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2. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI MÜHENDİSLİK
VE FEN BİLİMLERİ KONGRESİ DÜZENLENDİ
Türk Eğitim-Sen, 2. Uluslararası

Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri
Kongresi’ne Türk Eğitim-Sen ve UAESEB
Genel Başkanı Talip Geylan,

Türk Eğitim-Sen Genel Merkez

Yöneticileri, Uluslararası Avrasya Eğitim
Sendikaları Birliği’ne üye kuruluşların

genel başkan ve genel başkan yardımcıları,
Türkiye’den ve Türk dünyasından saygın

bilim insanları ile Türk Eğitim-Sen üniversite

temsilcilikleri yönetim kurulu üyeleri katıldı. 4’te
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ANKARA ÜNİVERSİTESİ İŞYERİ TEMSİLCİLİĞİ BÜROMUZ AÇILDI.
Türk Eğitim Sen Genel Başkanı
Talip Geylan, Genel Başkan Yardımcısı Seyit Ali Kaplan ile birlikte
Ankara Üniversitesi Dışkapı Yerleşkesi Temsilcilik Bürosu açılışına katıldı. Açılışa Ankara 1 No’lu
Şube Başkanı İbrahim Çömez ve
şube yönetim kurulu üyeleri, çok
sayıda üyemiz de katıldı.
Açılışta bir konuşma yapan Genel Başkan Talip Geylan, Ankara
Üniversitesi Dışkapı Yerleşkesin
de Üniversite Temsilciliği bürosu
açılmasında başta Ankara 1 No’lu
Şube Başkanımız İbrahim Çömez
olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederek şunları belirtti: “Üniversitelerimizin ülkenin
geleceği anlamında çok büyük
öneme sahiptir. Bilgi üreten ve
bilim yuvası olan üniversitelerin
varlığı ve etkinliği müreffeh seviyeye ulaşmanın ön koşuludur.

Üniversitelerin eğitim yuvası ve
sosyal gelişim açısından önemi
çok büyüktür.”
Sendikaların kamu yönetiminin bir paydaşı olduğuna vurgu
yapan Geylan; “Yöneticiler, sendikaları, yetkilerini paylaştıkları

bir kuma gibi görmesinler. Bizler
yönetimin bir paydaşı, partneri,
kolaylaştırıcısıyız. Türk Eğitim Sen
olarak, çalışma hayatının ve çalışanların lehine olan her girişim ve
uygulamayı sorgusuz destekleriz.
Eğitim çalışanlarının kazanımlarını
rencide eden tasarruflara karşı

da sendikal reflekslerimizi sergilemekten çekinmeyiz. Hiç şüphe
yok ki bu demokratik anlayışın
üniversitelerimizde yerleşik hale
gelmesi hem daha huzurlu çalışma ortamlarını hem de başarıyı
sağlayacaktır.

ODTÜ’DE CUMHURİYET VE BAYRAK MİTİNGİ

Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi, 23 Ekim 2019 tarihinde Ankara
1 No’lu Şube ODTÜ Temsilciliği-
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nin düzenlediği “Cumhuriyete
ve Bayrağımıza Sahip Çıkıyoruz”
konulu basın açıklamasına destek

verdi. ODTÜ Bilim Ağacı önünde
bir araya gelen Türk Eğitim-Sen
üyeleri ellerinde Türk bayrakları
ile Mehmetçiğimize destek sloganları attı.

Devleti’nin kolay kurulmadığını
vurgulayan Akkaş “Cumhuriyete
sadakatle bağlıyız ve bu sadakat
nesilden nesile aktarılarak, ilelebet sürecektir!” dedi.

Basın
açıklamasında
Türk
Eğitim-Sen Genel Sekreteri Musa
Akkaş, Genel Başkan Yardımcıları
Cengiz Kocakaplan ile Selahattin
Dolğun, TÜRKAV Genel Başkanı
Ebubekir Korkmaz ve yönetim
kurulu üyeleri, Ankara Şube Başkanları ve şube yönetim kurulu
üyeleri, ODTÜ çalışanları ve üyelerimiz katıldı.

Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı, Barış Pınarı Harekatı’nın önemine
dikkat çeken Akkaş, “Bu operasyonlarla amaç terör tehdidinin
ortadan kaldırılarak, bölgemizde
ve ülkemizde huzurun sağlanması, Suriyeli mültecilerin sağ salim
evlerine dönmeleridir. Bu noktada yanı başımızda yaşananlara
gözümüzü kapatmamız mümkün
değildir. Milli varlığımızın devamı, üniter yapımız, bekamız buna
bağlıdır. Kısacası bu bir var oluş
mücadelesidir” diye konuştu.

Genel Sekreter Musa Akkaş
basın açıklamasında, Cumhuriyetin 96’ıncı yaşını kutlayarak sözlerine başladı. Türkiye Cumhuriyeti
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Türkiye’nin Sendikası

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İŞYERİ TEMSİLCİLİĞİ

BÜROMUZ AÇILDI

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Genel Sekreter
Musa Akkaş, Genel Başkan Yardımcısı Seyit Ali Kaplan ve Merkez Kadın komisyonu Başkanı
Firdes Işık ile birlikte Hacettepe
Üniversitesi işyeri Temsilciliği bürosu açılışına katıldı. Açılışa Ankara 1 No’lu Şube Başkanı İbrahim
Çömez ve şube yönetim kurulu
üyeleri, çok sayıda üyemiz de hazır bulundu.
Bir konuşma yapan Genel Başkan Talip Geylan, “Hacettepe
Üniversitesi Temsilciliğimizin bundan sonra daha güzel hizmetlere,
daha güçlü yarınlara vesile olacağını düşünüyorum, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum”
dedi.
Geylan sözlerini şöyle sürdürdü:
“Zaman zaman bazı üniversitelerde sıkıntılar yaşıyoruz. Şöyle ki;
üniversite yöneticileri sendikaları
paydaşları gibi değil, yetkilerini
paylaştığı bir kuma gibi görüyorlar ve kendilerinden olabildiğincede uzak tutmaya çalışıyorlar.
Buradan o yöneticilere sesleni-

yorum: Sendikalar sizin kumanız
değil, paydaşınızdır. Eğitim-öğretim faaliyeti nasıl daha huzurlu
şekilde yapılır bunun gayreti ve
niyeti içindeyiz. Gelin bizden uzak
durmayın. Beraber çalışalım, hizmet üretelim. Türkiye Kamu-Sen
ve Türk Eğitim-Sen olarak üreten,
çalışan, yol gösteren sendikacılık
anlayışını benimsiyoruz. Memleketsever ve vatansever insanların
bir araya geldiği bir kuruluşuz.
Memleketimiz için üretiyor ve
çalışıyoruz. Bizi yönetenlere de

yol göstermeyi kendimize sorumluluk olarak kabul ediyoruz.
Dolayısıyla Türkiye Kamu-Sen
ve Türk Eğitim-Sen’i bir partner, bir paydaş olarak gördüğünüz zaman emin olun ki, her şey
daha güzel olacaktır. Hacettepe
Üniversitesi’nde yetkili sendika
olmaya devam edeceğiz. Türk
Eğitim-Sen’in yetkili olması çok
kıymetlidir. Çünkü bizler sadece
işimizi yaparak, yani adam gibi
sendikacılık yaparak üye kaydediyoruz. Hacettepe Üniversitesi’nde

hiç kimseye, ‘Bize üye olursan
seni şef yaparım, naklini şu bölüme aldırırım’ demediniz ya da hiç
kimseyi tehdit etmediniz. Sadece
işinizi yaptınız ve Türk Eğitim Sen’i
yetkili kıldınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Bundan sonra da
sendikamıza yapacağınız katkılar
nedeniyle şimdiden teşekkür ediyorum. Diliyorum ki, Hacettepe
Üniversitesi Temsilciliğimiz yetkili
sendikalara iş yeri bürosu odası
tahsil etmekten imtina eden başka üniversitelere de örnek olur.”

