumu ile Allah’a şükür bu
kötü günü savuşturmayı başardı.
Olaylar her zaman değerlendirilirken sebepleri ve sonuçları ile değerlendirilir. 15 Temmuz sürecine
gelme sebeplerine baktığımızda:
1960’lı yıllardan bugüne bu ihanet
çetesi önce bu milletin en kıymetli
değeri olan dini kullanmış ve onun
pazarlamasını yaparak yükselmiştir.
Bu yükseliş 2002’den sonra hızlanmış adeta füze gibi fırlamıştır.
Kimin kontrolünde olduğu hala bilinemeyen bu terör örgütü devleti
ele geçirmek için makyavelist bir
felsefe izlemiş, hedefe varmak için
her şeyi mubah saymıştır. İslami kuralları, insani duyguları, kul hakkını,
ahlaki kuralları hiçe sayarak her türlü
namussuzluğu kendine yol kabul
etmiş ve kullanmıştır. Yıllardır sınavlarda hırsızlık yapmış, kendi adamlarını devlet kadrolarına yerleştirmek
için her türlü hile hurda ve namussuzluğa başvurmuştur. Bunların ilk
hırsızlığını çıkaran afişe eden Türk
Eğitim-Sen ve teşkilatının yiğit mensupları olmasına rağmen dönemin
siyasilerince ve yöneticilerince hırsızlığı ortaya çıkaran Türk EğitimSen yöneticileri suçlanmıştır. Gelinen sonuç bellidir; Bu kadrolaşma
ülke insanına silah çeken, TBMM’yi
bombalayan, bu ülkenin parasıyla
okuyup ondan maaş aldığı halde ülke insanını şehit eden, aklını
beynini kiraya veren, bir merkezden yönetilen robotlar haline dönüşmüş insanlar topluluğu ile karşı
karşıya kalmıştır. 15 Temmuz hain
girişiminin üzerinden bir yıl geçmiştir. Geçmişten ders çıkarılması
gerekirken, bu hadiseyi meydana
getiren politikalar terk edilmesi gerkirken,15 Temmuz sürecine getiren
sebeplerin başında gelen torpil ve
adam kayırma, liyakatiz atamalar
iken, menfaatçi insanların, tek merkezden emir alan menfaatçi insanlardan oluşan sendikamsı yapıların
katkıları unutulmamış iken, yandaş
kadrolaşmanın, ülkeyi 15 Temmuz
sürecinde nasıl etkilediği bilinirken

Seyit Ali KAPLAN
Genel Mali Sekreter

hala aynı şeyleri yapmak, yapmaya
devam etmek ya ihanettir ya da bu
ülkeye bilmeyerek yapılan en büyük
kötülüktür. Bu günlerde müdür ve
müdür yardımcılığı mülakat sınavları yapılmış ve sonuçlar açıklanmıştır.
Sınavlardan önce verilen beyanatlardan, siyasilerin ve devlet büyüklerinin davranışlarından, Yenikapı
ruhundan bahsetmelerinden dolayı ümidimiz olmamasına rağmen
birçok yiğit Türk Eğitim-Sen üyesi
Arkadaşımız da bu sınavlara iştirak
etmiştir. Ama gelinen sonuç bellidir.
Önceden belirlenmiş listeler, Sendikamsı yapıdan alınan referanslar ön
planda olmuş, kul hakkı yenmeye,
liyakatsiz insanlara şişirme puanlar
verilerek ön plana çıkarılmaya devam edilmiş,15 Temmuz sürecine
getirilen ortam yeniden hortlatılmıştır. Şimdi soruyorum, sahibinin
sesi olan komisyonlara ve Emir veren yöneticilere! 15 Temmuzdan
hiç mi ders almadınız? Hiç mi aklınız başınıza gelmedi? Hiç mi ahiret
aklınıza gelmiyor? Hesap gününde
hırsızlıkla yargılanacağınızı hiç mi
düşünmüyorsunuz? Dün bu şekilde
torpille oluşturduğunuz kadrolar
15 Temmuz’u meydana getirdi hiç
mi vicdanınız sızlamıyor? Sizin 15
Temmuz sürecine bu ülkeyi getirenlerden ne farkınız var? Ama şunları
asla unutmayın; Onlar belalarını
buldu siz de bir gün mutlaka belanızı bulacaksınız. Buradan ülkeyi
yöneten siyasi iradeye de sesleniyorum: Dün bilerek veya bilmeyerek destek olduğunuz paralel yapı
terör örgütüne dönüşmüş ve ülkenin başına bela olmuştur. Bugünde farkında olarak veya olmayarak
kamu kurumlarında da sendikamsı
yapı kisvesinde yeni bir paralel yapı
oluşmaktadır. Yarın yine 15 Temmuzlara duçar olmamamız için bu
paralel yapıya dur deyin.
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ŞEHİT ŞENAY AYBÜKE
YALÇIN`IN ADI
OSMANCIK’TA DA
BİR OKULA VERİLDİ

Henüz 8 ay önce atanmıştı Batman’a. İlk görev yeriydi. Öğretmen olmak, müziği çocuklara sevdirmek en büyük hayaliydi. 11
Ekim 2016 tarihinde Batman’a öğretmen olarak atandığında sosyal
medya hesabından sevincini paylaşmıştı. Baba ocağından ideallerini gerçekleştirmek için gelmişti Batman’a. Ama olmadı. 23 yıllık
kısacık yaşamı PKK’lı teröristlerin hain saldırısı ile son buldu.
Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, 9 Haziran tarihinde, tam da karne günü terör kurbanı oldu. Şehit öğretmenimize Allah’tan rahmet,
ailesine, yakınlarına, eğitim camiamıza ve tüm milletimize bir kez
daha baş sağlığı diliyoruz.
Bilinmelidir ki, bu ülkede Aybüke öğretmenler hiçbir zaman tükenmeyecektir. Bu alçak, kahpe saldırılar, hayalleri olan genç öğretmenlerimizi yıldıramayacaktır. Türk öğretmeni vatanı ve ülkesinin
bölünmez bütünlüğü için mücadele eden, bayrağına sahip çıkan,
Atatürk ilke ve inkılapları ışığında yürüyen, cehalet karanlığını ışığı
ile boğan, cesur, vatansever insanlardır.
Öğretmenlerimiz idealistir. Onlar, ‘öğretme’ aşkı ile dolup taşan,
eğitimin bir ülkenin kalkınmasında ne denli önemli olduğunu bilen,
bu nedenle de var gücüyle birikimlerini, bilgilerini öğrencileriyle
paylaşan neferlerimizdir.
Şenay Aybüke Yalçın öğretmenin şehit edilmesi yüreklerimize
kor gibi düşmüştür. Ama asla yılmayacağız; bu ülkenin aydınlık geleceği olan eğitimciler olarak terörle mücadelemiz sonsuza kadar
devam edecektir.
Şehit öğretmenimizin aziz hatırası yaşatmak çok önemlidir. Bu
minvalde şehidimizin adı görev yaptığı Batman’ın Kozluk ilçesindeki Çok Programlı Anadolu Lisesi’ne verilmiştir. Öte yandan Türk
Eğitim-Sen Osmancık İlçe Temsilciliğimiz şehidimizin memleketi
olan Çorum’un Osmancık ilçesinde de Şenay Aybüke Yalçın’ın adının başka bir okula verilmesi için Kaymakamlığa talepte bulunmuştu. Sendikamızın bu talebine aynı gün cevap verilerek; Osmancık
Ortaokulu’nun adı Şehit Şenay Aybüke Yalçın olarak değiştirildi.
Konuyla ilgili hassas davranan tüm yetkililere teşekkür ediyoruz.
Memleketi Osmancık’ta da şehidimiz Şenay Aybüke Yalçın’ın anısının bu şekilde canlı tutulması hepimizi mutlu etmiştir.
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GENEL BAŞKAN: ÖĞRETMENİMİZ
NECMETTİN YILMAZ ŞEHİT EDİLDİ

PKK’lı hain teröristler tarafından 16 Haziran 2017 tarihinde
memleketine giderken kaçırılan öğretmenimiz Necmettin
Yılmaz’ın şehit edildiği haberi
yüreklerimize kor bir ateş gibi
düştü. Konuyla ilgili açıklama
yapan Türkiye Kamu-Sen ve
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı
İsmail Koncuk, “Kaçırılan öğretmenimiz Necmettin Yılmaz şehit
edilmiştir. Savunmasız insanların
canına kıymaktan daha büyük
bir alçaklık, daha büyük bir kahpelik olamaz. Necmettin Yılmaz
şehit oldu, sizin gibi mahlûklar
ise, eninde sonunda geberecektir” dedi.
Genel Başkan açıklamasında
şu ifadelere yer verdi: “Yüreğimiz yanıyor. Aybüke öğretmenimiz için döktüğümüz gözyaşı
kurumadan PKK’lı kalleşler yine
genç bir öğretmenimizi şehit
etti.
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde
görev yapan Necmettin Yılmaz
öğretmenimiz memleketine giderken PKK’lı hainler tarafından
kaçırılmıştı. Teröristler 24 yaşındaki bu gencecik öğretmenimizi de şehit etti.
Oysa Necmettin öğretmenin
yapacak çok işi vardı. Bir köy
ilkokulunda görev yapıyordu.
Çocukları onunla birlikte aydınlanıyor, geleceğe hazırlanıyordu. Ve terör örgütü PKK, bu çocukların elinden çok sevdikleri
öğretmenlerini aldı.
Eliniz kurusun, ocağınız sönsün. Savunmasız insanların canına kıymaktan daha büyük bir alçaklık, daha büyük bir kahpelik
olamaz. Necmettin Yılmaz şehit
oldu, sizin gibi mahlûklar ise,
eninde sonunda geberecektir.
Şehit öğretmenimize Allah’tan
rahmet, ailesine, yakınlarına,

eğitim camiamıza ve tüm milletimize başsağlığı diliyoruz.
İşte eğitim ordusu olarak tam
da bugünlerde daha güçlü olmak zorundayız. Çocuklarımız
için, bu ülkenin geleceği için,
vatanımızın bölünmez bütünlüğü için bir ve beraber olarak yarınlara yürümeliyiz. Gencecik bir
öğretmeni gözünü kırpmadan
şehit eden gafiller bilsinler ki;
Aybüke öğretmenler, Necmettin öğretmenler ölmez.
PKK’lı hainlere, eli silahsız insanları şehit eden bu bölücü
aymazlara, leş sürülerine sesleniyoruz: Vatan sevdasıyla dolup taşan, çocuklarımızı bilgiyle
donatmak için ta memleketinden kalkıp, yüzlerce kilometre
uzağa gitmeyi, ailesinden, sevdiklerinden ayrılmayı göze alan,
her elin kalem tutması için canla
başla emek veren, ideallerini
gerçekleştirmek uğruna canını hiçe sayan öğretmenlerimizi
asla elimizden alamazsınız.
Öte yandan öğretmenlerimizin ve kamu çalışanlarımızın can
güvenliğinin sağlanmasının çok
önemli olduğu bir kez daha görülmektedir. Bu noktada terör
örgütü PKK’nın sık sık hedefinde olan öğretmenlerin ve tüm
kamu çalışanlarının can güvenliğinin sağlanması konusunda
devletimiz tedbirleri daha da
artırmalıdır.
Çocuklarımızı eğitimsiz bırakmak, cehaletin karanlığı ile boğmak, hatta dağa kaçırıp, terörist
yapmak için öğretmenlerimizi
hedef alan bu hainlere karşı
mücadelemiz sürecektir. Öğretmenlerimiz sahipsiz değildir. Bu
ülke eli kanlı teröristlere pabuç
bırakacak değildir. Tarih, Necmettin Yılmaz gibi kahramanları
unutmayacaktır.”

TÜRK EĞİTİM-SEN

Türkiye’nin Sendikası

BANA RUHUNU SÖYLE
SANA KİM OLDUĞUNU SÖYLEYEYİM!
YENİKAPI MI? YANDAŞKAPI MI?
15 Temmuz 2017 tarihinde düzenlenen Türkiye Kamu-Sen Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı’nda
yaptığı konuşmada Genel Başkan
İsmail Koncuk’un şu ifadeleri dikkat
çekmişti: “15 Temmuz’un ardından
yapılan Yenikapı Mitingi’ni hatırlıyorsunuz, işte bizim ihtiyacımız
olan budur. 7 Ağustos 2016’da
İstanbul’dan tüm dünyaya önemli bir mesaj verildi. Orada, millet
olarak birlik ve beraberlik içinde,
yumruk gibi olduğumuzu ilan ettik.
O anlayışın devamı sağlanmalıdır.
15 Temmuz ihanetini yapanlara lanet olsun, ama yaşadığımız felaket
günlerinin önemini bir kez daha
hissettirdiği birlik duygusundan
bugün neden uzaklaştığımızın da
muhasebesi yapılmalıdır.”
İyi niyetli bir ikaz.
Muhatapları tarafından mutlaka
değerlendirilmesi gereken önemli
bir ikaz.
***
15 Temmuz 2016 tarihinde Devletimiz hain ve büyük bir saldırıyla
karşı karşıya kaldı.

tarihinde İstanbul Yenikapı miting alanında Türkiye Cumhuriyeti
Devleti’nin etrafında bir koruma
kalkanı gibi saf tutmuşlardı. Devlet erkanı ve tüm siyasi partilerin
en üst düzeyde temsil edildiği ve
Devlet ile milletin yek vücut olduğu
Yenikapı görüntüsü ülkemizin geleceği için ümitleri tazelemişti.
Bu birlik görüntüsü ve özlemi, 7
Ağustos 2016 tarihinden itibaren
“Yenikapı Ruhu” olarak adlandırılmış ve o günden bu yana başta
Devleti yöneten irade olmak üzere
tüm siyasiler tarafından dillerden
düşürülmemektedir.
***
Anadolu’da varlık mücadelesi
veren Türk milletinin en çok ihtiyaç
duyduğu bu Yenikapı Ruhu’nu koruma ve toplumsal hayatın her alanına yayma gayreti tabii ki herkeste
olmalıdır.
Hiç şüphesiz, bu konudaki öncelikli sorumluluğun sahibi ise,ülkeyi
yönetme pozisyonunda olanlardır.
Ancak aradan geçen bir yılda
üzülerek şahit olduk ki, Genel Başkanımız İsmail Koncuk’un ifadesiyle
“Yenikapı Ruhu Külliye’nin duvarlarını aşamadı.”