YÜKSEKÖĞRENİM GÖREN ÖĞRETMENLERE İZİN
VERİLMESİNDE GEREKEN KOLAYLIK GÖSTERİLMELİDİR
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı
okul ve kurumlarda görev yapan
okul yöneticisi ve öğretmenlerden yükseköğrenim görenlere
izin vermede sıkıntıların yaşandığı, öğretmenlerin ders programlarının ise yükseköğrenim
görmesine fırsat verecek şekilde
düzenlenmediği yönünde Sendikamıza şikayetler gelmektedir.
Oysa ki, Milli Eğitim Bakanlığı’nın
2023 Vizyon Belgesi’ndeki hedefleri arasında öğretmenlerin en az
yüksek lisans düzeyinde eğitim
almalarının amaçlandığı dikkate
alındığında yükseköğrenim gören öğretmenlere gereken kolaylığın gösterilmemesinin kabulü
mümkün değildir.
Anayasamızın 42. maddesin-

de “Kimse, eğitim ve öğrenim
hakkından yoksun bırakılamaz.”
hükmüne yer verilmiş olup madde hükmüne göre her Türk vatandaşı eğitim ve öğretim hakkına
sahiptir. Milli Eğitim Bakanlığı İzin
Yönergesi’nin “Diğer İzinler” başlıklı 18. maddesinin 1/e fıkrasında
“Memurlardan lisansüstü öğrenime devam edenlere, görevlerini
aksatmamak şartıyla izin verilmesi
hususunda gerekli kolaylık sağlanır. Öğretmenlerin ders programları, lisansüstü öğrenimlerine
devam edebilmelerine imkân
verecek şekilde düzenlenir.” hükmüne yer verilmiş olup madde
hükmünde memurlara yükseköğrenime devam edebilmeleri için
gereken kolaylığın sağlanması

gerektiği belirtilmiş, öğretmenler
özelinde de haftalık ders programlarının yükseköğrenime devam edebilmelerine imkan verecek şekilde ayarlanması gerektiği
ifade edilmiştir.
Öğretmenlerin yükseköğrenim
almalarına ilişkin olarak Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya SELÇUK
bir açıklamasında “Öğretmen
eğitiminde değişiklik yapacağız.
Birkaç günlük eğitimler yeterli değil. Öğretmenin asgari iki
dönem tezsiz yüksek lisans düzeyinde eğitim almasını bekliyoruz. Sadece tezsiz yüksek lisans
değil, sertifikalarla, içerik katkılarıyla, okulların gelişim planları ve
modellerinin desteklenmesiyle
eğitim fakültelerinde öğretmen-

lerimizin yüz yüze, çevrimiçi ya da
çevrimdışı eğitim almasını istiyoruz.”; ifadelerine yer vermiştir. Sayın Bakanımızın açıklamalarından
öğretmenlerin
yükseköğrenim
görmelerinin teşvik edileceği,
öğretmenlerin eğitim düzeylerinin yüksek lisans seviyesine çıkarılması gerektiği anlaşılmaktadır.
Türk Eğitim Sen olarak Milli Eğitim Bakanlığı’na gönderdiğimiz
yazıda yükseköğrenim görenlere
gereken her türlü kolaylığın gösterilmesi, öğretmenlerin haftalık
ders programlarının yükseköğrenim görmelerine fırsat verecek
şekilde ayarlanması için Valiliklere
talimat verilmesini talep ettik.
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2. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI MÜHENDİSLİK
VE FEN BİLİMLERİ KONGRESİ DÜZENLENDİ
Türk Eğitim-Sen ve Uluslararası
Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği (UAESEB), 07-10 Kasım 2019
tarihleri arasında 2. Uluslararası
Türk Dünyası Mühendislik ve Fen
Bilimleri Kongresi düzenlendi.
Antalya’da gerçekleştirilen toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’mızın okunması ile başladı. Türk
Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip
Geylan’ın açılış konuşması yaptığı kongremiz milli mücadelenin
100’üncü yıl dönümü anısına milli
mücadelenin kahramanlarına atfedildi.

Çakmak Paşa, Şahin Bey, oturumlarıyla devam ediyor. Kongremiz 9
Kasım tarihinde Misak-ı Millî oturumuyla sona erdi.

Türk Eğitim-Sen, 2. Uluslararası
Türk Dünyası Mühendislik ve Fen
Bilimleri Kongresi’ne Türk EğitimSen ve UAESEB Genel Başkanı
Talip Geylan, Türk Eğitim-Sen
Genel Merkez Yöneticileri, Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği’ne üye kuruluşların genel
başkan ve genel başkan yardımcıları, Türkiye’den ve Türk dünyasından saygın bilim insanları ile Türk
Eğitim-Sen üniversite temsilcilikleri yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Kongre salonlarına ise Ali Kuşçu, Uluğ Bey, Harezmî, Pîrî Reis,
Şemsettin-i İtaki, Farabi, Biruni,
İbn-i Sina, Cezerî, Ahmet Ferganî
gibi Fen ve Mühendislik alanında
dünya çapında Türk bilim adamlarının ismini verdik. Poster sunumunun yapılacağı alana Turan
Meydanı ismini vererek, poster
sunumu haricinde 10 ayrı salonda
70 oturum ile kongremizi gerçekleştirdik.

Kongreye; Türkiye, Azerbaycan,
İran, Kazakistan, Rusya, Kosova
ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
olmak üzere 7 ülkeden 650 bilim
insanı katılırken; 445 bilim insanı
da bildiri sundu.
Toplantının ilk gününde Genel
Başkan’ın konuşmasının ardından
Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği’ne üye kuruluşların temsilcileri de birer konuşma
yaptı. Ülkemizin kurucusu Gazi
Mustafa Kemal Atatürk’ün adının
verildiği açılış oturumuyla başlayan kongremiz, Milli Mücadele’nin
100. yılı olması nedeniyle, Kazım
Karabekir Paşa, Mareşal Fevzi
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Bunun yanında kongrede “Dilde, Fikirde, İşte Birlik” düsturu
ile Türk Dünyası’nın birleşip Turan olabilmesinin anahtarını ifade
eden Gaspıralı İsmail Bey ile Türk
milleti ve Türk Dünyası için muhteşem çalışmalar yaparak Türk
Dünyası tarihine adını altın harflerle yazdıran Turan Yazgan, Rauf
Denktaş, Cengiz Aytmatov oturumlarıyla onları yad ettik.