Hala, birileri için tek mesele, pis
iştahlarının tatmini olmaya devam
ediyor.
Hala, sendika, cemaat, vakıf görüntüsü altında kendi “düzenini”
kurma gayretinde olanlara yol veriliyor.
Hala, kendinden olmayanı dışlayan, iten, elinde imkanı olsa bir
bardak su vermek istemeyen pis
yönetim anlayışı sürdürülüyor.
Hala, üçüncü dönem milletvekilliği yapan tecrübeli(!) siyasetçi,
bir memuru telefonla taciz ederek
“Bizim sendikadan nasıl istifa edersin?” diye sorgulayabiliyor.
Hala, kamuya alımlarda ve görevde yükselmelerde liyakat ve
adalet kriteri değil; parti, sendika,
vakıf, cemaat/tarikat referansları
geçer akçe oluyor.
Ne yani?
Aklımızın başımıza gelmesi için
daha kaç 15 Temmuzları yaşamamız gerekecek?
***
Böyle olmaz.., böyle gitmez..
Biat edenlerin makbul, mahalleden olmayanların tu ka ka ilan
edildiği bu iklim, asla Yenikapı
Ruhu’nun değil, olsa olsa YANDAŞKAPI RUHU’nun aurasıdır!

Evet, 15 Temmuz, daha önceleri
yaşadığımız “Darbe” girişimlerinden çok farklı bir hüviyet taşıyordu.
Amaç “Şu iktidarı alaşağı edelim
de Hükümeti paşa gönlümüze
göre biz yönetelim” olayı değildi.
Maksat, çok boyutlu iç çatışmalarla birlikte Türkiye Cumhuriyeti
Devleti’ni çökertme ve teslim alma
operasyonu idi.

Hükümet eden partinin ve siyasetin güdümündeki kimi bürokratların, -daha bir yıl önce ülkemizi
felakete sürüklemiş olan- dar kadrolaşmacı ve ötekileştirici yönetme alışkanlıkları, maalesef varlığını
önemli ölçüde devam ettiriyor.

Başta sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere, Hükümet etme sorumluluğundaki tüm yetkililerin artık bu
kötü alışkanlığa dur demesi gereklidir.

Şükürler olsun ki; şerefli subaylarımızın önderliğinde kahraman
Türk ordusunun direnci, polis teşkilatımızın fedakar direnişi ve büyük
Türk Milleti’nin tarihte defalarca
kez gösterdiği destansı şahlanışı
sayesinde ihanet taarruzu bertaraf
edildi.

Kamuda, Devlet mekanizmasının dışında müstakil bir hiyerarşik
yapı oluşturmak ve kendi hukukunu inşa etmiş olan paralel yapılanmanın koskoca ülkeyi nasıl bir felakete sürüklediğini en acı şekilde
yaşamış olmamız, hala, bazılarının
şuuruna ışık olamamış.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, çok
yönlü ve yoğun bir saldırı altında.
Tarihi ve çok sıkıntılı bir sürecin içerisindeyiz. Bir yandan terör kuşatması, bir yandan bölgesel kaos ve
çatışma ablukası ve de uluslararası
kuruluşlar üzerinden sergilenen
dayatmacı tutumlar..

***
İhanetin hemen akabinde Devletimizin refleksiyle İstanbul’da
tertip edilen ve tüm dünyaya Türk
Milleti’nin birliğini cesaretle gösteren Yenikapı Mitingi, eminim Türk
siyasi ve sosyal hayatının unutulmazları arasında hak ettiği yeri almıştır.
Türk Milleti’nin asil evlatları, Devletin bekası ve milletin selameti için
bütün siyasi ve sosyal farklılıklarını
bir yana koyarak, 7 Ağustos 2016

Talip GEYLAN
Genel Teşkilatlandırma Sekreteri

Unutulmamalıdır ki; ülkemiz bu
kuşatmayı, ancak birlik ve beraberlik içerisinde sağlayacağı milli
bir kucaklaşmayla ortaya koyacağı
sağlam bir duruşla aşabilecektir.
Yani Yenikapı Ruhu diye adlandırılan hissedişin yerleşik hale gelmesiyle…
Bunun sağlanabilmesi için öncelikli sorumluluk ise ülkeyi yöneten
siyasi iradededir.
Ülkeyi yönetme sorumluluğunu
taşıyan akp yönetimi, artık kendine çeki düzen vermelidir. AKP
kadrolarının dışlayıcı yaklaşımları,
gerektiği her zaman Devletinin yanında canıyla malıyla kalkan olmuş
olan milletimizi üzmekte, şevkini
kırmaktadır.
Şu bir gerçektir ki, AKP Hükümeti, bugüne kadar toplumun genelini kucaklayabilmiş, yani “Yenikapı
Ruhu”nu Yenikapı Miting Alanı’nın
dışına çıkarabilmiş değildir. Eğer
15 yıldır yapıldığı gibi ayrıştırıcı
ve kutuplaştırıcı yönetim anlayışı
sürdürülürse ülkemiz daha büyük
sosyal ve siyasal problemlerle karşı
karşıya kalacaktır.
Siyasi iktidar, başta kamudaki
ayrımcılık olmak üzere, toplumdaki ötekileştirici uygulama ve yaklaşımlarına son vermelidir. Kamu
yönetiminde ve kamuya alımlarda
ehliyet, liyakat ve adalet tek kriter
olmalı, yandaş kadrolaşma düşkünlüğüne son verilmelidir. Hükümet,
kamudaki PARALEL tüm çeteleşmelere müdahale etmeli, Devlet
mekanizması dışında, kamuyu yönetme hevesindekilere DUR demelidir! İktidar, tam bir toplumsal
kucaklaşmaya öncülük etmelidir.
Devlet yönetimi, bu kucaklaşmayı
becerebilirse Türkiye’nin üstesinden gelemeyeceği hiçbir iç ya da
dış problem olmayacaktır.
Aksi durumda ise bu ülkenin
karşılaştığı sıkıntıların sorumluluğu,
öncelikle Genel Başkanından en
alttaki yöneticisine kadar iktidar
partisinde olacaktır.
Bu memleket huzuru hak ediyor.
Yazık etmeyelim bu güzel ülkeye…
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ÖĞRETMEN STRATEJİ BELGESİ (2017-2023) İLE
İLGİLİ DEĞERLENDİRMELERİMİZ
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan
“Öğretmen Strateji Belgesi 2017-2023”
Yüksek Planlama Kurulunca kabul edildi.

Öğretmen Strateji Belgesi
(2017-2023) ile ilgili 31/05/2017
tarihli ve 2017/15 sayılı Yüksek
Planlama Kurulu Kararı, 9 Haziran
2017 tarihli ve 30091 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlandı.
Öğretmen yetiştirme ve geliştirme sürecinde 2017-2023
yılları arasında gerçekleştirilecek
eylemleri kapsayan Öğretmen
Strateji Belgesi’nde 3 amaç ve
bu amaçlarla ilişkili hedeflerin
gerçekleştirilmesine yönelik olarak 35 eylem belirtilmiştir.
1.AMAÇ: Yüksek nitelikli, iyi
yetişmiş, ve mesleğe uygun bireylerin öğretmen olarak istihdamını sağlamak
Bu amacın içerisinde; “Öğretmen yetiştirmeye yönelik programlarda eğitimleri iyileştirmek”
ve “Üniversite mezunları arasından öğretmenliğe en uygun
olanları seçmek” olmak üzere iki
hedefe yer verilmiştir.
Öğretmen yetiştirmeye yönelik programlarda eğitimleri
iyileştirmek için 11 eyleme yer
verilmiştir.
Üniversite mezunları arasından öğretmenliğe en uygun
olanları seçme hedefinin gerçekleştirilmesi için ise 3 eyleme
yer verilmiştir. Öğretmen Strateji Belgesine göre, 2018 yılına
kadar, öğretmen atama sistemi
değiştirilecek. Şu anki uygulamada sadece KPSS sınavı ve müla-
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kat esas alınmakta iken 2018 yılı
sonuna kadar hayata geçirilmesi
planlanan yeni sisteme göre,
çoklu veri kaynağı esas alınacak.
Buna göre lisans başarısı da öğretmen alımında etkili olacak.
Öğretmen strateji belgesinde
yer alan, öğretmenlerin mesleğe
girişte dikkate alınacak kriterler
ve bu doğrultudaki eylemi; mesleğe girişte adayların psikomotor
ve duyusal becerilerini de göz
önüne alan, öğretmen yeterlikleri çerçevesinde seçme sınavları
ile lisans başarısı, ürün seçki dosyası, öğretmenlik uygulaması değerlendirmesi, mülakat vb. çoklu
veri kaynağına dayalı değerlendirmeyi esas alan bir istihdam
sistemi oluşturmak.
İkinci olarak; Aday öğretmen
olarak atanabilmek için gerçekleştirilecek sınavlarda asgari
puan şartının getirilerek, mesleğe girişte öğretmenlerin eğitim
bilimleri ve kendi alanlarına ilişkin
asgari bir başarı düzeyine sahip
olanlar arasından seçilmesini
sağlamak. Yine Öğretmen Strateji Belgesinde yer alan hedefe
göre, asgari taban puan şartı
getirilmektedir. Ancak bu yeni
bir uygulama olmayıp hali hazırda zaten uygulamada olan aday
öğretmenlerin değerlendirilmesi
hususunda yer almaktadır.
Üçüncü olarak; Milli Eğitim
Bakanlığı’nın 2023 vizyonu çer-

çevesinde belirlenmiş öğretmen
projeksiyonuna göre, öğretmen
ihtiyacına yönelik olarak her alana ilişkin mevcut normlar çerçevesinde doluluk oranlarını her yıl
kamuoyu ile paylaşmak, böylece
üniversitelerin ilgili bölümlerinin
lisans ve ilgili lisansüstü eğitim
kontenjanlarının bu ihtiyaçlar
doğrultusunda
belirlenmesini
sağlamak. Böylelikle öğretmenlik
alanlarındaki doluluk oranı her yıl
açıklanacak.
Öğretmen Strateji Belgesi’nde
karşı çıktığımız en önemli hususlardan bir tanesi öğretmen istihdamında uygulanan yöntemdir.
Bilindiği gibi 2016 yılında sözleşmeli ve mülakatlı öğretmen uygulaması getirilmişti. Sendikamız
en baştan beri öğretmenlerin
KPSS puan üstünlüğüne göre ve
kadrolu olarak atanmasını doğru
bulmuş, sözleşmelilik, ücretli öğretmenlik gibi güvencesiz, köleler ordusu yaratan, biat kültürünü geliştiren istihdam şekillerine
karşı çıkmış, mülakat gibi sübjektif yöntemler ihtiva eden hiçbir
uygulamaya destek vermemiştir.
Ne yazık ki MEB tüm uyarılarımıza kulak tıkayarak sözleşmeli ve
mülakatlı öğretmen uygulaması
getirmiş ve torpili, adam kayırmayı, yandaşlığı öğretmen alımına dahil etmiştir.
Bakanlığın hazırladığı belgede
de mesleğe girişte mülakatın da

yer aldığı bir değerlendirmeyi
esas alan bir istihdam sistemi
oluşturulması yer almaktadır. Buradan anladığımız MEB’in, mülakattan vazgeçmeyeceği, aksine
bunu önümüzdeki öğretmen
alımlarında da devam ettireceğidir. Siz bu noktada öğretmen atamalarında istediğiniz kadar KPSS
şartı getirin, öğretmenlerin atanıp, atanmayacağında belirleyici
olan mülakat olacaktır. Mülakat
sonuçlarının atamaya esas puan
olarak değerlendirilmesi, KPSS’yi
ne yazık ki sadece göstermelik
bir sınav haline getirmektedir.
Son iki öğretmen alımı sözleşmeli ve mülakatlı yapılmaktadır. Bakanlık bu belgeyi hazırlarken iki
mülakatta yaşananları hiç mi göz
önüne almamıştır? Yapılan her iki
mülakatta da torpil başrollerdedir. Adaylar, daha meslek hayatlarına başlamadan adaletsizliğe
zorlanmaktadır. Siyasi partilerin,
milletvekillerinin kapısını çalan,
‘torpil’ bulmaya çalışan adayların sayısı azımsanmayacak kadar
fazladır. Mülakatta KPSS’den
95 puan alanlar mülakatta elenirken, KPSS’den düşük puan
alanlar mülakatta yüksek puan
verilmek suretiyle öğretmen olarak atanmıştır. Hatta öyle ki ilk
girdiği mülakatta yüksek puan
verilen ancak son yapılan mülakatta düşük puan verilen adaylar
bile vardır. Bu örnek bile mülakatın ne kadar inisiyatife dayalı,
sübjektif olduğunu ortaya koymakta ve komisyon üyelerinin
yeterliliklerini
sorgulamamıza
yol açmaktadır. Dolayısıyla siz
mülakat uygulamasını öğretmen
alımlarında uyguladığınız sürece
hedeflediğiniz noktaya hiçbir zaman ulaşamazsınız. Üstelik mülakat komisyonlarında adaylar 2-3
dakika içinde değerlendiriliyor.
2-3 dakikada bir komisyon üyesi
öğretmenin yeterliliğini nasıl anlayabilir? Komisyonların şeffaflığı
da tartışma konusudur. Sendika
temsilcilerinin bulunmadığı komisyonların adil ve şeffaflığından
hiç kimse bahsedemez. Sendikamız sözleşmeli ve mülakatlı öğretmen alımını yargıya taşımıştır.
Bu noktada sözleşmeli ve mülakatlı öğretmenliği yargının iptal
etmesini istiyoruz. Sendikamız
kadrolu ve KPSS puan üstünlüğüne göre atama dışında hiçbir
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öğretmen alım istihdamını kabul
etmemektedir.
2.AMAÇ: Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimini sürekli
kılmak
Bu gereklilik çerçevesinde bu
amaca yönelik olarak “Öğretmenlerin Gelişim İhtiyaçlarını
Tespit İçin Periyodik Olarak Yapılacak Bir Performans Değerlendirme Sistemini Hayata Geçirmek” ve “Adaylık sürecinden
itibaren öğretmenlerin kişisel ve
mesleki gelişim faaliyetlerinin
niteliğini arttırmak” hedeflerine
yer verilmiştir.
Öğretmenlerin Gelişim İhtiyaçlarını Tespit İçin Periyodik Olarak
Yapılacak Bir Performans Değerlendirme Sistemini Hayata Geçirme hedefinde; Bakanlıkça belirlenmiş Öğretmen Yeterliliklerini
ulusal ve uluslararası gelişmeler
doğrultusunda
güncelleyerek
ilgili paydaşlara duyurma söz konusudur.
Yine öğretmen yeterlikleri çerçevesinde öğretmenlerin
mesleki gelişim ihtiyaçlarının
belirlenmesi, mesleki gelişim
çalışmalarının izlenmesi, yönlendirilmesi ve değerlendirilmesine yönelik çoklu veri kaynağına
dayalı değerlendirme yaklaşımı
çerçevesinde bir performans yönetim sistemi kurmak.
Performans
değerlendirme
sonucunu mesleki gelişim ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik
gerekli tedbirlerin alınması, kariyer gelişimi, terfi, hizmet puanı
hesaplaması vb. alanlarda bir
kriter olarak kullanma eylemi söz
konusudur. Öğretmenlerin gelişim ihtiyaçlarının objektif biçimde ortaya konulması ve sürekli
mesleki gelişim konusunda teşvik
edilmelerinin sağlanabilmesi için
öz değerlendirmenin yanı sıra
okul müdürü, meslektaş, öğrenci
ve veli gibi öğretmene en doğru
ve objektif geri bildirim sağlayabilecek kimselerin de değerlendirmeye katıldığı, çoklu veri kaynağına dayanan ve Öğretmen
Yeterliklerinin temel alındığı bir
performans değerlendirme sisteminin oluşturulması söz konusu. Performans değerlendirme
sonuçları kariyer basamaklarında
ve görevde yükselme, yurtdışında görevlendirme, ödüllendirme
ve bireysel mesleki gelişim çalışmalarının planlanması gibi alanlarda objektif ve somut bir kriter
olarak dikkate alınacak.
Bir diğer eylem ise; istihdam
edilen tüm öğretmenleri her
dört yılda bir Öğretmen Yeterlikleri çerçevesinde yapılacak

olan sınava tabi tutmak. Bu sınav
sonuçlarını öğretmenlerin gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve
buna yönelik tedbirlerin alınması,
kariyer gelişimi, terfi, hizmet puanının hesaplanması vb, alanlarda
bir kriter olarak kullanmaya yer
verilmiştir. Böylelikle tüm öğretmenler 4 yılda bir sınava tabi tutulacak. Bu sınav sonuçları, yetersiz öğretmenlere yönelik tedbir
alınmasında, kariyer gelişimi, terfi ve hizmet puanlaması hesaplamasında dikkate alınacak.
Bu belgeden de anlaşıldığı
üzere MEB, mülakattan sonra
performans hatasına da düşmektedir. Türkiye Kamu-Sen ve
Türk Eğitim-Sen olarak kamuda
performansa tamamen karşıyız.
Elbette memurlar, öğretmenler
kendilerini geliştirmelidir. Ancak
bunun yöntemi performans değerlendirmesi değildir. Performans değerlendirmeleri adeta
cezalandırma içermektedir. Hele
ki kamuda siz adil ve sağlam bir
yönetici atama sistemi oluşturamadıysanız, performans sistemi
birçok handikapı beraberinde
getirecektir. Liyakate dayalı olmayan hiçbir sistem başarılı olamaz.
Öğretmen Strateji Belgesinde;
okul müdürü, meslektaş, öğrenci
ve veli gibi öğretmene en doğru
ve objektif geri bildirim sağlayabilecek kimselerin değerlendirmeye katılacağı belirtilmiştir.
Amiri ya da meslektaşları ile herhangi bir nedenden dolayı sorun
yaşayan, siyasi ya da sendikal tercihleri nedeniyle ayrımcılığa uğrayan bir öğretmen nasıl objektif
değerlendirilecektir? Bu çalışma
barışını bozmayacak mıdır? Ya
da torpil ve adam kayırmayla
makamlara getirilen yöneticiler
öğretmenleri nasıl değerlendirecektir? Sevilen derslerin öğretmenlerine daha yüksek puan
verilirken, diğer öğretmenler
öğrenci tarafından objektif olarak değerlendirilebilecek midir?
Öğrenci-veli şiddetine uğrayan
öğretmenlerin varlığı göz önüne
alındığında, veli değerlendirmesine nasıl güvenilecektir?
Öte yandan öğretmen yeterlilikleri nasıl belirlenecek? Başarı,
bölge imkânları, aile, öğrenci vb
kriterlere göredir. Dolayısıyla her
bölge, her il, her ilçe ve hatta her
okulun sosyo ekonomik seviyesine göre performans kriterleri belirlemek mümkün değildir.
İstihdam edilen tüm öğretmenlerin 4 yılda bir sınava tabi
tutulması da ayrı bir tartışma konusudur. Bu sınavın içeriği nasıl
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olacaktır? Söz konusu sınav gerçekten başarıyı ölçecek midir?
Sözlü sınav da yapılacak mıdır?
Kaldı ki öğretmenler zaten birçok
aşamadan geçerek bu mesleği
icra etmektedir. Bu tür performans değerlendirmeleri, performansa yönelik sınavlar sadece
moral ve motivasyonu düşürecek, öğretmen üzerinde stres yaratacak, başarıya herhangi bir
katkı sağlamayacaktır. Zira öğretmenin başarısını nesnel verilerle
ölçmeniz mümkün değildir.
3.AMAÇ: Öğretmenlik mesleğine yönelik algıyı iyileştirmek
ve mesleğin statüsünü güçlendirmek.
Bu amacı gerçekleştirmek için
“Öğretmenlik mesleğinin statüsünü güçlendirmek” “Öğretmenlerin çalışma şartlarını iyileştirmek”. “Kurumlar ve bölgeler
arası farklılıklara göre iyileştirici
tedbirler almak” ve “Kariyer ve
ödüllendirme sistemini geliştirmek” olmak üzere 4 temel hedef belirlenmiştir.
Kurumlar ve bölgeler arası
farklılıklara göre iyileştirici tedbirler almak için oluşturulacak
eylem planı arasında; sözleşmeli
öğretmenlik uygulamasına yönelik mevcut yapının, yeni ihtiyaçlar
doğrultusunda güncellenmesi
ve geliştirilmesi yer almaktadır.
652 sayılı KHK’nın ek 4.maddesinde yer alan hükümlere göre
işlerlik kazandırılan sözleşmeli
öğretmenliğe ilişkin modeli yeni
ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli olarak geliştirilmesi planlanmaktadır. Ancak sözleşmeli öğretmenlik uygulamasının hiçbir
fayda sağlamadığı uygulama ile
sabittir. Sözleşmeli öğretmenlerin hiçbir güvencesi yoktur. 4
yıl sonra kadroya geçirilecekler,
2 yıl da kadrolu çalıştıktan sonra tayin isteyebileceklerdir. 24
yaşında sözleşmeli öğretmen
olarak atanan birinin 30 yaşında
tayin isteme hakkına kavuşması
büyük bir adaletsizliktir. Üstelik 6
yıl sonra tayinlerinin gerçekleşip,
gerçekleşmeyecekleri bile belli
değildir. Kurumlar ve bölgeler
arası farklılıklara göre iyileştirici
tedbirlerden bahsedilirken, öğretmen istihdamında zorluk çekilen bölgelere yönelik ekonomik
tespitlerin oluşturulması da Türk
Eğitim-Sen olarak talebimizdir.
Bu hedefe yönelik bir diğer eylem planı ise; rotasyon sisteminin
işlevsel ve aktif hale getirilmesidir. Bu eylem planı ile; aynı eğitim
kurumunda kesintisiz uzun süre
görev yapmış olan öğretmenlere
mesleki deneyimlerini taşıyabil-

meleri ve geliştirebilmeleri amacı
ile hizmet gerekleri ve kamu yararı göz önünde bulundurularak
okul/kurum değişiklikleri yapmak
üzere bir model oluşturulması
planlanmaktadır. Öğretmenlik
mesleğine yönelik algıyı iyileştirmek ve mesleğin statüsünü
güçlendirmek amacıyla Kurumlar
ve bölgeler arası farklılıklara göre
iyileştirici tedbirler alma hedefi
doğrultusunda rotasyonun bir
eylem planı haline getirilmesi çözüm değil bir sorundur. Bilindiği
üzere öğretmenlere rotasyon
uygulaması defalarca çözümsüzlükle sonuçlanmıştır. Kurumsal işbirliğini bozacak rotasyon uygulaması zoraki bir eylem planıdır.
Kariyer ve ödüllendirme sistemini geliştirmek için oluşturulacak eylem; öğretmenlerin,
mesleği ve alanına ilişkin gönüllü
faaliyetleri ile okul dışı çalışmaları, yapılacak sınavlar, Öğretmen
Akademilerinde alınacak eğitimler ve öğrenci başarıları gibi
çeşitli ölçütlerin dikkate alındığı,
bütçe imkânları doğrultusunda
ve yükseltmelerin belirli bir süreliğine gerçekleştiği bir kariyer sistemi oluşturmak olacak. Böylelikle öğretmen strateji belgesinde;
kariyer öğretmenlikte 4 yeni kriter belirlenmiş oldu. Öğretmenler, kariyer basamaklarındaki unvanları belirli bir süreliğine alacak
ve bu unvanı yeniden kazanması
için bu kriterleri yeniden karşılaması gerekecek. Türk Eğitim-Sen
olarak kariyer basamaklarının kıdeme göre belirlenmesini istiyoruz. Geçen yıl MEB’e yazdığımız
yazıda sınavsız olarak 10 yılını
dolduran öğretmenlere uzman
öğretmen, 20 yılını dolduran
öğretmenlere ise başöğretmen
unvanının verilmesi için gerekli
yasal düzenlemelerin yapılmasının sağlanmasını talep etmiştik.
Kariyer basamakları ile ilgili düzenleme en objektif uygulanabilecek usül olan kıdeme göre
yapılmalıdır.
Türk Eğitim-Sen olarak Milli
Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Yüksek Planlama Kurulunca kabul edilen “Öğretmen
Strateji Belgesi 2017-2023”nde
yer alan eylem planlarının yukarıda eleştirdiğimiz yönleri açısından takipçisi olacağımızı, hukukun gerekenleri yapacağımızı,
olumsuz düzenlemelere karşı her
türlü eylemi de meşru göreceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz.
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2016’DA HER DAKİKADA 1 ÇİFT EVLENDİ,
HER 5 DAKİKADA 1 ÇİFT BOŞANDI

Türkiye Kamu-Sen Ar-Ge merkezinin yaptığı araştırmada 2002
– 2016 yılları arasında gerçekleşen
evlenme ve boşanma rakamları
ilginç sonuçlar ortaya koydu.
Araştırma; özellikle ekonomik
kriz dönemlerinde ve ekonomik
olumsuzluklarda yeni evlenenlerin
sayısında düşüş, boşanma rakamlarında ise ciddi artışlar olduğunu
gözler önüne serdi.

EKONOMİK DURUM EVLİLİKLERİ
ETKİLİYOR
TÜİK verilerine dayanılarak yapılan çalışmada, 2001 ekonomik
krizinin ardından evlenme sayısının düştüğü, boşanmaların ise arttığı görülürken, ekonomik krizin
etkilerinin ortadan kalkmaya başladığı 2003 yılı ile birlikte evlenme
sayısında artış, boşanmalarda ise
düşüş olduğu rakamlara yansıdı. Buna göre son 15 yılda evlilik
rakamları 2008 yılında en yüksek
641 bin 973’e ulaşırken, boşanma
rakamı ise en düşük 2004 yılında
91 bin 22 olarak gerçekleşti. Boşanma sayısındaki en yüksek ra-
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kam ise 2015 yılında olmuş ve 131
bin 830 çift boşanmıştı.
2008’de yaşanan ekonomik
krizle birlikte evlenen çift sayısı,
2009 yılında 591 bin 742’ye gerilerken, boşanan çift sayısı da 114
bin 162’ye yükseldi, 2016 yılına
gelindiğinde evlilikler 594 bin 493,
boşanma sayısı 126 bin 164 oldu.
2016 yılında evlenme sayısı da boşanma sayısı da 2015 yılına göre
azalma gösterdi.
2016 yılına gelindiğinde ise
hem evlenme hem de boşanma
sayılarındaki düşüş göze çarptı.
2002 yılına göre nüfusun artmış
olmasına karşın evlenme sayısı
nüfus artış hızına yetişemedi.
2002 yılında boşanan bir çifte
karşılık 5,3 çift evlenirken; bu oran
2006’da 6,8’e kadar yükseldi. Ancak, 2016 yılında her bir boşanan
çifte karşılık yalnızca 4,7 evlilik gerçekleşti. Bu bilgilerden hareketle,
günümüz rakamları 2002 yılı ile
karşılaştırıldığında evlenen sayısı
%16,5 oranında artarken, boşanan çift sayısı ise %32,4 oranında

artış gösterdi.
2002 yılında 65 milyon 22 bin
olan ülke nüfusu, %22,8 artışla
2016 yılında 79 milyon 814 bin
871’e ulaşmış olmasına rağmen
bu dönemde evlenme sayılarında
6,3 puanlık reel düşüş, boşanma
sayılarında ise 9,6 puanlık reel artış gözlendi.
Evliliklerin en yüksek olduğu
2008 yılında her 5 dakikada 6,1
çift evlenirken 0,94 çift boşanırken
2016 yılında her beş dakikada evlenen çift 5,6’ya düştü; boşanan
çift sayısı ise her beş dakikada
1,2’ye yükseldi.

KONCUK: EKONOMİK
OLUMSUZLUKLAR SOSYAL
YAPIMIZI ZEDELİYOR
2002 – 2016 yılı arasındaki evlenme ve boşanma rakamlarına
yönelik olarak bir değerlendirme
yapan Türkiye Kamu-Sen ve Türk
Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail
Koncuk, “Bizi bir arada ve ayakta
tutan aile kavramımız büyük yara
alıyor.” dedi. Araştırmada yeni evlilikler yapılması ve aile birliğimizin
korunması noktasında ekonominin birincil derecede önem arz ettiğinin ortaya çıktığını ifade eden
Koncuk, “Milletimizi her türlü
olumsuz koşulda bir arada, güçlü
ve barış içinde tutan aile kavramının son yıllarda ciddi bir sarsılma
içinde olduğunu yaptığımız bu
çalışma ortaya koymuştur.
Özellikle ekonomik sorunların
baş gösterdiği yıllarda boşanma
sayılarının artması, 2008 sonrasında ekonomide yolunda gitmeyen

gelişmeler yaşandığının sosyolojik olarak da ispatıdır. Bu milletin
geleceği olan genç çiftlerimizin
yaşadığı ekonomik sıkıntılar, boşanma ile sonuçlanan aile içi huzursuzluklara yol açmaktadır.
Geçtiğimiz yıl ise hem evlilik
hem de boşanma rakamlarının
düşüş göstermesi sosyolojik olarak da incelenmelidir. Bir süredir
toplumsal dokumuzun hızla bozulduğu aşikârdır. Son dönemde
özellikle aile içi şiddet ve boşanma nedeniyle işlenen cinayetlerde gözle görünür bir artış yaşanmaktadır. Unutulmamalıdır ki,
aile kavramı bizi ayakta tutan ve
birbirimize bağlayan en önemli
dinamiktir. Bu kavramın yerle yeksan olması gelecekte bu milletin
ve sahip olduğu değerlerinin de
yerle yeksan olması anlamına
gelecektir. 80 milyona ulaştığımız
genç nüfusumuzla evlilik oranlarını yükseltmeli, boşanmaları
azaltmalıyız. Rakamlar yıllık olarak
değerlendirildiğinde, boşanma
oranının %20’lerde olduğu görülmektedir. Yani her yıl evlenen her
5 çifte karşılık olarak 1 çift türlü sebeplerden dolayı boşanmaktadır.
Boşanmak da evlenmek kadar
doğal bir haktır ancak özellikle
geride kalan çocukların yaşadığı
travmalar, ekonomik sorunlar ve
sonrasında ortaya çıkan şiddet
olayları dikkate alındığında %20
boşanma oranının toplumsal yansımasının çok daha ağır olduğu
ortaya çıkmaktadır.
Yetkililerin yaşanan toplumsal
sorunların temelinde mutsuz aileler, mutsuz ve sonu kötü biten evliliklerin temelinde ise ekonomik
sıkıntılar, işsizlik ve yoksulluk olduğunu görerek buna göre tedbir
alması gerekmektedir.
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MÜFETTİŞ LİSTESİ NEDEN
İMZALANMIYOR?