Toplantının açılışında bir konuşma yapan Genel Başkan Talip
Geylan, sözlerine bu yıl ikincisini
düzenlediğimiz Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongremizin Türk Dünyasına hayırlar getirmesini temenni ederek başladı.
UAESEB olarak dört yıldır uluslararası kongreler düzenlediklerine
dikkat çeken Geylan, sözlerini
şöyle sürdürdü: “Türk Eğitim-Sen
ve Uluslararası Avrasya Eğitim
Sendikaları Birliği tarafından, Türk
Dünyası’nın birliğine; bilimsel ve
kültürel boyutta katkı sunmak,
Türkiye ve Türk Dünyası’ndan
seçkin bilim adamlarını bir araya
getirerek tanışma, kaynaşma ve

ortak projeler geliştirme imkânı
oluşturma gayesi ile 2016 yılında
başladığımız bilimsel kongrelerimizi; 2016 yılında Türk Dünyası’nın
manevi mimarı “Hoca Ahmet
Yesevi Anısına Uluslararası Türk
Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal
Bilimler Kongresi”ni tertip ederek
başlattık. Bu ilk kongreye yüzlerce
bildirinin gelmesi ve akademik camiadaki teveccüh üzerine devamını yapma kararı aldık.
2017 yılında 1. Uluslararası Türk
Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, 2018 yılında 2.
Uluslararası Türk Dünyası Eğitim
Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, olmak üzere bir yıl eğitim ve
sosyal bilimler, bir yıl mühendislik
ve fen bilimleri alanında planlayarak devam ettiriyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz.”
100 bin net artış demek, Türk
Eğitim-Sen’in 17 yılda en az 300
bin ile 350 bin arasında yeni üye
kaydı yapmış olması demektir.

2002 yılında Türk Eğitim-Sen’in
üye sayısının 125 bin 863 iken,
bugün 210 bine yükseldiğini kaydeden Geylan, “Türk Eğitim Sen
her geçen gün büyüyor, etkinliği
ve üye sayısı artıyor. İnanıyorum
ki; Türk memur sendikacılığının
tarihini yazacak olan insanlar bu
dönemde emek veren sizlerden
övgü ile söz edecektir” dedi. Türk
Eğitim-Sen’in üye sayısını artırırken kimseye ulufe dağıtmadığını,
kimseyi tehdit etmediğine dikkat
çeken Geylan, “Sadece çalışanları ikna ederek ve sendikal performansınızla üye yaptınız. 2002
yılından bugüne kadar net olarak
100 bin artış gerçekleştirdik. 100
bin net artış demek, Türk EğitimSen’in 17 yılda en az 300 bin ile
350 bin arasında yeni üye kaydı
yapmış olması demektir. Türk
Eğitim Sen olarak teşkilatlarımızın
her bir ferdi ile gurur duyuyoruz”
diye konuştu.
Türk Eğitim-Sen’in 38 üniversitede yetkili sendika olduğuna
dikkat çeken Geylan, üniversite
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çalışanı 23 bin 507 üyemiz olduğunu söyledi. Türk Eğitim-Sen’in
geçen sene yetkili olamadığı ama
bu sene yetkili olduğu üniversiteleri de sıralayan Geylan, “Bartın
Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Çorum Hitit Üniversitesi, İzmir
Demokrasi Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi ve İstanbul Sağlık
Bilimleri Üniversitesi’nde yetkiyi
aldık. Bildiğiniz gibi bazı üniversitelerimiz bölündü. Bu bölünmenin ardından kurulan üniversiteler
arasında da Kayseri Üniversitesi,
Eskişehir Teknik Üniversitesi, Hacı
Bayram Üniversitesi ve Trabzon
Üniversitesi’nde yetkili olduk. Tabi
Türk Eğitim-Sen olarak üniversitelerin neden bölündüğünü anlayamadık. Kamuoyuna açıklanan tek
bir neden var idi; o da çalışan sayısının fazla olması nedeniyle yönetim sorunu oluştuğu idi. Ama bu
gerçekçi değildir. Gazi Üniversitesi büyük ise, Ankara Üniversitesi
büyük değil mi? Sanırım bu bölünmenin tek gerekçesi; yandaşlara yeni kadrolar ihdas etmektir.
Markalaşmış üniversitelerimizin
bölünmesine şiddetle karşıyız”
dedi.
Belli grupların, yapıların, cemaatlerin tahakkümü doğrultusunda rektör ataması yapılması
doğru değildir.
Üniversitelerimizin birçok sorunu olduğuna dikkat çeken Geylan,
rektör atama usulünü eleştirdi. Eskiden uygulanan sistemin üniversite çalışanlarının tamamının dahil
edilmemesi nedeniyle demokratik
olmadığını ve bu nedenle sık sık
eleştirdiklerini hatırlatan Geylan,
“Dimyata pirince giderken evdeki
bulgurdan olduk. Mevcut durumda ise tamamen keyfi bir rektör
atama yöntemi ile karşı karşıya
kaldık. Hangi grup, sendika, cemiyet, vakıf, dernek güçlü ise süreci
o tayin ediyor. Atanan rektör kendi ideolojisini uyguluyor. Ne yazık
ki belli grupların, yapıların, cemaatlerin tahakkümü doğrultusunda
rektör ataması yapılıyor” dedi.
Üniversite yönetimlerine demokrasi, akademik bilinç ve yönetici kabiliyeti hâkim olmalıdır.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 2019-2020 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış
Töreni’nde yaptığı konuşmayı
hatırlatan Geylan, “Sayın Cumhurbaşkanı, o törende ‘Her yerde
olduğu gibi üniversitede de iyi bir
yönetici, 4 yılda kurumunu çeyrek
asır ileriye taşıyabilir. Önümüzdeki
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dönemde rektör atamalarımızın
kriterlerini çok daha yükseğe çıkartacağımızı ve adayları akademik ve idari bakımdan çok sıkı
bir inceleme sürecinden geçireceğimizi de belirtmek istiyorum’
demişti. Sayın Cumhurbaşkanı’nın
temennisine elbette katılıyoruz
ama icraat bekliyoruz. Çalışanların
iradesine ipotek konuluyor. Oysa
üniversite yönetimlerine demokrasi, akademik bilinç ve yönetici
kabiliyeti hâkim olmalıdır. Bu da
rektörlerin üniversite çalışanlarının
iradesiyle belirlenmesi sayesinde
sağlanabilir” diye konuştu.
Türk Eğitim-Sen olarak norm
kadro ile ilgili sorunlar tamamen ortadan kaldırılana kadar
hukuki ve idari girişimlerimizi
sürdüreceğiz.
Norm Kadro Yönetmeliği’ni
yargıya taşıdıklarını bildiren Geylan, “Yapılan düzenleme ile ‘kısmi
rahatlama’ sağlandı ama sorunlar
devam ediyor. Türk Eğitim-Sen
olarak norm kadro ile ilgili sorunlar tamamen ortadan kaldırılana
kadar hukuki ve idari girişimlerimizi sürdüreceğiz. YÖK Başkanı Sayın Yekta Saraç’ı ziyaret ettiğimizde henüz yönetmelik çıkmamıştı.
Yönetmelikle ilgili kaygılarımızı
dile getirdiğimizde, Sayın Saraç’ın
da en az bizim kadar norm kadro
uygulamasına karşı olduğunu görmüştük. Buna rağmen yönetmelik
yayınlandı. Bu ciddi bir handikaptır” dedi.
Üniversiteler kimsenin babasının çiftliği değildir.
Kadro tahsisinin üniversite yöneticilerin keyfi idaresine bırakıldığına dikkat çeken Geylan, “Kadro
tahsisi ile ilgili herhangi bir kriter
yok! Kadro tahsisi rektörün iradesiyle yapılamaz. Üniversiteler kimsenin babasının çiftliği değildir.
Kadro tahsisi liyakate göre yapılmalıdır” diye konuştu.
Talebimiz Görevde Yükselme
Sınavı’nda mülakatın kaldırılmasıdır.
Görevde Yükselme Sınavı’nın
merkezi yazılı sınav olarak yapılmasını desteklediklerini bildiren
Geylan, bu sınavla birlikte yapılan
mülakat uygulamasını da eleştirdi. Türk Eğitim-Sen olarak YÖK’e
mülakatın liyakati öldürdüğünü
söyleyerek, sözlü sınavın kaldırılmasını talep ettiklerini ifade eden
Geylan, “MEB’in yaptığı gibi yazılı
puanının mülakat puanı olarak ve-

rilmesini istedik. Bunu uygulayan
üniversitelerimiz oldu. Bazı üniversiteler mülakatı kamera eşliğinde
yaptı. Bazıları ise keyfiliği sürdürmeyi tercih etti. Talebimiz, Görevde Yükselme Sınavı’nda mülakatın
kaldırılmasıdır” dedi.