01.12.2006
tarihli
ve
2006/11350 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan, 16.12.2006 tarih ve
26378 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders
Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda; 13.03.2017 tarihli ve
2017/10010 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, 03.07.2017 tarih ve 30113
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı
Yönetici ve Öğretmenlerinin
Ders ve Ek Ders Saatlerine
İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile değişiklik yapılmıştır. Yapılan ilgili
değişikliğin 1. Maddesiyle,
“ders görevleri hariç olmak
üzere” ibaresi “ders görevleri
ile” şeklinde değiştirilmiş, 5.
Maddesiyle aynı Kararın 15
inci maddesinin birinci, ikinci
ve üçüncü fıkralarında yer alan

“ek” ibareleri madde metninden çıkarılmıştır. Değişiklikle
yapılan bu düzenlemeler ile işletmelerde meslek eğitimi ve
staj kapsamında yapılan ders
görevleri yüz yüze eğitim tanımı kapsamına alınmış olup,
işletmelerde meslek eğitimi
ve staj kapsamında yapılan
görevler, eğitim öğretim yılı
içinde mesai saatleri dahilinde, aylık karşılığı ders görevi
olarak verilebilecektir. Dolayısıyla ek ders görevi kapsamında olmadığından, ek ders
ücreti ödenmeyecektir. Kaldı
ki, işletmelerde meslek eğitimi ve staj kapsamında yapılan
görevlerin yüz yüze eğitim
kapsamında değerlendirilmesi yerinde değildir. Türk Eğitim
Sen olarak, değişiklikle getirilmiş olan yukarıda belirtilen
ilgili maddelerin, yürütmesinin
durdurulması ve devamında
iptali talebiyle Danıştay nezdinde dava açtık.
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TEKNİK ÖĞRETMENLER ALEYHİNE
EK DERS KARARI DEĞİŞİKLİĞİNİ
YARGIYA TAŞIDIK

Türkiye Kamu-Sen ve
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, teftiş
sisteminin değiştiğini, mülakat yapılarak 500 müfettişin Bakanlık müfettişliğine
seçildiğini hatırlatarak, “Sayın Yılmaz’ın listeyi imzalamaktan imtina ettiği söyleniyor, haber doğru mudur,
bilmiyoruz, ancak bugüne
kadar imzalanmaması manidardır” dedi.
Koncuk, çıkarılan kanun
ile şu an teftiş yapan müfettişlerin soruşturma haklarının ortadan kalktığına
da vurgu yaparak, “Sayın
Bakana tavsiyemiz listeyi
imzalamayacaksa,
sayıyı
3000’e çıkararak teftişi tek
çatı altında toplayacak yeni
bir düzenleme yapmasıdır”
diye konuştu.
Malumunuz olduğu üzere teftiş sistemi değişmiş,
mülakat yapılarak 500 müfettiş Bakanlık müfettişliğine seçilmişti. Zaman geçti
ses soluk yok.
Sayın Yılmaz’ın listeyi imzalamaktan imtina ettiği
söyleniyor, haber doğru
mudur, bilmiyoruz, ancak
bugüne kadar imzalanmaması manidardır.
Bu sistemin yanlış olduğunu, doğrusunun teftişi
tek çatı altında toplayarak,
kadronun 3000’e çıkarılma-

sı gerektiğini o zaman da
söylemiştik.
Tüm karşı çıkışlarımıza
rağmen Sayın İsmet Yılmaz
ısrarla bu yeni sistemi savunmuş ve kanunlaşmasını
sağlamıştı, şimdi de imzalamıyor, neden?
Çıkarılan kanun gereği
şuan teftiş yapan müfettişlerin soruşturma hakları ortadan kalkmıştır, yani yapacakları işlem kanuna aykırı
olacaktır.
Bu kanuna rağmen müfettişlere soruşturma görevi verildiğini Sayın Bakan
bilmiyor olamaz. Biliyorsa
bu kanunsuzluğa nasıl izin
vermektedir?
Sayın Bakana tavsiyemiz
listeyi imzalamayacaksa, sayıyı 3000’e çıkararak teftişi
tek çatı altında toplayacak
yeni bir düzenleme yapmasıdır.
Şu an MEB anladığımız
anlamda sağlıklı bir teftişten mahrumdur. Ne acıdır
ki, bu hale gelmesinin sorumlusu Sayın Bakandır ve
olayı seyretmektedir.
Müfettişler adına Sayın
Bakandan bir isteğimiz de,
listeyi neden imzalamadığını kamuoyuna bir an önce
açıklamasıdır. İcraat istiyoruz, laf değil.
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UAESEB 2. OLAĞAN GENEL KURULU ANKARA’DA YAPILDI

Ülkemizde kurulan ilk uluslararası eğitim sendikaları birliği olan
ve 11 yıldır fiili olarak faaliyet gösteren Uluslararası Avrasya Eğitim
Sendikaları Birliği’nin 2. Olağan
Genel Kurulu Ankara’da yapıldı.
Türkiye
Kamu-Sen,
Türk
Eğitim-Sen ve UAESEB Genel
Başkanı İsmail Koncuk, Kazakistan İlim ve Eğitim Çalışanları
Sendikası Genel Başkanı Maira
Amantaeva, Kırgızistan İlim ve
Eğitim Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Asylbek Toktogulovu, Makedonya Ufuk Derneği
Genel Başkanı Elvin Hasan, Kosova Türk Öğretmenler Derneği
Genel Başkanı Orhan Vulkan,
Azerbaycan Tahsil İşçileri Azad
Hemkarlar İttifakı Genel Başkan
Yardımcısı Mirza Jafarrzade, Irak
Türkmen Eğitimciler Öğretmen
Örgütü Genel Başkan Yardımcısı Ali Gülboy, Kıbrıs Türk Memur
Sendikası Genel Başkanı Kağan
Mındıkoğlu, Türk Tarım OrmanSen Genel Başkanı Ahmet Demirci, Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı İlhan Koyuncu, Türk
İmar-Sen Genel Başkanı Necati
Alsancak, Türk Ulaşım-Sen Genel
Başkanı Şerafeddin Deniz, Türk
Kültür-Sanat Sen Genel Başkanı
Hasan Hüseyin Yılmaz, Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Hazım Zeki Sergi, Türk Emekli Sen
Genel Başkanı Osman Özdemir,
Türk Eğitim-Sen Genel Merkez
Yönetim Kurulu üyeleri, Ankara
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Şube Başkanları ve delegeler katıldı.
Genel Kurul, saygı duruşu ve
İstiklal Marşı’nın okunmasıyla
başladı. Divan başkanlığına Türk
Tarım Orman-Sen Genel Başkanı
Ahmet Demirci, divan üyeliklerine Azerbaycan delegasyonundan Emil Rustamov ve Türkiye
delegasyonundan Emine Doğruoğlu seçildi.
Toplantıda UAESEB’e üye kuruluşların temsilcileri birer konuşma yaptı. Türkiye Kamu-Sen,
Türk Eğitim-Sen ve UAESEB Genel Başkanı İsmail Koncuk açılış
konuşmasında şunları kaydetti:
“2006 yılında Kırgızistan’da Issık
Gölde oluşturduğumuz UAESEB,
11. Yılını kutluyor. Tabi UAESEB’in
resmi olarak kurulmasına gayret
gösterdik ama maalesef birtakım
sebeplerle, bürokratik engellemelerle ancak 3 yıl önce, yani
2014 yılında ilk genel kurulumuzu
yapabildik. UAESEB, 2006 yılından 2014 yılına kadar gayri resmi olarak faaliyetlerini sürdürdü.
Daha sonra engellemeleri aştık
ve 2014 yılında resmen Türkiye
dahil 8 ülkenin katılımıyla -Kırgızistan Kazakistan, Azerbaycan,
KKTC, Makedonya, Kosova ve
Irak’taki Kerküklü Türkmenleri
bünyemize katarak- 2017 yılında
2. Olağan Genel Kurulumuzu yapıyoruz.
Bu birliği Tataristan, Türkmenistan, Özbekistan gibi diğer

Türk Cumhuriyetlerini de önümüzdeki süreçte bünyemize
katarak, el birliğiyle daha da
büyüteceğiz. Türk dünyasında
gerçekten böyle bir birliğe ihtiyaç var. Bu bir siyasi birlik değildir. Bakınız; eğitim, toplumun
geleceğine yön veren en önemli
faaliyettir. Eğitim alanında bu
birliğe dahil ülkelerin birbiriyle
tanışması, tecrübelerini, bilgi birikimlerini paylaşması son derece
önemlidir.
1990’lı yıllara kadar gitme
imkânımız bile olmayan Türk
Cumhuriyetleri ile, bugün iç içe
olmamız, hem kültürel, hem de
eğitim hayatımızla ilgili birtakım
birliktelikler oluşturmamız, birbirimizi tanımamız, sevmemiz
birbirimize ihtiyacımız olduğunu
vurgulamak bakımından çok büyük öneme sahiptir.
Bu noktada, birliğimizin oluşmasında büyük katıları olan Kırgızistan İlim ve Eğitim Çalışanları
Sendikası Genel Başkanı Asylbek
Toktogulovu, Kazakistan İlim ve
Eğitim Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Maira Amantaeva ve
Azerbaycan Tahsil İşçileri Azad
Hemkarlar İttifakı Genel Başkanı
Settar Mehbalıyev’e kuruluş esnasında gösterdikleri yakın ilgili,
alaka ve şuur sebebiyle ayrıca teşekkür ediyorum.
Bu belki de yıllardır özlediğimiz bir şuurdur. Zira ilk hareketi
gerçekleştirmek çok önemlidir.
Bu hareketin daha da büyümesini arzu ediyorum. Eğitim alanındaki birliktelik çok önemlidir.
Unutulmamalıdır ki; Türk dünyasının eğitimle ilgili problemlerini
çözmesi, kucaklaşması ve dünyada ağırlığı olan bir millet olması
eğitimle elde edeceği başarılarla
mümkün olabilir.
Bu
birliğin
temelinin
Kırgızistan’da Issık Gölde atılması da Türklük açısından de-

ğerlendirdiğimizde anlamlı bir
başlangıç olmuştur. Zira Issık
Göl; Türklerin ilk doğduğu yerdir,
Tanrı dağların eteğidir. Öte yandan inşallah tercüme problemi
olmayan günler yakındır. Ortak
Türkçeyi oluşturmamız gerektiğine inanıyorum. İnşallah bu birlik
buna da vesile olur.”
Konuşmaların ardından seçimler yapıldı. UAESEB Genel Başkanlığına yeniden İsmail Koncuk
seçildi. Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği 1. Olağan
Genel Kurulu Zorunlu Organları
şu şekildedir:
Yönetim Kurulu:
Asil: İsmail Koncuk (UAESEB
Genel Başkanı), Musa Akkaş,
Seyit Ali Kaplan, Cengiz Kocakaplan, Maria Amantaeva (Kazakistan İlim ve Eğitim Çalışanları
Sendikası Genel Başkanı), Asylbek Toktogulov (Kırgızistan İlim
ve Eğitim Çalışanları Sendikası
Genel Başkanı), Humbat Nagiyev
(Azerbaycan Tahsil İşçileri Azad
Hemkarlar İttifakı Genel Başkan
Yardımcısı).
Yedek: Ali Osman Akalan, Firdes Işık, Sinan Demirtürk, Yılmaz
Yeşil, Zamira Makhanova (Kazakistan), Omurbek Moldokmatov
(Kırgızistan), Mirza Jafarrzade
(Azerbaycan)
Denetleme Kurulu:
Asil: Talip Geylan, Mehmet
Yaşar Şahindoğan, Elvin Hasan
(Makedonya).
Yedek: Ali Gülboy (Irak), Hatice
Akçelik, Fatih Ali
Disiplin Kurulu:
Asil: Sami Özdemir, Kağan
Mındıkoğlu (KKTC), Orhan Vulkan (Kosova).
Yedek: Meral Cengiz, Akın
Manga (KKTC), Ferhat Aşıkferki
(Kosova).
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Türkiye’nin Sendikası

TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ ENDİŞEMİZ YETKİLİ
KONFEDERASYONUN DİRENME KATSAYISIDIR!

Türkiye Kamu-Sen ve Türk
Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail
Koncuk, açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendirerek, “Bu
rakamlara göre memur ve emekliler 2017 yılında toplam %3+4
zam, 2.89 enflasyon farkı almış
olacak. Memurun kaderi bu denilebilir mi?” diye sordu.
İşçiler için imzalanan Toplu sözleşmeyi de değerlendiren Genel
Başkan Koncuk, “Kamu İşçileri
için imzalanan Toplu Sözleşme
memurlar için de bir ölçü olabilir,

öncelikle aradaki farkı memur ve
emekli için de istenebilir” dedi.
Genel Başkan, “Hükümet memur
için 2017 bitmiştir dememelidir.
Tüm bunlar dikkate alındığında
memur ve emekliler için Ağustos
ayında imzalanacak TİS’te dile
getireceğimiz rakamlar şekillenmektedir” dedi.
Genel Başkan İsmail Koncuk
değerlendirmesinde şu satırlara
yer verdi;

“Memur ve emekliye enflasyon farkı verileceği ay, enflasyon,
bir önceki aya göre 0.27 düştü.
Geçen ay 6.17 olan enflasyon, 6
aylık 5.89 oldu.

Kamu İşçileri için imzalanan
Toplu Sözleşme memurlar için
de bir ölçü olabilir, öncelikle aradaki farkı memur ve emekli için
de istenebilir.

6 aylık enflasyon sonucuna
göre memurlara 2.89 oranında
enflasyon farkı verilecek.% 4 oranındaki zammı da ekleyince toplam zam %6.89 olacak.

Nedir bu fark 12.5-9.89=2.61
oransal zam farkı, buna 3000
TL’nin altında maaşlılara 90 TL ve
verilen 250 TL’lik ek ödemeyi de
eklemek lazım.

Bu rakamlara göre memur ve
emekliler 2017 yılında toplam
%3+4 zam, 2.89 enflasyon farkı
almış olacak. Memurun kaderi
bu denilebilir mi?

İmzalanan TİS’te 2018 zammının %3.5+3.5 olması ise memurlar için inşallah sıkıntı yaratmaz.
Hükümet memur için 2017 bitmiştir dememelidir.

İşçilerimize ise 2017’de 1.6 ay
%7.5, 2. 6 ayda %5 zam.3000
TL’den az maaş alanlara 90 TL, ek
ödemeleri de 500 TL den 750 TL
ye çıkarılacak.

Tüm bunlar dikkate alındığında
memur ve emekliler için Ağustos
ayında imzalanacak TİS’te dile
getireceğimiz rakamlar şekillenmektedir.

Burada kastım işçilerimize yüksek zam verildiğini söylemek değildir. Memur ve kamu işçisi için
imzalanan Toplu Sözleşme farkını
görebilmek.

Ağustos’ta yapılacak TİS’te
en büyük endişemiz, yetkili kılınan konfederasyonun Hükümet
karşısında direnme katsayısıdır.
Umutlar boşa çıkmasın” dedi.

Genel Merkez Yöneticilerimiz Ankara 1 No’lu
Şube’nin Düzenlediği İftar Yemeğine Katıldı

Türk Eğitim-Sen Genel Merkez Yöneticileri Ankara 1 No’lu
Şube’nin düzenlediği iftar yemeğine katıldı. Yemekte Genel Sekreter Musa Akkaş, Genel Eğitim
ve Sosyal İşler Sekreteri Cengiz
Kocakaplan, Genel Dış İlişkiler ve
Basın Sekreteri Sami Özdemir,
Ankara 1 No’lu Şube Başkanı İbrahim Çömez ve Şube Yönetim
Kurulu Üyeleri, Ankara 3 No’lu

Şube Başkanı Ertekin Engin ve Şube
yönetim kurulu Ankara 7 No’lu Şube
Başkanı Tayfun Fındık ve Şube Yönetim Kurulu Üyeleri,
İş Yeri Temsilcileri ve çok sayıda
üyemiz katıldı.
İftar yemeğinin açılışını Ankara 1 No’lu Şube Başkanı İbrahim
Çömez yaptı. Daha sonra kürsüye gelen Genel Sekreter Musa
Akkaş bir konuşma yaptı. Gündemdeki olaylardan bahsetti.
Üniversite çalışanlarını önemsediklerini, üniversitelere yönelik
ciddi çalışmalar yaptıklarını an-

lattı. Türk Eğitim-Sen olarak her
yıl üniversitelere yönelik üniversitelerimizin, akademik ve idari
personelin yaşadığı problemler,
çözüm önerileri ve beklentilerini tespit etmek üzere çalıştay,
panel, kurultay düzenlediklerini
belirtti. Akkaş şunları kaydetti:
“1-4 Aralık 2016 tarihleri arasında 2016 Hoca Ahmet Yesevi yılı
anısına Uluslararası Türk Dünyası
Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler
kongresi düzenledik. 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 katıldı. Yine 7-10

Aralık 2017 tarihlerinde 1.Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik
ve Fen Bilimleri kongresi gerçekleştireceğiz bu vesile ile kongreyi
duyurmuş olayım.
Ayrıca üniversite çalışanlarına
yönelik yayınlarımız bulunmaktadır. Üniversite bülteni, Eğitimin
Sesi dergisi, sosyal bilimler alanında 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum adıyla uluslararası hakemli
dergi, Fen bilimleri alanında 21.
Yüzyılda Fen ve Teknik uluslararası ve hakemli dergimizde önümüzdeki günlerde çıkacaktır.
Sizlerden talebimiz bu dergilere
yazı yazarak zenginleştirelim.”
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GENEL BAŞKAN: SENDİKALAR DEMOKRATİK HAYATIN
VAZGEÇİLMEZLERİNDENDİR

Türkiye Kamu-Sen ve Türk
Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail
Koncuk, 07.06.2017 tarihinde Ankara 7 No’lu Şube’nin Gazi Üniversitesi Kültür Merkezi’nde düzenlediği iftar yemeğine katıldı.

İftar yemeğinde Genel Merkez
Yöneticileri, Ankara Şubelerinin
başkan ve yönetim kurulu üyeleri,
YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof.
Dr. Mehmet Şişman, Gazi Üniversitesi Dekanları ve enstitü yöneticileri, Ankara 7 No’lu Şube’nin
faaliyet alanında bulunan Gazi
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Üniversitesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, ÖSYM, YÖK ve TODAİ’deki işyeri temsilcileri ve üyelerimiz
hazır bulundu.
İftar yemeğinde Ankara 7 No’lu
Şube Başkanı Yrd. Doç. Dr. Tayfun Fındık’ın açılış konuşmasının
ardından kürsüye Türkiye KamuSen ve Türk Eğitim-Sen Genel
Başkan İsmail Koncuk geldi.
Türkiye Kamu-Sen ve Türk
Eğitim-Sen’in sendikacılığın yanında, bu ülkenin değerleri ile bezenmiş, milli ve manevi hayatı son
derece önemseyen milli bir sivil
toplum örgütü olduğuna dikkat
çeken Koncuk, “Madem bu milleti temsil ediyoruz, bu aziz milletin
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bağrından doğduk, köklerimiz
Anadolu’nun derinliklerinde, o
halde milletimize hizmet edeceğiz” dedi.
Koncuk sözlerini şöyle sürdürdü: “Milletimizin içinde bulunduğu durum, yaşadığı acılar,
sıkıntılar, bir sivil toplum kuruluşunu ilgilendirmiyorsa, o stk’nın
milletle ilgili olması beklenemez.
Bu nedenle Türkiye Kamu-Sen
olarak kendimizi milli bir sivil toplum kuruluşu olarak tanımlıyoruz.
Milletimizin tüm dertleri bizi ilgilendiriyor. Türkiye Kamu-Sen ve
Türk Eğitim-Sen’i bir aydınlar hareketi olarak değerlendiriyoruz.
Milletimizin dertleriyle dertlenen,
ülkemizin başı dara düştüğünde
yol gösterici olan, milli değerlerimize, manevi hayatımıza bir saldırı olduğunda tepki gösteren, yani
bu coğrafyada varlığımızı tehdit
eden her türlü unsura karşı mücadeleyi milli vazife olarak gören bir
konfederasyonuz. Dolayısıyla bu
konfederasyonun ve sendikanın
mensupları da aydındır, bu ülkeyle, bu milletle beraber nefes alır.
Yanlışları muhataplarının yüzüne
söyler. Ama yıkmak, yakmak hiçbir zaman bizim işimiz olmadı. Yol
gösteririz. Türkiye Cumhuriyeti
Devleti’nin demokrasinin solun-

duğu bir ülke olmasını istiyoruz.
Milletimizin hukuku, demokrasiyi, insan haklarını sonuna kadar
hak ettiğine inanıyoruz. Bu ülkede etnik kökeni, siyasi anlayışı
ne olursa olsun bütün insanların
huzur içinde yaşamasını istiyoruz.
Bu noktada ülkemizi yönetenlere
büyük görevler düşüyor.”
Ülkemizde hukuk, demokrasi,
insan hakları konularında sıkıntılı bir süreç yaşandığını söyleyen Koncuk, bunu düzeltecek
iradenin bu ülkenin aydınlarında
olduğunu kaydetti. Koncuk, şöyle konuştu: Kim bu aydınlar? Bu
ülkenin aydınları öncelikle akademisyenleridir. Zira bir sorumluluk
paylaşımı yapacaksak, bunun en
üst sırasında akademisyenlerimiz
yer alır. Aydın vasfı taşıyanların
bu ülkenin içinde bulunduğu sıkıntılar bakımından gerektiğinde
risk almasını bilen insanlar olması
lazım. Üniversiteleri suskun, susturulmuş ülkelerin geleceği olmaz. Üniversiteler demokrasinin
her alanda hissedildiği kurumlar
haline getirilmelidir. Dolayısıyla başta Gazi Üniversitesini bu
alanda önemli görüyorum. Gazi
Üniversitesi’nde bu ülkenin, milletin dertleriyle dertlenen insanlar her alanda hâkimdir. Bu

bize gurur veriyor. Buradan yola
çıkarak, Gazi Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Üniversitesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, ÖSYM, YÖK ve
TODAİ’de faaliyet gösteren Ankara 7 No’lu şubemizi oluşturduk.
Hepinizden istirham ediyorum;
Ankara 7 No’lu şubemize sahip
çıkalım.”
Türkiye Kamu-Sen ve Türk
Eğitim-Sen’in, gerçekten bu ülkenin tüm dertleriyle dertlenen bir
sivil toplum kuruluşu olduğunu
bildiren Koncuk, “Çalışma hayatında, üniversitelerde, kısacası
her alanda varız. Siyaset bir ülkeyi tek başına yönetemez. Sivil
toplum kuruluşlarının olmadığı,
görüşlerinin yansımadığı bir ülkenin gerçek anlamda demokrasiyle yönetildiğini iddia etmek
mümkün değildir. Sendikalar
demokratik hayatın vazgeçilmezlerindendir. Çalışma hayatı, eğitimin sorunları ile ilgili her alanda
elini taşın altına sokmaya hazır bir
sivil toplum kuruluşuyuz. Bu milletin bağrından çıkmış bu yapının
güçlü olması, tüm bu anlattığım
problemlerin de çözümü için
önemli bir adımıdır” dedi.
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Kamuya Alımlarda
MülakatvKaldırılmalıdır
15 Temmuz sonrasında yapılan
düzenleme ile sözleşmeli ve mülakatlı öğretmen alımı getirilmiş,
sendikamız da en baştan beri bu
alımlara karşı çıkmış hatta konuyu
yargıya taşımıştı.
Hükümet sadece öğretmen
alımlarında değil, gerek yönetici
atamalarında gerekse memur alımlarında da mülakat getirmişti. Sendikamız yönetici atamalarını da yargıya taşımış, çoğu atama yargıdan
dönmüştü. Türk Eğitim-Sen olarak
mülakatta yaşanan haksızlıkları kamuoyuna en yüksek perdeden duyurmuştuk.
Son olarak yazılı sınav puanını
görmezden gelip, sadece sözlü
sınav puanına göre yapılan 1709
şube müdürlüğü atamasında Danıştay İDDK, MEB’in itirazını reddetti. Şimdi herkes MEB’in sadece
sözlü sınav puanına dayalı olarak
yaptığı 1709 şube müdürlüğü atamasını iptal etmesini beklemektedir.
Mülakatın olduğu her alanda
haksızların yaşandığı su götürmez
bir gerçektir. Öğretmen alımlarına
getirilen mülakatta yaşananlar hepimizin hafızasındadır. İyi niyetle
yapılsa dahi mülakatın adil sonuçlar doğurmadığı, KPSS’de yüksek
puan alanlara sözlü sınavda düşük
puanlar verildiği ya da KPSS’de
düşük puan alanlara sözlü sınavda
yüksek puanlar verildiği, aynı KPSS
puanına sahip iki kişiye farklı sözlü
puanları verildiği, hatta ilk girdiği
sözlü sınavda yüksek puan alan bir
adaya, ikinci girdiği sözlü sınavda
düşük puan verildiği görülmüştür.
Son günlerde kamuoyunda öğretmen alımlarında mülakatın kaldırılacağına dair haberler yer almaktadır.
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz dün
yaptığı açıklamada sözleşmeli öğretmen uygulamasının devam edeceğini, mülakatın daha objektif kriterler
içinde yapılacağını söylemiştir. Yani
Sayın Bakan bu açıklamasıyla bir anlamda mülakatın objektif olmadığını
kabul etmiş ancak kaldırılmayacağını
açıklamıştır.

Türkiye Kamu-Sen ve Türk
Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail
Koncuk da bunun üzerine twitter
üzerinden bir anket çalışması gerçekleştirdi. Genel Başkan twitterda “Herhangi bir yöntemle gerek
öğretmen, gerekse memur ve
yönetici atamada adil bir mülakat
yapılacağına inanıyor musunuz?”
sorusunu sordu.
Kamuoyuna açık olan ankete her
kesimden 7.019 vatandaşımız katıldı. Buna göre ankete katılanların
yüzde 94’ü “hayır” cevabı verirken,
sadece yüzde 6’sı “evet” cevabı
verdi.
Anket sonuçlarını değerlendiren
Genel Başkan İsmail Koncuk açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bu
anket sonuçları göstermektedir ki,
insanlarımız mülakatın objektif olamayacağını düşünmektedir. Mülakat gibi yoruma açık bir yönteme
objektif kriterler getireceğinizi
iddia etmek sizi kamuoyu önünde
zor duruma düşürür. Milli Eğitim
Bakanı Sayın İsmet Yılmaz’ın dikkatine! Sayın Bakanım görüldüğü
üzere adil bir mülakat yapılabileceğine inanan sadece %4.Siz %96’nın
bakanı olmalısınız. Her alanda mülakata son!
Nesnel verilerle ölçemeyeceğiniz yöntemler doğru sonuç doğurmayacağı gibi, başarıyı, verimi
de olumlu yönde etkilemeyecektir.
Bu nedenle yanlışta diretmenin bir
anlamı yoktur.
Zararın neresinden dönülürse
kardır. MEB daha fazla uzatmadan
mülakatı mutlaka kaldırmalıdır. Bu
öğretmen alımları için de, yönetici
atamaları için de, şube müdürlüğü
atamaları için de geçerlidir.
Ayrıca Hükümet memur alımlarında da hiçbir şekilde mülakata
yer vermemelidir. Bazı özel yetenek
gerektiren meslekler istisna olmak
üzere tüm memur alımları mülakatsız ve KPSS puan üstünlüğüne
göre yapılmalıdır. Hakkaniyet ancak bu şekilde sağlanabilir.
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PERFORMANS SİSTEMİ
İSTENMİYOR,
DOĞRU BULUNMUYOR.
NEDEN?

Bilindiği üzere Öğretmen Strateji
Belgesi’nde öğretmenlere performans sistemi getirileceği ve öğretmenlerin 4 yılda bir sınava tabi tutulacakları belirtilmişti.