“Biz ahlaklı sendikanın temsilcisiyiz. Ne olursa olsun üye yapalım
anlayışı bizde yok” diyen Geylan,
ahlakıyla, erdemiyle bu mücadeleye dahil olacak eğitim çalışanlarını Türk Eğitim-Sen’e davet etti.

İdari personelin nakil sorununa
dikkat çeken Geylan, “Bu arkadaşlarımız mazeret durumundan
dahi tayin isteyemiyorlar. YÖK’e
konuyla ilgili resmi başvurumuzu
yaptık, dilekçe kampanyası düzenledik. Bu konunun takipçisiyiz”
dedi.

Aslında bu güruhun düşmanlığı Atatürk’ün şahsına değil, bu
topraklardaki Türk devletinin
varlığınadır.

Ahlakıyla, erdemiyle bu mücadeleye dahil olacak eğitim
çalışanlarını Türk Eğitim-Sen’e
davet ediyoruz.

10 Kasım’da Büyük Atatürk’ün
vefatının 81’inci yıl dönümü olduğuna dikkat çeken Geylan, 29
Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajlarında Atatürk’ün ismine yer vermeyen bazı eğitim
sendikalarını eleştirdiğini hatırlattı. Geylan, “İçlerinde öyle onulmaz bir Atatürk düşmanlığı var ki,
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emin olun Atatürk ve yol arkadaşlarının
İzmir’de denize döktüklerinde dahi sizdeki Atatürk düşmanlığı yoktur” dedi.
“Devlet kurması dahi Atatürk’e saygı
duyulması için yeterli bir sebeptir” diyen Genel Başkan, sözlerini şöyle sürdürdü: “ Devletin kuruluş felsefesi, milli
değerlerimiz Atatürk isminde sembolleşmiştir. Dolayısıyla aslında bu güruhun düşmanlığı Atatürk’ün şahsına
değil, bu topraklardaki Türk devletinin
varlığınadır.”
Türkiye Kamu-Sen ve Türk EğitimSen’in milli cephe olduğunu bildiren
Geylan, “Atatürk ve O’nun kahraman
yol arkadaşlarını dualarla yad ediyoruz. Allah onlardan razı olsun. Selçuklu
da bizdik, Osmanlı’da bizdik, Türkiye
Cumhuriyeti de biziz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kuranlar Osmanlı
İmparatorluğu’nun son kurmay kadrosudur. Dolayısıyla bu tarihte bizim,
devlet te bizim!” diye konuştu.
Devletimizin bekasına, milletimizin selametine kast eden son terör
unsuru ortadan kaldırılıncaya kadar
operasyonlar sürdürülmelidir.
Türk Eğitim-Sen’in kurulduğu günden bugüne kadar devletimizin terörle
mücadelesine katkı sağladığını belirten Genel Başkan, “Sloganımız, ‘Türkiye Sevdamız Ekmek İçin Kavgamız’dır.
Ekmek kavgasını adam gibi yapıyoruz.
Zira seven sevmeyen herkes sendikacılığı adam gibi yaptığımızı kabul ediyor. Bizim farkımız ekmek kavgamızın
önüne Türkiye sevdamızı koymamızdır.
Türkiye varsa biz varız. Türkiye varsa
sendikacılığın anlamı var. Bu noktada
devletimizin terörle mücadelesine tereddütsüz destek veriyoruz. Bilindiği
gibi devletimiz sınır ötesi operasyonlar
yürütüyor. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve
Barış Pınarı Harekatları’nda hep şunu
söyledik: Devletimizin bekasına, milletimizin selametine kast eden son terör
unsuru ortadan kaldırılıncaya kadar
operasyonlar sürdürülmelidir. Bu noktada Rabbim Mehmetçiğimizi, güvenlik güçlerimizi korusun” diye konuştu.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin altını
oymak amacıyla gaflet ve hıyanet
içinde bulunanların yanında taraf
olanlar bugün yeniden kartopu oynamaya başlayacak. Bu durumu kabul etmiyoruz.
Geylan sözlerini şöyle sürdürdü: “15
Temmuz 2016 tarihinde devletimiz
büyük bir felaketle karşı karşıya kaldı.
Devlet içindeki mili unsurların direnci
ve milletimizin devletimizin yanında
saf tutması ile hamdolsun ülkemiz uçurumun kıyısından döndü. Bu süreçte
devletimiz bir refleks ortaya koydu.
Tabi şunu da ifade etmemiz gerekir:
Bir yandan mahkeme kararlarına rağ-
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men hak iadeleri yapılmazken, yalnızca zan üzerine açığa alınan bir kısım
çalışanlar bile aklanmış olmalarına
rağmen aylarca/yıllarca bekletilirken,
vatansever insanlar mağdur olurken;
diğer yandan hayatları boyunca devlete kast etmiş, devlete kast edenlerle işbirliği yapmış tiplerin şu veya bu
nedenle salıverilmesine bu milletin
gönlü razı değildir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin altını oymak amacıyla gaflet
ve hıyanet içinde bulunanların yanında taraf olanlar bugün yeniden kartopu oynamaya başlayacak. Bu durumu
kabul etmiyoruz. Adalete güveniyoruz. Adalet yapılan yanlışlara müdahale edecektir.”
Kongrenin sonunda Kazakistan,
Azerbaycan ve Kırgızistan’dan birer,
Türkiye’den iki konuşmacı Kongre
Başkanı Prof. Dr. Seyhan Fırat’ın oturum başkanlığını da yaptığı değerlendirme oturumunda görüşlerini
bildirdi. Misakı Milli adı verilen değerlendirme oturumunun ardından
Kongre Başkanı Seyhan Fırat sonuç
bildirgesini açıkladı.
Kongre, Genel Başkan Talip
Geylan’ın değerlendirme ve teşekkür
konuşmasıyla sona erdi. Genel Başkan kapanış konuşmasında kongrede
emeği geçen herkese teşekkür etti.
2. Uluslararası Türk Dünyası
Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi Sonuç Bildirgesi
2. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi,
Türk Eğitim–Sen ve Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği işbirliği ile 7-10 Kasım 2019 tarihleri arasında Antalya’da hedeflenen amaçlar
doğrultusunda gerçekleşmiştir.
Türk Dünyası’nı oluşturan ülkeler ve
akraba topluluklar arasındaki kültüre
dayalı gönül köprülerini sağlamlaştırmaya yönelik olarak mühendislik ve
fen bilimleri sahalarında gerçekleştirilen 2. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi’nin
kongre hedefleri doğrultusunda iletişim ve kaynaşma süreçlerine katkı
sağladığı görülmüştür.
Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi çoğu
gelişmekte olan ülke statüsündeki
Türk Dünyası ülkelerinin sosyal ve kültürel alandaki işbirliğini mühendislik
ve fen bilimlerine yönelik alanlara da
taşıma gayretinin bir yansımasıdır. Bu
tür kongre ve organizasyonlar Türk
Dünyası’nı oluşturan ülke ve toplulukların bilim ve teknolojiyi oluşturan bilgiyi paylaşabilmeleri açısından önemlidir.
İki gün süren kongre süresince bu
tür bilimsel organizasyonların Türk
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Dünyası’ndaki işbirliği girişimlerini
bilimsel alanlara taşıma potansiyeline sahip olduğu bir kez daha
görülmüştür. Türk Dünyası arasındaki kültürel ortaklık ve işbirliğine,
bilimsel bilgi ve onun teknolojik
yansımalarının dahil edilmesi ortak gelecek hedefine bilimsel bir
ufuk açacaktır.
Türk Dünyası’nı oluşturan ülkeler, soydaş ve akraba topluluklar
arasında köprü oluşturmaya yönelik bir temel hedefe yönelik olarak düzenlenen kongre, bu açıdan
temel hedefine ulaşmıştır.
Kongreye önemli bilim insanları
davetli konuşmacı olarak katılmıştır. Davetli konuşmacılarımız Prof.
Dr. Recai COŞKUN, Prof. Dr. Ercüment OVALI, Prof. Dr. Ali GENCER, Prof. Dr. H. Özkan GÜLSOY,
Prof. Dr. Bahattin YALÇIN yapmış
oldukları konuşmalarla katılımcılara bilimin bugünü ve geleceği
hakkında önemli projeksiyonlar
sunmuşlardır.
Kongrede 5 Poster, 445 bildiri
sunulmuştur. Kongre çerçevesinde toplam 70 oturum gerçekleşmiştir.
Kongremize 7 ülkeden 650 bilim insanı katılarak destek olmuşlardır.
Kongrede yapılan oturumlarda
Mühendislik ve Fen bilimlerindeki
son gelişmeler ele alınmıştır.