Türkiye Kamu-Sen ve Türk EğitimSen Genel Başkanı İsmail Koncuk da
“Performans değerlendirmesi öğretmenlerle birlikte tüm memurlar için
de uygulanacaktır. Bu sistem tüm
kamu çalışanları için düşünülmektedir” diyerek, twitter hesabından bir
anket çalışması gerçekleştirdi. Bu anket çalışması kamuoyuna açık olup,
her kesimden vatandaşımız tarafından değerlendirilmiştir.
“Öğretmenlere performans değerlendirmesi ve 4 yılda bir sınav yapılmasını doğru buluyor musunuz?”
sorusuna 5713 kişi oy vermiştir. Buna
göre öğretmenlere performans değerlendirmesi ve 4 yılda bir sınav yapılmasını doğru bulmayanların oranı
yüzde 78, doğru bulanların oranı yüzde 22 oldu.
Konuyla ilgili açıklama yapan Genel Başkan Koncuk şunları söyledi:
“Türkiye Kamu-Sen ve Türk EğitimSen olarak sadece öğretmenler için
değil, tüm memurlar için getirilmesi
düşünülen performans sistemine
karşı olduğumuzu sık sık dile getiriyoruz. Performans değerlendirmesi
iyi niyetle yapılsa dahi kamudaki
hizmeti ölçmek açısından doğru
sonuçlar doğurmayacaktır. Zira bir
öğretmenin ya da bir memurun ürettiği hizmeti nesnel verilerle ölçmeniz
mümkün değildir.
Bakınız; her bölge, her il, her ilçe,
her mahalle, dolayısıyla da her okulun sosyo-ekonomik durumu farklıdır. Kimi aileler çocuklarına özel ders
aldırabilirken ya da çocuklarına sosyal olarak birçok imkan sunabilirken;
kimi aileler ise maddi imkansızlıktan
dolayı çocuklarının beslenmesine
peynir, zeytin bile koyamamaktadır.
Maddi durumu iyi olmayan ailelerin
çocukları okula yırtık ayakkabı, delik
çorapla ile gidebilmektedir. Hatta
bazı çocuklar harçlıklarını çıkarabilmek için okullarından kalan zamanlarında çalışmaktadır.
Örneğin; Yozgat’ın Sorgun ilçesindeki bir öğrenci ile Ankara’nın Çankaya ilçesindeki bir öğrencinin aynı imkanlarla eğitim-öğretim gördüğünü
söyleyebilir miyiz? Unutulmamalıdır
ki; bir öğrencinin başarısında yaşadı-

ğı bölge, ailenin sunduğu imkânlar,
öğrencinin kişisel performansı çok
etkilidir. Dolayısıyla bu kriterleri göz
ardı ederek, çevresel etkenleri dikkate almayarak objektif bir değerlendirme yapamazsınız.

Bu minvalde performans sistemi
iş barışına olumsuz etki yaratmakla
birlikte, verimli, kaliteli çalışmayı beraberinde getirmeyecek, öğretmenlerin, memurların kendilerini geliştirmesine katkı sunmayacak; aksine
hatalı sonuçları itibariyle iş verimi ve
kalitesini olumsuz etkileyecektir.
Öte yandan istihdam edilen tüm
öğretmenlerin 4 yılda bir sınava tabi
tutulması da çok yanlıştır. Bu sınav
sonuçları neye etki edecektir? Öğretmenlik; bilginin yanı sıra, bilgiyi
derste iyi sunmayı da gerektirir. Öğretmenin bilgisini öğrenciye iyi bir sunumla aktarabilmesi çok önemlidir.
Öte yandan öğretmenlik sevgi, sabır
gerektiren bir meslektir. Öğretmenler gerektiğinde öğrencilerinin cebine harçlık koyan, onların tüm dertleriyle yanında olan insanlardır. Tüm
bunlar bir araya geldiğinde sınav ya
da objektif olmayan bir performans
değerlendirmesinin doğru sonuç
vermesi mümkün değildir. Dolayısıyla öğretmenin sadece akademik bilgisini ölçerek, öğretmenlik mesleğindeki başarısını tespit edemezsiniz.
Bu noktada yapılması gereken sınav değil, 5 yılda bir tüm öğretmenlerin sağlam bir hizmet içi eğitimden
geçirilmesidir. Bugüne kadar MEB
bu noktayı ihmal etmiştir. Öğretmenlerimizi 5 yılda bir teknolojik,
çağdaş ve her türlü yeni gelişme
ile buluşturmamız gerekmektedir.
Bu yapıldığı taktirde öğretmenlerin
hem motivasyonu hem de verimliliği
artar. Bilinmelidir ki: performans sınavları moral ve motivasyonu düşürmekten, öğretmen üzerinde baskı
kurmaktan, stres yaratmaktan başka
bir amaca hizmet etmeyecektir.
Performans, kelime olarak kulağa
hoş gelebilir. Ancak bu yukarıda da
belirttiğimiz gibi çeşitli haksızlıklara
neden olur, verimliliği düşürür ve tamamen subjektif sonuçlar doğurur.
Bu nedenle MEB’in ve Hükümetin
performans ya da sınav gibi değerlendirmelerden vazgeçmesini istiyor;
yerine sağlam bir hizmet içi eğitim
kurgulamasını daha doğru buluyoruz.”
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Bugün bazı şeyler moda oldu,
düne kadar Ergenekon, balyoz
gibi sıfatlar vardı. Çok dikkatle
bu süreçlere yaklaştık. Neticede bu iddiaların FETÖ kurgusu
olduğunu anladık bugün. Devlet
uyumaz, devlet uyanık olur. Bu
benim adamım, göz yumayım
olmaz. Yönetimde zaafiyete neden olur bu. 15 Temmuz hain
darbe girişimden çıkarmamız
gereken ders ü, bir ülke, bir devlet hiç bir grubu baş tacı ederek
demokratik bir yapılanma içinde
olduğunu iddia edemez.

TÜRKİYE KAMU-SEN
YÜKSEK İSTİŞARE
KURULU TOPLANTISI
ANKARA`DA
TOPLANDI

Madem böyle bir yapılanma
ve bunlara yıllar içinde göz yumulması, faaliyetlerinin desteklenmesi bizi bu sonuca götürdü.
Adı FETÖ olmaz başka birşey
olur, hiç bir kuruma ayrıcalık tanınmaması gerekir.
Türkiye Kamu-Sen Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı Başkent
Ankara’da toplandı.

Genel Başkanımız İsmail Koncuk, sendikalarımızın Genel Başkanları, Genel Merkez Yöneticilerimiz ve il temsilcilerimizin hazır
bulunduğu Yüksek İstişare Kurulu toplantımızda, 15 Temmuz
Demokrasi ve Milli Birlik Günü
çerçevesinde milli birliğimize,
demokrasimize ve cumhuriyetimize olan bağlılığımız bir kere
daha vurgulanırken, başta Gazi
Mustafa Kemal Atatürk, silah
arkadaşları, 15 Temmuz şehitleri
ile birlikte tüm şehitlerimiz, saygı
duruşu ve İstiklal Marşının ardından Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Hazım Zeki Sergi’nin
okuduğu Kuran-ı Kerim tilaveti
ve dualarla anıldı.
ÖNDER KAHVECİ: TÜM
ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE
ANIYORUZ

Toplantının açılışında konuşan
Türkiye Kamu-Sen Genel Sekreteri ve Türk Sağlık-Sen Genel
Başkanı Önder Kahveci, Yüksek
İstişare Toplantısının hayırlı ve
uğurlu olmasını temenni ederek
sözlerine başladı. Kahveci; “15
Temmuz hain darbe girişiminin
üzerinden 1 yıl geçti, biz her
zaman demokrasiyi savunan bir
kurumuz. Tatlı su demokratlarının kapı arkalarında gizlendiğinde biz 28 şubatta sokaklarda
“Kesintisiz demokrasi” diyorduk.
Bunlar arşivlerde mevcut. Allah
bir daha milletimize bu acıları yaşatmasın. Tekrar tüm şehitlerimi-
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zi rahmet ve minnetle anıyoruz.

Bir yetki dönemini daha geride bıraktık. Dimdik duran bir
teşkilat olarak bu süreci tamamladık. Yetkiyi kullananların nasıl
döküldüklerini hep birlikte görüyoruz. Biz çalışanların haklarının nasıl koruruz düşüncesiyle
toplantılarımıza devam ediyoruz.
Bugünde toplantımızda ne gibi
talepleri gündeme taşıyacağız
bunları hep birlikte konuşup
değerlendireceğiz. Masada mücadelemizi en iyi şekilde vereceğiz” dedi.
Önder Kahveci’nin ardından kürsüye gelen Kıbrıs Türk
Memur-Sen Genel Başkanı Kağan Mındıkoğlu, Türkiye KamuSen’e kendilerine verdikleri
destekten dolayı teşekkürlerini
sundu. Mındıkoğlu, “Eğer Türkiye Kamu-Sen olmasa, Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren sendikaların sesi
dünyada duyulmazdı” dedi.
KONCUK: TÜRK
MİLLETİ 15 TEMMUZ’DA
KAHRAMANLIĞINI BİR KEZ
DAHA ORTAYA KOYMUŞTUR

Yüksek İstişare Kurulu toplantısında yaptığı konuşmaya katılımcıları selamlayarak başlayan
Genel Başkanımız İsmail Koncuk,
15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitlerimize yüce Allah’tan rahmet diledi. Koncuk, “Toplantımız
milletimize camiamıza hayırlı olsun.15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam 365 gün
geçti. Türkiye bir çok darbe girişimine şahit olmuş bir devlet. Bu

imtihandan aslında milletimizde
fazlaca geçti ama 15 Temmuz’da,
bu hain darbe girişiminde farklı
bir tepki gördük. Milletimizin demokrasiye, vatanımıza sahip çıkma arzusunu gördük. Bu önemli
bir mesajdı. Milletimizin demokrasiyi kollamak konusundaki, vatanına sahip çıkma konusundaki
kararlılığını göstermiştir. Bundan
sonra benzeri kalkışmalara tevessül etmek isteyenlerin artık
milletin geldiği bu mücadeleci
ruhu iyi hesap ederek, bu işleri
değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Türk milletinin kahraman bir millet olduğunu söylemeye gerek yok, tarihi belgelere
bakmak yeterli. Söz konusu vatan ve namus olunca canını verir
bu millet. Kahpe terör örgütün
saldırılarında evlatlarımızı şehit
veriyoruz ve 15 Temmuz’da da
249 şehit verdik. Türkiye KamuSen mensubu iki arkadaşımız da
15 Temmuz gecesi şehit oldu. Bir
çok sendikamızdan yaralanan arkadaşlarımız oldu. Umarım benzeri olayları bir daha yaşamayız.
Bu ve benzeri girişimleri bir daha
yaşamamak için ders çıkarmak
lazım. Basın yayın organlarına
Darbe Komisyonunun bir raporu
yansıdı. Bir takım gruplara dikkatle yaklaşmak gerektiği, sınırlamak yerine kontrol altında tutmak gerektiği gibi bazı ifadeler
var. Sınırsız özgürlük güzel ama
o sınır milletin geleceği ile ilgili
tehditler içerirse sınırlar yükselir.
Sonuna kadar demokrasi diyen
Türkiye Kamu-Sen’in sınırı milletin güvenliğidir. Kimden gelirse
bu tehdit biz olayların üzerine
gideriz.

Dernek, vakıf, sendika, cemaat. Adı ne olursa olsun hiçbir
kurum kanun ve nizamların üzerinde haklarla donatılacak, buna
müsaade edilemez. Eğer kanunlar dışında birileri benim yetkim
var derse o ülke her zaman tehdit altındadır. Bunu her zaman
söyledik söyleyeceğiz. Olgun bir
demokrasiyi oluşturmak zorundayız. Türkiye’nin bir kanun devleti olması konusunda bundan
sonra gelecek her iktidarın hassasiyet göstermesi gerekir. Biz
uyaracağız. Türkiye Kamu-Sen’in
bir özelliği var, herşeye eyvallah
eden değiliz. Yanlışları doğru
gibi alkışlayan olmadık. Bunu siyasi bir saikle mi yaptık? Hayır.
Demokratik, hukuk devleti anlayışının bu ülkede hakim olması
için bunu yaptık. Bölünmüşlükle
Türkiye biryere gidemez. Farklı
düşünceler olabilir ama bölünmüş toplum olmaz.

15 Temmuz’un ardından Yenikapı mitingini hatırlıyorsunuz,
bizim ihtiyacımız budur. Tüm
dünyaya mesaj verildi orada.
Milletin birlik ve beraberlik içinde, yumruk gibi olduğumuzu ilan
ettik. O anlayışın devamı sağlanmalıdır. 15 Temmuz’u yapanlara
lanet olsun ama felaket günlerinin yarattığı, bir ve beraber olmamız gerektiği duygusundan
neden bugün uzaklaştığımızın
muhasebesi yapılmalı. Sivil toplum kuruluşu iseniz doğruları
söyleyeceksiniz. Ülkenin ağzının
tadı kaçtıktan sonra hiçbirşeyin
anlamı yok. Önemli olan geleceğe güvenle bakabilmektir.
Milli irade ve demokrasi günü
son derece önemli bir isim. İhtiyacımız olan bunlardır. Bunlar
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sağlandığı an bu ateş çemberinden çıkmamız daha kolay olacak.
Çevremizde yeni bir yapılanma
tezgahlanırken biz buradan birlikle ve beraberlikle çıkacağız.
Türkiye Kamu-Sen bu konuda
üzerine düşen ne ise her zaman
yerine getirmiştir, bundan sonrada aynı sorumlulukla devam
edeceğiz. Bu vesile ile 15 temmuz şehitleri ve tüm şehitlerimizi
saygı ve rahmetle anıyorum. Mekanları cennet olsun.
Bu toplantımızı 15. Temmuz
tarihi nedeniyle yapıyoruz. İhanetin tarihi ve hatırlanması gereken bir gün olduğu için bugün
yapıyoruz. Umuyoruz ki, daha
güzel günlere ulaşmak için vesile
olacak bu günler” dedi.
KONCUK: BU TOPLU
SÖZLEŞMEDE DE VAR
GÜCÜMÜZLE MÜCADELE
EDECEĞİZ

Yaklaşan toplu sözleşme dönemini de değerlendiren Genel
Başkan İsmail Koncuk, Türkiye
Kamu-Sen’in masada her problemin takipçisi olacağının altını
çizdi. Koncuk, “1 Ağustos’ta,
toplu sözleşme görüşmeleri başlayacak. Gönül isterdi ki