Türkiye’nin 21. YY’da M. Kemal
Atatürk’ün dile getirdiği muasır
medeniyetler seviyesi üzerine
çıkmak adına düzenlenen bu tür
kongre faaliyetlerinin devam etmesi büyük önem arz etmektedir.
Bölgesinde ve dünyada güçlü bir
Türkiye ve Türk dünyası idealinin
yolu bilime gereken önemin verilmesinden geçmektedir.
Aşağıda belirttiğimiz hususların
Türk Dünyasını oluşturan tüm ülkeler tarafından dikkate alınması
Türk dünyasının bilimsel ilerlemesine hizmet ederken daha güçlü
bir Türk dünyası idealinin gerçekleşmesine vesile olacaktır:
Türk Devletleri Bilim Konseyi
kurulmalıdır.
Bilim ve Teknolojinin tüm alanlarında ortak Türkçe terminoloji
oluşturulmalıdır.
Ortaokul düzeyinden üniversite
düzeyine tüm öncelikli alanlarda
çeşitli kapsamda (popüler, ders,
bilimsel monografi) kitaplar yazılmalı ve/veya yabancı dillerden
Türkçeye çevrilmelidir.
Gelişmiş ülkelerin AR-GE altyapıları irdelenerek Türk Dünyası
için bir strateji belirlenmelidir.
Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri Gayrı Safi Milli Hasılalarının
(GSMH) 2020 yılında en az %2’ni,

Türkiye’nin Sendikası

2023 yılından itibaren en az %3’nü
AR-GE’ye ayırmalıdır.
Bilim ve Teknoloji ile ilgili metinlerin Türk lehçeleri arasında
bilgisayar ortamında otomatik
çevrilmesi için programlar geliştirilmelidir.
AR-GE’nin hukuksal altyapısı
gelişmiş ülkeler düzeyine ulaştırılmalıdır.
Toplam AR-GE harcamalarının
en az %5’i ortak projelere ayrılmalıdır. Bu amaçla AB Çerçeve
programları benzeri bir yapılanma
oluşturulabilir.
Bilişim çalışmaları, “stratejik
araştırma alanı” olarak belirlenerek bu konuda Türk Dünyası arasında ortak çalışma havzaları oluşturulmalıdır.
Türk Dünyasında teknoloji geliştirme alanları oluşturularak
araştırmacıların bu alanlarda ortak
çalışmalar yapmasına olanak sağlayacak çalışmalar yapılmalıdır.
Araştırmacıları Endüstri 4.0 ve
5.0 çalışmalarına teşvik eden düzenlemeler yapılmalıdır. Bu konuda Türk Dünyasında ortak çalışma
alanları oluşturulmalıdır.
Türk Dünyası Bakanlığı kurulmalıdır.
Türk Dünyası Üniversitesi ve Bilimler Akademisi kurulmalıdır.
Türk Dili ortak alfabesine geçi-

şin sağlanması gerekmektedir.
Türk Dünyası Bilim Ödülleri verilmelidir.
Türk Dünyası Mühendislik ve
Fen Bilimleri Endeksi kurulmalıdır
Türk Dünyası Araştırma ve
Gençlik Merkezi kurularak ortak
proje yapma kapasiteleriyle işbirlikleri artırılmalıdır.
Kongremizin ana teması Gaspralı İsmail Beyin “Dilde, Fikirde,
İşde Birlik”di. Ayrıca Milli Mücadelemizin başlangıcının 100. yılı
olması nedeniyle Salon oturumlarımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk
ve silah arkadaşlarına atfen isimleri verilerek rahmet, minnet ve şükranla yad edilmişlerdir. Oturumlara Türk Dünyası bilim insanlarının
adları verilmiştir.
2. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, Türk Eğitim–Sen ve Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları
Birliği’ne, Genel Başkan Sayın Talip Geylan’a, Genel Başkan yardımcılarına, Düzenleme Kuruluna,
Davetli Konuşmacılarımıza, Bilim
insanlarımıza, Katılımcılara, salonlarda görev alan öğrencilerimize
teşekkür ederiz.
2021 yılında 3. Uluslararası Türk
Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi’nde görüşmek
üzere.

2020 BÜTÇESİNİ PROTESTO ETTİK
Türkiye
Büyük
Millet
Meclisi’nde görüşülmeye devam
eden 2020 yılı Merkezi Yönetim
Bütçe Kanunu Tasarısında “Memur unutulmasın” demek için
başkent Ankara’da Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde, eş zamanlı
olarak ise tüm illerde alanlara inerek “Bu bütçe memurun bütçesi
değil” dedik.

Ankara’da Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde toplanan binlerce
kişi görüşülmekte olan bütçede
memur maaşlarının revize edilmesi için hükümete çağrıda bulundu.
Hep bir ağızdan atılan sloganlar ve ellerde taşınan dövizler eşliğinde kamu çalışanları memur

maaşlarının yetersizliğini yetkililere bir kez daha haykırdı.
Eylem öncesi yaptığımız mizansende hükümetin kaşıkla verip
kepçeyle aldığı, yapılan zamlar ve
vergi artışları karşısında memur
bütçesinin yetersiz kaldığı bir kez
daha kamuoyuna ifade edildi.
Türkiye Kamu-Sen Genel Baş-

kanı Önder Kahveci yaptığı basın açıklamasında, “Memurun,
emeklinin pastaya eklediği pay
büyüdü ama pastadan aldığı pay
küçüldü. Maaşların döviz, altın
ve diğer yatırım araçları karşısındaki hali ortada. Bütün yatırım
araçları karşısında alım gücümüz
düşüyor” dedi.
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CUMHURBAŞKANLIĞI SOSYAL POLİTİKALAR KURULU TOPLANTISINA KATILDIK

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve Yönetim
Kurulu Üyeleri Cumhurbaşkanlığı
Sosyal Politikalar Kurulu Başkan
Vekili Prof. Dr. Vedat Bilgin ve kurul üyeleri ile Çankaya Köşkünde
bir araya geldi.
Toplantıda çalışma hayatı ve
çalışanların genelini ilgilendiren
konu başlıkları değerlendirildi.
Genel Başkan Önder kahveci
ve Konfederasyonumuza bağlı
sendikalarımızın Genel Başkanları çalışma hayatını ilgilendiren
konularda detaylı bir değerlendirme yaparak çözüm önerilerini
gündeme getirdiler.
ÖNDER KAHVECİ: SOSYAL
DİYALOG ÜLKEMİZİN HAYRINA OLACAKTIR
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci , toplu sözleşme sürecinden masanın işleyişine, yönetici atamalarından

emeklilik sorunlarına kadar birçok
değerlendirmede bulundu. Kahveci, “toplu sözleşme masası bu
süreçte de görüldü ki sorunlara
çözüm bulmakta yetersiz kalmıştır. Çalışma hayatının önemli
başlıklarından olan sözleşmeliler,
3600 ek gösterge konusu içerisinde bütün kamu çalışanlarının ek
göstergelerinin yeniden düzenlenmesi, vergi dilimleri, tüm ek
ödemelerin emekliliğe sayılması,
emekli maaşlarının yükseltilmesi,
emeklilikte işçi ve memurlar arasındaki adaletsizliklerin giderilmesi, yönetici atamalarında ve ilk
atamalarda yaşanan liyakatsizliğin giderilmesi ve bu adaletsizliklerin kaynağı olarak ortaya çıkan
mülakatın mutlak surette kaldırılması gibi konularda bir an önce
çözüme yönelik adımlar atılması
gerekmektedir. Adam kayırmacılığın, senin benim adamım mantığının 15 Temmuz sürecinde ül-

keye neler yaşattığını hepimiz acı
bir şekilde gördük. Bu nedenle
o masada çözüm noktasında ne
yazık ki adımlar atılamadı. İki kişinin imzasıyla tamamlanan toplu
sözleşme sürecini kabul etmemiz
mümkün değil. Bütün bu konularla birlikte dijital dönüşümün çalışma hayatına getireceği değişikliklerin tartışılacağı ve tüm memur
sorunlarının masaya yatırılacağı
bir “Memur Şurası” düzenlemeyi
istiyoruz. Planladığımız memur
şurasında bu konular detaylı olarak kamuoyuyla da paylaşacağız.
Bu masada olduğu gibi, sosyal
diyaloğun sağlanması ve sürdürülmesi elbette ülkemizin hayrına
olacaktır” dedi.
VEDAT BİLGİN: SOSYAL POLİTİKALARI HEP BİRLİKTE BELİRLEYECEĞİZ
Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkan Vekili Prof.

Dr. Vedat Bilgin ise sosyal diyalog çerçevesinde yapılan bu
görüşmenin son derece faydalı
olduğunun altını çizerek “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle
birlikte politika kurullarının önemi
artacaktır. Kurullar sivil toplum
kuruluşlarıyla istişare halinde ülke
politikalarını belirleyecek, bakanlıklar da bu politikaları uygulayacak şekilde yapılandırılacaktır.
Bugün ortaya koyduğunuz fikirler
ve öneriler sosyal politikaların belirlenmesi noktasında bizlere ışık
tutacaktır. Katılarak, bizlere sunduğunuz önemli fikirlerinizden
dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve Türkiye
Kamu-Sen’e bağlı Sendikalarımızın Genel Başkanları konulara
ilişkin raporları Komisyon Başkan
Vekili Vedat Bilgin’e sundu.

ÜNİVERSİTEDE ÇALIŞAN PERSONELE YER DEĞİŞTİRME,
TAYİN, NAKİL HAKKI İMKÂNI VERİLSİN
Üniversitelerde çalışan memurlar 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu hükümlerine tabi olarak
çalışan kamu personelleri olmalarına rağmen üniversitelerin kendilerine özgü hususiyetleri nedeni ile memurlar 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu hükümlerine
göre kendileriyle eş değer memurların yararlandığı haklardan
mahrum kalmaktadırlar.
Üniversitelerde görev yapan
personelin mahrumiyetlerinin ba-
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şında yer değiştirme, tayin, nakil
iş ve işlemleri ile özürleri varsa bu
özür durumlarına binaen diğer
üniversitelere geçişleri gelmektedir. Nakil işlemlerinde öncelikle kendisini talep edecek kurum
aramak zorunda kalan bir memur
kurum bulduğu takdirde de kendi üniversitesinden “muvafakat”
almak mecburiyetindedir. Ancak
bu muvafakat her zaman verilmediğinden birçok memur mağdur
olmaktadır.

Bu durum aile bütünlüğünün
parçalanmasına, var olan sağlık
sorunlarının düzenli tedavi imkânı
olmadığı için daha da artmasına
ve ilerlemesine, yer değiştirme
talebi olan ve muvafakat için kurumu ile sorun yaşayan personele
yapılan keyfi uygulamalar mağduriyetlere sebep olmaktadır.
Üniversitelerde görev yapan
personelin 3 yıl görev yapmak
kaydıyla isteğe bağlı olarak, özürleri varsa bu özür durumlarına

binaen diğer üniversitelere geçişine imkân sağlayacak ve karşılıklı
yer değiştirme (becayiş) hakkının
verilmesi için Türk Eğitim-Sen
olarak dilekçe kampanyası başlatılmıştır.
Söz konusu dilekçe üniversite
çalışanlarına imzalattırılarak, daha
sonra belirlenecek tarihte Şubelerimiz tarafından kitlesel basın
açıklaması yapılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilecektir.
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Türkiye’nin Sendikası

DOĞU TÜRKİSTAN’IN ÇIĞLIĞINI

TÜM DÜNYA DUYMALIDIR

Çin’in Doğu Türkistan’ı işgal
edişinin 70. Yılında, Ankara Ulus
meydanından tüm dünyaya bir
kez daha soydaşlarımızın yaşadığı
baskı ve zulmü haykırdık.
Düzenlenen protesto eylemine
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı
Önder Kahveci, Türkiye KamuSen’e bağlı sendikaların Genel
Başkanları, Genel Merkez Yöneticileri, Şube Başkanları, üyelerimiz,
Doğu Türkistan Derneklerinin yöneticileri ve çok sayıda vatandaş
katıldı.
“Katil Çin, Doğu Türkistan’dan
defol, Hak, Hukuk, Adalet,
Türkistan’a Hürriyet…” sloganlarının atıldığı protesto eyleminde konuşan Türkiye Kamu-Sen
Genel Başkanı Önder Kahveci,
“Çin hükümeti, zorla kendi topraklarına kattığı ve zorla vatandaş
yaptığı soydaşlarımızdan yaşama
hakkını dahi esirgerken hangi insan hakkından bahsedecek, hangi değerleri savunacağız?” dedi.
“Ne hikmetse bu vahşet, basın
yayın organlarının ilgisini çekmemekte, birçok basın kuruluşu
için akan Türk kanı haber değeri
dahi taşımamaktadır” diyen Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı
Önder Kahveci, “İşgal altındaki
Türkistan’ın çığlığı bir türlü duyulmamakta, akan kan Türk’ün
olunca kulaklar sağır, gözler kör
olmaktadır”
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci açıklamasında şu satırlara yer verdi;
“Gözümüze uzak, gönlümüze
yakın Doğu Türkistan’dan yükselen çığlıkla yüreklerimiz yanmaktadır. Neredeyse 150 yıldır Doğu
Türkistan’da bir millet kan ağlarken; bütün dünya kör, sağır, dilsiz;
bu hayasız, bu alçakça zulmü seyretmektedir.
Eğitim kampları adı altında tek
tip kıyafetlerin giydirildiği, kulelerde askerler tarafından kontrol