İlkeli ve kararlı duruşuyla yetkili olalım ama olmadı. Memurlarımızın takdiri bu şekilde oldu.
Bir sendika 956 binden 997 bin
üyeye ulaştı. İyi bir değerlendirme yapmak lazım. 2015 yılında
imzalanan toplu sözleşmenin 20
maddesini hayata geçiremeyen
bir konfederasyon hangi başarı
ile bu üye sayısına ulaştı? Türkiye Kamu-Sen hangi başarısız
çalışmaları ile yetkiyi alamıyor?
Bunun muhasebesini hepimiz ve

elbette memurlar da yapacak.
Eğer bu ülkede doğruyu söylemenin kıymeti yoksa bunu bizde
bilelim. 2013 toplu sözleşmesinde imza altına alınan enflasyon maddesini bir imzayla 2015
yılında değiştiren ve memur be
emeklilerimizi her ay yüzde 1,8
kayba uğratanlar nasıl bu durumda? Bu hata başka bir ülkede
olsa o sendika bu hata sebebiyle
“harç bitti yapıp paydos” derdi.
O Genel Başkan’da sendikacılık
yapma hakkına sahip olamazdı.
Türkiye’nin en aydın kesimi olan
kamu çalışanları artık şapkayı
önüne koymalıdır.
Hep anlattığım bir örneği yine
burada da paylaşmak isterim.
Bugünün İçişleri Bakanı sayın
Süleyman Soylu, o dönemlerde
Çalışma Bakanı idi. 21 madde
uygulanmamıştı sonrasında bir
iki madde uygulamaya konuldu.
Kendisine, “Neden bu maddeleri uygulamıyorsunuz” diye
sordum. O da dedi ki; “Bunun
nesini uygulayım? Kültür Bakanlığı çalışanlarının ekonomik
durumlarının iyileştirilmesi diye
bir madde var, nasıl uygulayalım? Memurun hakkı zaten toplu
sözleşmede belirlenmiyor mu?”
dedi. O konfederasyondan birisi, isim vermeyelim, Kültür hizmet kolunda faaliyet gösteren o
sendika, “Bizimle ilgili bir madde
de olsun” dedi, bizde böyle bir
madde yazdırdık. Toplu sözleşme hükümleri yazıldığı vakit uygulanır. Kültür çalışanlarını aldatmak için yazmışlar bunu. Kültür
Bakanlığı çalışanları “Bizimle dalgamı geçiyorsunuz?” diye hesap
sorması lazım. Ama tık yok.
KİT’lerdeki ücret gruplarının
beşten üçe düşürülmesi ve si-
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vil havacılık tazminatının, toplu
sözleşmeden hemen sonra uygulanması lazım. Kasım ayında
yapılan KPDK’da Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu,”KİT’lerdeki
ücret grupları ve sivil havacılık
tazminatı maddelerini uygulayalım” dedi. Ancak, aylar geçti
Mart ayına geldik ki uygulanan
bir şey yok. Buna rağmen Konfederasyon Başkanı sayın Başkan’a
teşekkür etti. Ben de kendisine
dönerek neye teşekkür ettiğini
sordum. Aradan 1,5 sene geçmesine rağmen imza altına alındığı halde hayata geçirilmemesine rağmen teşekkür ediyor. Mart
ayında KPDK’da konuşularak bitti denilen maddeler hala fırından
çıkmadı. Ama iki laf edecek kimse yok. Sayın Bakan’a teşekkür
ederken, sosyal medyadan “Bu
işi çözdük” diye twitler attılar. Aldatılma nereye kadar, sınırı nedir
belli değil.
Bu toplu sözleşmede elimizden gelen gayreti göstereceğiz.
4-C’lilere kadro hala yok, vekil
ebe, imam, hemşire, sözleşmeliler, taşeronlar, Üniversite işçiler...
hiç biri yok ama üzerimize düşeni
yerine getireceğiz. Bu sene göreceğiz, bakalım ne yapacaklar.
Zam politikasında bir takım değişiklikler olmalı. Görülmüştür ki,
oransal zam sonuç vermemektedir. Türkiye Kamu-Sen refah payı
uygulamasında ısrarcı olacak,
ekonomik büyümeden pay verilmesini isteyecektir. Masaya taşıyacağız bunları. Sıfır zam alıyoruz. Enflasyon oranında zam sıfır
zam demektir. Kamu işçilerine
yüzde 7,5 + yüzde 5 zam yapıldı. Ek ödemeleri 500 TL’den 750
TL’ye çıkarıldı. 3 bin TL altında

maaş alana 90 TL zam yapıldı. Bu
önemli bir çıta bizim açımızdan.
2018 zammı ise yüzde 3,5 artı 3,
5 buna dikkatle yaklaşmak lazım.
Bu bir mesaj mıdır? Memurların
toplu sözleşmesi 2018 ve 2019
için. Bu zam oranından huylanıyorum. Bize bir ölçü mü verdiniz.
Eğer niyet bu ise bunu kabul
etmiyoruz. Testi kırılmadan uyarımızı yapalım. Adına yetkili denen konfederasyon denen yapı
da inşaallah birşeyler çıkarırlar
bundan ve tabii memurlarımızda birşeyler çıkarırlar. Türkiye
Kamu-Sen olarak burada bir mesaj var ise bu mesajı kabul etmiyoruz. 2017’nin üzerini kimse kapatmasın. Kamu işçisine verilen
zam memurlara da yansıtılmalı.
4-C’liler, uygulanmayan maddeler yeniden karar altına alınmalı
ve bu maddelerin takipçisi olmalı
o imza atanlar. Biz dava açıyoruz
kendileri dava bile açmıyorlar.
Biz derdine düşüyoruz onların
umrunda dahi değil. Biz görevimizi yapacağız, doğruları söyleyelim vicdanımız rahat olsun.
Bu duygu ve düşünceler içerisinde 15 Temmuz şehitlerimizle
birlikte bu toprakların vatan olmasını sağlayan, devletimizi bizlere emanet eden şehitlerimiz,
başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak
üzere tüm kahraman vatan evlatlarımıza Allah’tan rahmet, gazilerimize hayırlı bir ömür diliyor,
toplantımızın hayırlılara vesile olmasını temenni ediyorum.” Dedi
Toplantımız il temsilcilerimizin
söz alarak günün anlam ve önemine binaen yaptıkları konuşmalar ve dilek ve temennileri ile
sürüyor.
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BATMAN ŞUBE: “AYBÜKE ÖĞRETMEN VE
SONER FAZLIOĞLU ŞEHİT DÜŞTÜKLERİ
NOKALARDA ANILDILAR.”

Batman Şube, öğretmenimiz Şenay Aybüke Yalçın’ın şehit olduğu
noktaya gelerek, olay yerine karanfiller bıraktı. Burada bir konuşma yapan Şube Başkanı Aykan Sağırkaya, “Şehitlerimiz için çok üzüntülüyüz.
Hepimiz buradayız; vatan ve millet devlet için her şeye varız. Biz bu ülkeyi çekilişte kazanmadık, kimse bize ikram da etmedi. Bir Aybüke gider,
bin Aybüke gelir. Bu hainlikler bizi yıldıramaz ancak çalışma azmimizi
artırır.” dedi.
Sağırkaya, “Devletimizin geleceği ve milletimizin bekası için hepimiz
Aybükeyiz, hepimiz Soner’iz. Terör nereden ve kimden gelirse gelsin
lanetliyor, terör olaylarının bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum.
Başta Aybüke öğretmenimizin ailesine, Kozluk’taki tüm öğretmelere,
eğitim camiasına ve milletimize başsağlığı diliyorum” dedi.

www.turkegitimsen.org.tr

TÜRKİYE KAMU-SEN GİRESUN
İL TEMSİLCİLİĞİ İFTAR YEMEĞİ VERDİ

Türkiye Kamu-Sen Giresun İl Temsilciği iftar yemeği düzenledi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İftar programında üyelerimizle birlikte olmanın haklı gururunu yaşadık. Bu gece ayrıca iki Türkiye
Kamu-Sen yöneticisi arkadaşımız ile vedalaştık. Türk Büro-sen Şube
yöneticisi Ufuk Gürçağlar merkez müdürü olarak Erzurum’un İspir ilçesine uğurladık, yolu ve bahtı açık olsun. Sendikamızın onur belgesini
gururla takdim ettik. Türk Eğitim-Sen Giresun Şubesi Dış İlişkiler ve
Basın Sekreteri İbrahim Sinan Takır sağlık sorunu nedeni ile görevinden ayrılarak aktif sendikacılığa ara vermiştir. Her iki dava arkadaşımıza
teşekkür eder sağlık ve huzur dolu günler diliyorum. İbrahim Sinan Takır arkadaşımızın yerine Faruk Türkyılmaz arkadaşımız bu görevi yürütecektir. Arkadaşımıza başarılar diliyoruz.”

İZMİR 3 NO’LU ŞUBE İFTAR YEMEĞİ DÜZENLEDİ

Sağırkaya’nın konuşmasının ardından şehitlerimiz için dualar okundu.
Daha sonra Bekirhan Karakolu önünde Soner Fazlıoğlu’nun şehit düştüğü noktaya karanfiller bırakarak, dualar okundu, karakoldaki askerlere
başsağlığı dilendi.

GAZİANTEP ŞUBE’DEN, MİLLİ EĞİTİME
TEMSİLİ KARNE
Gaziantep
Şube, 20162017 EğitimÖğretim yılının
sona ermesi
dolayısıyla
Gaziantep
Milli Eğitiminin
Başarı Durumu ile ilgili bir
karne yayınladı. Karnede
temsili 24 ders
yer aldı. 5’lik
not diliminin kullanıldığı karnede Atatürk’e ve Cumhuriyet’e hakarete
sessiz kalma becerisi, Atatürk Düşmanı ve Cumhuriyet karşıtı dernek
ve vakıflara öğrenci yönlendirme, yandaş FETÖ’cüleri siyasi korumayla görevde tutma iddialarına kayıtsız kalma, FETÖ’cü avı projesinde
ihbar ve iftiralarla masumların ekmeğinden etme becerisi, fen liselerini itibarsızlaştırma becerisi, eğitim çalışanlarının hakkı olan ödüllerin
yandaşlara verilmeye devam edilmesi, Sakarya İlkokulu isminin paraysa satılması, eğitim çalışanlarının lojmanlarının yıkılarak çalışanların
ortada bırakılması gibi derslere 5 tam puan verildi. Gaziantep Şube,
OHAL’i fırsata çevirip eğitim çalışanlarında sanal korku oluşturma
berecisi dersine 10 puan verip özel not olarak belirledi. Gaziantep
Şube, memur, hizmetli ve yardımcı personel açığının kapatılmasına
sıfır, Gaziantep’te normal eğitime geçilmesi için yapılan çalışmalara
2 puan verdi.
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İzmir 3 No’lu Şube’nin geleneksel iftar yemeği 14 Haziran 2017 tarihinde İzmir Gaziemir Gazi Koleji’nde yapıldı. Şube Başkanı Adnan Sarısayın yaptığı konuşmada; “Doğrudan, haktan, adalet arayışımızdan
asla vazgeçmeyeceğiz. Siz ilkeli, onurlu üyelerimizden aldığımız güçle
mücadelemize devam edeceğiz. Allah birlik ve beraberliğimizi daim
kılsın” dedi.

KIRŞEHİR ŞUBE, AHİ EVREN ÜNİVERSİTESİ’NDE
GENÇ ÖĞRETMEN ADAYLARI İLE BİRARAYA
GELDİ

Kırşehir Şube, Ahi Evran Üniversitesi kampüsünde geleceğin öğretmen adaylarına Genel Merkezimiz tarafından hazırlanan “Genç Meslektaşlarımızı Ailemize Bekliyoruz!” isimli kitapçıklarımızı dağıtarak, onları
Türk Eğitim-Sen ailesine davet etti.

TÜRK EĞİTİM-SEN

Türkiye’nin Sendikası

KOCAELİ 2 NO’LU ŞUBE’DEN SURİYE
TÜRKMENLERİNE RAMAZAN YARDIMI
Kocaeli 2 No’lu Şube Yönetiminin her yıl geleneksel
olarak yerine getirmeye
çalıştığı Ramazan yardımlarının bu yılki adresi, Darıca
ilçesindeki Suriye’den ülkemize göç eden Türkmen
aileler oldu.
Şube yönetimi hazırladığı 100 adet ramazan
kumanyasını ihtiyaç sahibi
Türkmen ailelerine ulaştırdı. Kocaeli Şube Başkanı Mustafa Kılıç yaptığı
açıklamada, “Bölgemizdeki sendika üyelerimize vermeyi planladığımız
iftar yemeği yerine önceki yıllarda yurdumuzdaki Türkmen ailelere dernekler vasıtasıyla nakdi yardım yapmaktaydık. Ancak bu yıl şube yönetimi olarak, ne iftar yemeği düzenlemeyi, ne de derneklere nakdi yardım
yapmayı uygun gördük. Bunun yerine Darıca Kaymakamlığı vasıtasıyla
tespit ettiğimiz Suriyeli Türkmen ailelerimize Ramazan boyunca ihtiyaçlarını karşılayacak kumanya temin etmeyi kararlaştırdık. Bu sene de böylesine hayırlı bir hizmete imza attığımız için sendikamız adına mutluluk
duymaktayız.” dedi.

MHP’DEN KÜTAHYA ŞUBEMİZE ZİYARET
Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Merkez İlçe Başkanı Gökhan TOMRUK ve MHP Merkez İlçe Yönetimi Türkiye Kamu-Sen Kütahya İl Temsilciliğini ziyaret etti. Ziyarette Türkiye Kamu-Sen’e bağlı Şube Başkanları
ve Yönetim Kurulları hazır bulundu.
Ziyarette önce Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Merkez İlçe Başkanı Gökhan Tomruk ve yönetim kurulu ile Türkiye Kamu-Sen Kütahya İl
Temsilciliğine bağlı Şube Başkanları ve Yönetim Kurulları kısaca kendilerini tanıttılar.
Türkiye Kamu-Sen Kütahya İl Temsilcisi ve Türk Eğitim-Sen Kütahya
Şube Başkanı Mehmet Karabekir ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.
Kamuda yaşanan sıkıntılarla ilgili şube başkanları bilgilendirmede bulundu.
MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Gökhan Tomruk, Türkiye KamuSen’in yaşanan haksızlıkların ve adaletsizliklerin karşısında nasıl dimdik
duruyorsa Milliyetçi Hareket Partisi’nin de öyle durduğunu ve durmaya
devam edeceğini söyledi. Her türlü haksızlığın karşısında olduklarını ve
her zaman Türkiye Kamu-Sen’e destek olacaklarını belirtti.
Samimi bir sohbet sonrası Türkiye Kamu-Sen Kütahya İl Temsilcisi ve
Türk Eğitim-Sen Kütahya Şube Başkanı Mehmet KARABEKİR tarafından MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Gökhan Tomruk’a günün hatırası
olarak Türkiye Kamu-Sen çini tabağı hediye edildi ve hatıra fotoğrafı
çektirilerek ziyaret sona erdi.

KONYA ŞUBELERİ KONYA İL MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜNÜ ZİYARET ETTİ

TOKAT ŞUBE, İFTAR YEMEĞİNDE
ÜYELERİMİZLE BULUŞTU
Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendikaların Konya Şubeleri, 8 Haziran 2017 Perşembe günü, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder
GÜRSOY’u makamında ziyaret etti.
Ziyarette; Türk Büro-Sen Konya 1 Nolu Şube Başkanı ve Türkiye
Kamu-Sen Konya İl Temsilcisi Hüsamettin ŞENEL, Türk Eğitim-Sen
Konya 1 Nolu Şube Başkanı Tanfer ATA, Türk Eğitim-Sen Konya 2 Nolu
Şube Başkanı Veli DOĞRUL, Türk Eğitim-Sen Konya 1 Nolu Şube Mevzuat Sekreteri Arif ERCAN, Türk Eğitim-Sen Konya 2 Nolu Şube Sekreteri Erhan DÖNMEZ ile Şube Teşkilatlandırma Sekreteri Erdal Çavuş
GÜNDÜZ bulundular.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Ziyaretimizde, Konya İl
Milli Eğitim Müdürü Mukadder GÜRSOY’a; açıkta bekleyen üyelerimizin bir an önce görevlerine iade edilmeleri için işlemlerinin hızlandırılması, yöneticilik mülakatlarının adil, objektif ve tarafsızlık kriterlerine
uygun yapılması, inceleme ve soruşturmalarda üyelerimizin yaşadığı
sıkıntılar ve Emirgazi ve Selçuklu ilçesindeki problemler hakkında bilgi
verdik, görüşlerimizi ifade ederek, taleplerimizi ilettik.”

Türkiye’nin Sendikası

Tokat Şubesi düzenlediği iftar yemeğinde üyelerimizle bir araya geldi.
Siyasi parti temsilcileri, sendikamızın ilçe temsilcileri, Türkiye Kamu-Sen
‘e bağlı diğer sendika temsilcileri, çeşitli dernek ve vakıflar ile üyelerimizin katıldığı iftar yemeğinde bir konuşma yapan Şube Başkanı Hakan
AKKAYA son günlerde gelen şehit haberleri ile Türkiye’nin sarsıldığını
dile getirerek, şehitlerimize Allah’tan rahmet diledi.
Akkaya şöyle konuştu: “Biz Türk Eğitim Sen olarak mücadele etmeden hiçbir şey kazanılamayacağını gördük. Ancak canla başla mücadele edenler kazanabilir dedik. Mücadele etmeden kazanmayı beklemek
ancak bir hayal olur dedik. Ve son 7 yıldır biliyorsunuz yetkili sendika
maalesef biz değiliz ve 7 yıldır yetkili sendikanın toplu sözleşme öncesi ve sonrası şovları ile göz boyanmaya çalışılsa da geldiğimiz noktada
farkımız bir kez daha ortaya çıktı. Rakamlar yalan söylemez. Türk Eğitim
Sen’in yetkili olduğu 2002- 2010 yılları arasındaki 8 yılda hükumet bizlere
toplu sözleşmede o günkü adı ile toplu görüşmede yüzde 67 teklifte bulunmuş, buna rağmen Türk Eğitim Sen mücadele etmiş ve yüzde 219’luk
bir iyileştirme almıştır. “
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YENİ DOĞANLAR
Adana 2 No’lu Şube üyelerinden
Hilal GENCER’in “Berke” adında
çocuğu olmuştur.
Adana 2 No’lu Şube üyelerinden
Esma-Serkan SERT çiftinin “Oğuz
Kağan” adında çocukları olmuştur.
Aydın Şube üyelerinden İpekSerdar YÜKSEL çiftinin “Umay
İzgi” adında çocukları olmuştur.
Aydın Şube üyelerinden SeherUğur AVCI çiftinin “Bilgenur”
adında çocukları olmuştur.
Bursa 2 No’lu Şube Üyelerinden
Perihan- Hasan KILIÇ çiftinin
çocukları olmuştur.
Giresun Şube üyelerinden
Olgun-Didem GÜRECİOĞLU
çiftinin çocukları olmuştur.

Giresun Şube üyelerinden
Selma-Muharrem ODABAŞ çiftinin
çocukları olmuştur.
Giresun Şube üyelerinden Emine
ÖZKAYA’nın çocuğu olmuştur.
Giresun Şube üyelerinden
Ahmet AYBAR’ın çocuğu olmuştur.
Giresun Şube üyelerinden
Sevda-Zafer KÜLEKÇİ çiftinin
çocukları olmuştur.
Karaman Şube üyelerinden
Songül-Murat EBİÇ çiftinin “Defne
Beren” adında çocukları olmuştur.
Karaman Şube üyelerinden
Serdar Süha - Latife KORKUT
çiftinin “Defne” adında çocukları
olmuştur.
Karaman Şube üyelerinden
Zafer-Ayşe ELİTOK çiftinin “Ayza”
adında çocukları olmuştur.

Giresun Şube üyelerinden
Hatun-Murat ALIŞ çiftinin çocukları
olmuştur.

EVLENENLER
Adana 2 No’lu Şube üyelerinden
Fatma Sena ARIOĞLU evlenmiştir.
Aydın Şube üyelerinden Türkay
ÖDEMİŞ’in kızı “Gamze” evlenmiştir.
Aydın Şube üyelerinden İlker
GİDER’in oğlu “Burak” evlenmiştir.
Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden
Mustafa AKTAŞ’ın oğlu evlenmiştir.
Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden
Selami YILDIRIM’ın kızı evlenmiştir.
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Giresun Şube üyelerinden Ünal
KILIÇ evlenmiştir.
Giresun Şube üyelerinden Mehmet Ali YAVUZ’un kızı evlenmiştir.
Giresun Şube üyelerinden İsmail
BOZALİOĞLU’nun kızı evlenmiştir.
Giresun Şube üyelerinden Muhsin CEBECİ’nin oğlu evlenmiştir.
Giresun Şube üyelerinden Nuri
Can ÜNLÜ evlenmiştir.
Giresun Şube üyelerinden Kadir
Turaç ÇITLAK evlenmiştir.
Giresun Şube üyelerinden Hasan
ÇİLESİZOĞLU’nun oğlu evlenmiştir.

www.turkegitimsen.org.tr

Karaman Şube üyelerinden
Emine - İbrahim ALICI çiftinin
“Muhammet Faik” adında
çocukları olmuştur.
Kırşehir Şube üyelerinden Hasan
Gökhan DOĞAN’IN çocuğu
olmuştur.
Kırşehir Şube üyelerinden İsmail
İŞYAPAN’ ın çocuğu olmuştur.
Kırşehir Şube üyelerinden
Gülçin-Abdullah GÖNÇ çiftinin
çocukları olmuştur.
Konya 1 No’lu Şube üyelerinden
Serpil-Halil UZUNLU çiftinin
“Mahmut Eray” adında çocukları
olmuştur.
Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden
Adalet ÖZÖLMEZ’in “ Reyyan “
adında çocuğu olmuştur.

Nevşehir Şube üyelerinden
Davut KARAKOÇ’un “Hafza”
adında çocuğu olmuştur.
Nevşehir Şube üyelerinden Avni
Arda MERMERCİ’nin “Batuhan”
adında çocuğu olmuştur.
Nevşehir Şube üyelerinden
Kübra-Murat SÖNMEZ çiftinin
“Gülfem Betül” adında çocukları
olmuştur.
Nevşehir Şube üyelerinden
Erhan ERKUT’un “Kerem” adında
çocuğu olmuştur.
Nevşehir Şube üyelerinden Erçin
ÖZZADE’nin “Meyra” ve “Biyçe”
adında ikiz çocukları olmuştur.
Nevşehir Şube üyelerinden
İsmail Hakkı USLUER’in “İbrahim
Hakkı” adında çocuğu olmuştur.

Nevşehir Şube üyelerinden
Seyhan Deniz YILDIRIM’ın
“Alperen” adında çocuğu
olmuştur.

Giresun Şube üyelerinden Ertuğrul ERSAN’ın oğlu evlemiştir.
Giresun Şube üyelerinden Halis
ÇİFTÇİ’nin oğlu evlenmiştir.
Kırşehir Şube üyelerinden Gülşen - Murat CİVAN çifti evlenmiştir.
Nevşehir Şube üyelerinden Songül GÜNİNDİ ile Fatih YILDIRIM
evlenmiştir.
Nevşehir Şube üyelerinden Kayhan ÇAKICI ile Fatma AKAR evlenmiştir.

SÜNNET
Aydın Şube üyelerinden TarıkNetice Akça URAY çiftinin çocukları
“Alparslan ve Baturalp” sünnet olmuştur.

VEFAT
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Hasan YIKAR’ın annesi vefat
etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden
Sena KÜLTÜR’ün babası vefat
etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden
Sultan KORKMAZ’ın annesi vefat
etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Faruk YILMAZ’ın annesi vefat
etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Gülden GİRGİN’in eşi vefat
etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden
Hatice ÖZTÜRK’ün babası vefat
etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Betül AVAN’ın babası vefat
etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden
Kasım ZARARSIZ’ın annesi vefat
etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden
Akif KÖK’ün babası vefat etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden
Leyla DAL’ın annesi vefat etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden İsmail ÖZBEY’in babası vefat
etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerinden
Mustafa KANDİL’in annesi vefat
etmiştir.

Ankara 2 No’lu Şube üyelerinden
Candan ÜÇGÜLER’in annesi vefat
etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Hakan GEDİK’in babası vefat
etmiştir.

Aydın Şube üyelerinden Yusuf
Ziya VAROĞLU’nun babası vefat
etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerinden
Esin MAZI’nın babası vefat etmiştir.

Aydın Şube üyelerinden Bahattin
ULUDAĞ’ın annesi vefat etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Suat KÜÇÜK’ün babası vefat
etmiştir.

Aydın Şube üyelerinden Emine
GÜVEN’in babası vefat etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerinden
Ayşegül DEMİRCİ’nin annesi vefat
etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden
Oğuzhan SALMANOĞLU’nun eşi
vefat etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden
Zeynep SALMANOĞLU vefat
etmiştir.
Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Davut BAŞER’in annesi vefat
etmiştir.
Adana 2 No’lu Şube üyelerinden
Fazlı TÜMER’in abisi vefat etmiştir.
Adana 2 No’lu Şube üyelerinden
Alper EKER’in babası vefat etmiştir.
Adana 2 No’lu Şube üyelerinden
Muhammet GEBENLİ’nin babası
vefat etmiştir.
Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Ayşe KARAATLI’nın eşi vefat
etmiştir.

Bursa 2 No’lu Şube üyelerinden
Hakan DAL’ın annesi vefat etmiştir.
Bursa 2 No’lu Şube Üyelerinden
Vehbi EGE’nin annesi vefat etmiştir.
Bursa 2 No’lu Şube Üyelerinden
Mehmet YILMAZ’ın annesi vefat
etmiştir.
Giresun Şubesi üyelerinden İskender IŞKIN’ın annesi vefat etmiştir.

Aydın Şube üyelerinden Fahri
ÇETİN’in babası vefat etmiştir.

Giresun Şube üyelerinden Sabri
ve Yusuf YILMAZ’ın ağabeyi vefat
etmiştir.

Aydın Şube üyelerinden Yalçın
BOZDAĞLIOĞLU’nun ağabeyi
vefat etmiştir.

İzmir 3 No’lu Şube üyelerinden
Necip İNANLI’ nın annesi vefat
etmiştir.

Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden
Ertan MANDALIOĞLU’nun babası
vefat etmiştir.

İzmir 3 No’lu Şube üyelerinden
Sultan Reşit SAVRUN’ un babası
vefat etmiştir.

Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden
İlknur – İsmail SEZER’in babası
vefat etmiştir.

İzmir 3 No’lu Şube üyelerinden
Ercan ÖZKUL’ un annesi vefat
etmiştir.

Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden
Habibe YAZAR’in annesi vefat
etmiştir.

Karaman Şube emekli üyelerinden Sabri GEZGİN’in kardeşi vefat
etmiştir.

Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden
Esra – Erden OĞUZ’ın annesi vefat
etmiştir.

Karaman Şube üyelerinden
Mehmet Akif ALICI’nın babası vefat
etmiştir.

BBursa 1 No’lu Şube üyelerinden
Faik UĞUR’un babası vefat etmiştir.

Karaman Şube üyelerinden Mürüvvet ÇİL’in babası vefat etmiştir.

Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden
Nilgün – Sedat KÖROĞLU’nun
annesi vefat etmiştir.

Karaman Şube üyelerinden Mustafa UYSAL’ın babası vefat etmiştir.

Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden
Mümün SARAÇ’ın annesi vefat
etmiştir.

Kırıkkale Şube üyelerinden İbrahim BERK ve Cemanur AYDIN’ın kız
kardeşi vefat etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerinden
Zafer İZGİ’nin babası vefat etmiştir.

Adana 2 No’lu Şube üyelerinden
Ozan ÖZDEMİR’in annesi vefat
etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Yaşar YIKAR’ın kardeşi vefat
etmiştir.

Adana 2 No’lu Şube üyelerinden
Şenay ve Yakup BAL’ın oğlu vefat
etmiştir.

Bursa 2 No’lu Şube üyelerinden
Sebahattin ERDOĞAN’ın kardeşi
vefat etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Hasan YIKAR’ın kardeşi vefat
etmiştir.

Adana 2 No’lu Şube üyelerinden
Ahmet KAVLAKÇI’nın kardeşi vefat
etmiştir.

Bursa 2 No’lu Şube üyelerinden Ümit DAMAR’ın annesi vefat
etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Duran ALİŞAN’ın abisi vefat
etmiştir.

Afyonkarahisar Şube üyelerinden İbrahim BAŞ’ın babası vefat
etmiştir.

Bursa 2 No’lu Şube üyelerinden
Nilüfer BOLU’nun annesi vefat
etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Emre ŞAKİR’in babası vefat
etmiştir.

Ankara 2 No’lu Şube üyelerinden Bahtiyar YÜKSEL’in eşi vefat
etmiştir.

Bursa 2 No’lu Şube üyelerinden
Ayşegül KURŞUN’un ağabeyi vefat
etmiştir.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden
Mehmet ERTEN’in babası vefat
etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Lütfiye ŞAKİR’in babası vefat
etmiştir.

Ankara 2 No’lu Şube üyelerinden
Hüseyin KÖKTAŞ’ın babası vefat
etmiştir.

Bursa 2 No’lu Şube üyelerinden
Ayşe KARAKOÇ’un annesi vefat
etmiştir.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden
Safi KARATAYLI’nın annesi vefat
etmiştir.

Kırşehir Şubesi üyelerinden Emin
DEMİR’in babası vefat etmiştir.
Kırşehir Şubesi üyelerinden
Adem DEMİR’in annesi vefat
etmiştir.
Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Ömer AYDIN’ın annesi vefat
etmiştir.
Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden
Hacer KÖROĞLU vefat etmiştir.

VEFAT EDEN ÜYELERİMİZ
Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Özcan KARAATLI,

İzmir 3 No’lu Şube üyesi
Karabağlar Yeşilyurt İMKB Ticaret
Meslek Lisesi öğretmeni
Gökmen MENGÜÇ kalp krizi
sonucu 07 Temmuz 2017 tarihinde
vefat etmiştir.

Kırşehir Şube üyelerimizden Ahi
Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Üzeyir BARUTÇU
vefat etmiştir.

Keçiören Paşalı Necati İlkokulunda
sınıf öğretmeni olarak görev
yapmakta olan Ankara 4 No’lu
Şube üyesi Ahmet Kerim
AKDENİZ 27.05.2017 tarihinde
Hakk’ ın rahmetine kavuşmuştur.

Ankara 4 No’ lu Şube
üyelerinden Ahmet GÜNEY,
Nevşehir Şube üyelerinden
Musa TEZCAN vefat etmiştir.