edilen toplama kamplarında işkencelere maruz bırakılan soydaşlarımızın yaşadığı
zulüm yürekleri dağlamaktadır. Dini inançlarına kadar
müdahaleye uğrayan, zorla
içki içirilen kardeşlerimizin
çektiği bu sıkıntıların, bilhassa İslam dünyasında karşılığının olmaması anlaşılır gibi
değildir. Biz, öncelikle yaşama hakkına inanırız. Yaşama hakkı topluma ve onun
siyasal örgütlenmesi olan
devlete ciddi ve ağır görevler yüklemektedir.70 yıldır
Türkistan kan gölü haline
gelmişken başta İslam ülkeleri ve Birleşmiş Milletler
yaşanan dramı görmezden
gelmekte, sözde insan hakları savunucuları susmakla
yetinmektedir.
Birleşmiş Milletler; Temel İnsan
Hakları Sözleşmesi, Soykırımın
Önlenmesi ve Savaş Suçlularının

Oysa bugün Birleşmiş Milletlere üye devletlerin gözleri önünde Müslüman kanı
akıtılmakta, insanlık suçu
işlenmektedir.

Cezalandırılması Sözleşmesi ve
Siyasi ve Medeni Haklar Sözleşmesi ile tüm insanların can ve mal
güvenliğini teminat altına almıştır.

İşgalinin 70. yılında Türkiye Kamu-Sen olarak insanlık katledilmeden, yaşanan
trajedi daha da büyümeden önce ulusal ve uluslararası tüm yetkilileri Doğu
Türkistan’da yaşanan bu
katliamı durdurmak üzere
yetkili organlarını harekete
geçirmeye ve etkili tedbirler almaya davet ediyoruz.
Ata yurdumuzu hayasızca
işgal eden ve soydaşlarımızı türlü işkencelere maruz
bırakan Çin Hükümetini
lanetliyoruz. Bir kere dada
bütün gücümüzle tüm dünyaya haykırıyoruz: Türkistan
Türk’tür Türk kalacak!”

www.turkegitimsen.org.tr
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ŞUBE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
EĞİTİM VE İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI

Türk Eğitim-Sen “Milli Mücadelenin Yüzüncü Yılında Türkiye
Sevdalıları Bir Arada” temalı Şube
Yönetim Kurulu Üyeleri Eğitim Ve
İstişare Toplantısı 14-17 Kasım
2019 tarihleri arasında Antalya’da
yapıldı. 15 Kasım Cuma günü
saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın
okunmasıyla başlayan toplantı,
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı
Talip Geylan’ın açılış konuşmasıyla
devam etti.
Milli Mücadelenin 100. Yılı dolayısıyla Türk Eğitim-Sen’in Kuvayı
Milliye adını verdiği salonda yapılan toplantıya Türkiye Kamu-Sen
Genel Başkanı Önder Kahveci,
İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı
Tuncer Yılmaz, Genel Merkez Yöneticileri, Türk Eğitim-Sen şube
başkanları ve şube yönetim kurulu
üyeleri katıldı. Toplantı öncesinde İstiklal Yolunda Samsun’dan
İzmir’e Makale Yarışması Ödül Töreni de gerçekleştirildi.
Böyle bir sendikanın yetkili olması kamu çalışanlarına zulümdür.
Kamu çalışanlarını bu zulümden
kurtaracak olan ise Türkiye KamuSen teşkilatıdır.
Açılış konuşması yapan Genel
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Başkan Talip Geylan, Türk EğitimSen ve Türkiye Kamu-Sen’in her
geçen gün büyüyerek yoluna
devam ettiğini söyledi. “Birilerinin uykuları kaçıyor, birbirlerini
yemeye başladılar” diyen Geylan, Türk Eğitim-Sen ve Türkiye
Kamu-Sen’in yetkili olacağına
samimiyetle inandığını kaydetti.
Kamu çalışanlarının toplu sözleşme masasına oturup 20 gün boyunca büyük bir beceriksizlik ve
öngörüsüzlük sergileyenleri hak
etmediğini ifade eden Geylan,
“Yetkili olmayı Türkiye Kamu-Sen
hak ediyor, daha da önemlisi Türkiye Kamu-Sen’in yetkili olmasını,
bu onurlu mücadeleyi kamu çalışanları hak ediyor” dedi.
Geçtiğimiz toplu sözleşmeye vurgu yapan Geylan, “Toplu
sözleşmede 20 gün boyunca ne
konuşabildiler?” diye sordu. Toplu sözleşme öncesinde Türkiye
Kamu-Sen Genel Başkanı Önder
Kahveci’nin toplu sözleşme taleplerini açıkladığını hatırlatan Geylan, “2020 yılı için yüzde 10+10 ve
yüzde 3 refah payı, 2021 yılı için
ise yüzde 8+8 ve yine yüzde 3 refah payı istedik. Ar-Ge birimimizin
yaptığı araştırmaya göre geçen yıl

4 kişilik ailenin zorunlu harcama
tutarı 1.032 TL artarken, memur
maaşlarındaki ortalama artış 441
TL oldu. Dolayısıyla tam 591 TL
açığımız vardı. Buna dayanarak
öncelikle kayıplarımızın telafi edilmesi için taban aylığa 600 TL zam
talep ettik. Öte yandan Türkiye
Kamu-Sen olarak yetkili konfederasyonun iş bırakma dahi alacağı
tüm kararlara destek vereceğimizi
açıkladık. Türkiye Kamu-Sen bu
tavrı ortaya koyarken, Memur-Sen
Genel Başkanı süreç başlamadan
-daha önceki yıllarda olduğu gibi‘Hizmet kolunda yetkili olmayan
sendikaların bağlı olduğu konfederasyonlar koltuk işgal etmesin’
diyerek, sendikalarla didişmeye
başladı.
Yine yetkili konfederasyon genel başkanı, ‘Biz çok makul bir
teklif ortaya koyduk ancak diğer
konfederasyonlar afaki talepler ile
masaya geldiler’ dedi. Asıl muhatapları işverenken, sendikalarla
uğraştılar. Düşünün, Türkiye Kamu
Sen’in bütün mali talepleri kabul
edilmiş olsaydı dahi 2020 yılının
sonu itibari ile ortalama devlet
memuru maaşı 5 bin 570 TL olacaktı. Bizim taleplerimizi afaki diye
nitelendiren malum konfederasyon 2019 Temmuz ayında 4 kişilik
bir ailenin asgari geçim haddini 6
bin 610 TL olarak açıkladı. Demek
ki Memur-Sen Genel Başkanı Ali
Yalçın’ın kendi sendikasının açıkladığı rakamlardan haberi yok!
Buradan soruyorum: Ali Bey, sen

kim adına konuşuyorsun? Çalışanlar adına konuşmadığın belli. Sen
işveren adına konuşuyorsun.
Böyle bir sendikanın yetkili olması kamu çalışanlarına zulümdür.
Kamu çalışanlarını bu zulümden
kurtaracak olan ise Türkiye KamuSen teşkilatıdır.”
Müzakere olması için her hizmet kolunun muhatabıyla masaya
oturması gerekir.
Türkiye Kamu-Sen’in 4688 sayılı
yasada talep ettiği revizyonlara da
dikkat çeken Genel Başkan Talip
Geylan, “Yetkili konfederasyon
başkanı imzayı attığı an dükkân
kapanıyor. Oysa toplu sözleşmede, hizmet kolları müstakil şekilde
toplu pazarlık sürecine tabi olmalıdır. Eğitimde, sağlıkta ya da başka
hizmet kollarında yetkili sendikaysanız, her şekilde Aile, Çalışma ve
Sosyal Hizmetler Bakanı ile muhatap oluyorsunuz. Böyle müzakere
olmaz. Müzakere olması için her
hizmet kolunun muhatabıyla masaya oturması gerekir” dedi.
Kamu
Görevlileri
Hakem
Kurulu’nun müstakil olması gerekir.
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun yapısının değiştirilmesi
gerektiğini de bildiren Geylan,
“Mevcut haliyle bu kurul Kamu
Görevlileri Hakem Kurulu değil, adeta Kamu İşveren Hakem
Kurulu’dur. 11 üyenin 6’sını işveren
atamaktadır. Böyle hakem mi olur
mu? Kurulun mutlaka müstakil ol-
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ması gerekir” diye konuştu.
Bütçenin güncellenmesini istiyoruz.
2020 yılı bütçesi TBMM’de görüşürken, Türkiye Kamu-Sen’in
Maliye Bakanlığı önünde yaptığı eyleme dikkat çeken Geylan,
“2019 yılında enflasyon farkı dahil
olmak üzere alacağımız toplam
maaş zammı yüzde 10.26’dır. Yılın
ilk 10 ayı itibariyle enflasyon ise
yüzde 10.59’dur. Aldığımız maaş
eriyor. Bu nedenle kamu çalışanlarının ücretleri açısından da bütçenin güncellenmesini istiyoruz”
dedi.
Türk Eğitim-Sen olarak korktuğumuz için değil, yaşadığımız
tecrübelerden dolayı mülakata
karşıyız.
Sözleşmeli istihdama karşı çıktıklarını belirten Geylan, 2016
yılında sözleşmeli öğretmenliği

geri getiren KHK’yı eş zamanlı
olarak yargıya taşıdıklarını hatırlattı. Malum-Sen’in her fırsatta sözleşmeliliğe karşı olduğunu ifade
ettiğini ancak konuyu yargıya taşımadığını belirten Geylan, bunu
manidar bulduğunu kaydetti.
Türk Eğitim-Sen’in mülakatı da
yargıya taşıdığını hatırlatan Geylan, “Mülakatın olduğu yerde
adalet olmaz. Mülakat ehliyet ve
liyakati öldürür” dedi. Son yapılan
yönetici atamalarında 9 bini okul
müdürü olmak üzere toplam 20
bin kurum yöneticisinin sadece
yazılı sınava göre sisteme girdiğini anlatan Geylan, “Sayın Bakan
Ziya Selçuk’un talimatı doğrultusunda bu yöneticilere yazılı sınav
puanı neyse mülakat puanı da o
verildi. Bu konuda kendisine teşekkür ediyoruz. Ama yarın irade
değişirse, uygulama da değişir.
Dolayısıyla mülakatın toptan kaldırılması lazım. Türk Eğitim-Sen
olarak korktuğumuz için değil,

Türkiye’nin Sendikası

yaşadığımız tecrübelerden dolayı
mülakata karşıyız” diye konuştu.
Kamu çalışanlarına grev ve siyaset yapma hakkı tanınmalıdır.
Vergi dilimlerinin sabitlenmesi
ya da matrahın artırılması gerektiğini de kaydeden Geylan, ücretlerin tamamının da emekliliğe
yansıtılmasını istedi. 1992 yılından
beri grev hakkı talep ettiklerini
Geylan, kamu çalışanlarına siyaset
hakkı tanınmasını da istedi. Kamu
çalışanlarının toplumun eğitimli
ve nitelikli kesimi olduğuna vurgu
yapan Geylan, “Tamamına yakını
yüksek öğrenim mezunu olan toplumun en eğitimli, en bilgili kadrosunun hizmetinden Türk siyasetinin mahrum bırakılması doğru
değildir” dedi.
Ülkemizin en zeki çocuklarının
okuduğu okullara Bakanlık iradesinin müdür atayamıyor olması bir
utançtır.

Proje okullarına yapılan yönetici görevlendirmelerini eleştiren
Geylan şunları kaydetti: “Sayın Bakan, bir yandan yaptığı değişiklikle yöneticilerin yazılı sınav esasına
göre atanmasını sağlarken, diğer
yandan ne yazık ki proje okullarında yaşanan rezalet sürece dokunamadı. Çünkü bu okullar ile ilgili
süreç taşra teşkilatını işgal etmiş
çetevari yapıların kontrolü altında
yürütülüyor.
Bakanlığın taşra teşkilatı ise
sendika görünümlü cemiyet, dernek, vakıfların işgali altındadır.
Sendika olarak yaptığımız araştırmayla, proje okullarına 940 müdür
ataması gerçekleştirildiğini, bunların 829’unun bir sendika üyesi
olduğunu tespit ettik. Ülkemizin
en zeki çocuklarının okuduğu bu
okullara Bakanlık iradesinin müdür
atayamıyor olması bir utançtır. Bu
çetelerin tahakkümünü kıramamış
olmak bu ülkeyi yönetenlerin ayıbıdır”

ÜNİVERSİTE TEMSİLCİLERİ İSTİŞARE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Türk Eğitim-Sen Üniversite
Temsilcileri İstişare Toplantısı 9
Kasım 2019 tarihinde Antalya’da
gerçekleştirildi.

İstişare toplantısı ile 2. Türk
Dünyası Uluslararası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi’nin
ortak açılış oturumu 8 Kasım
2019 tarihinde yapılmıştı.
Kuvayı Milliye salonunda yapılan 9 Kasım tarihindeki öğleden
önceki ilk oturumda Prof. Dr.
Necati Cemaloğlu “Sendikacılıkta Liderlik” konulu bir seminer
verdi.
Öğleden sonraki oturumda
ise Genel Sekreter Musa Akkaş,

Genel Başkan Yardımcıları M.
Yaşar Şahindoğan ve Selahattin
Dolğun yönetiminde Üniversite Temsilcileri İstişare Toplantısı
yapıldı.
Toplantıda Türk Eğitim-Sen’in
üniversite çalışanlarına yönelik
bilgi verilirken; üniversite ve YÖK
çalışanları ile akademisyenlerin
sorunları ele alındı. Çözüm önerilerinin de sunulduğu toplantıda üniversite temsilcileri talep
ve önerilerde bulundu. Toplantı
soru-cevap ile sona erdi.
İstişare toplantısının kapanış
oturumu, Genel Başkan Talip
Geylan’ın konuşmasıyla sona
erdi.
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UAESEB GENEL BAŞKANI GEYLAN,
KAZAKİSTAN’DAN TÜRK DÜNYASI EĞİTİMCİLERİNE SESLENDİ
faydalanıyoruz. Bunun yanı sıra
ortak faaliyetler yürütüyoruz. Yayınlamış olduğumuz bildiriler ile
hem sendikal hem de eğitim anlamında yeni perspektifler ortaya
koyuyoruz. Bu noktada kuruluşlarımızın olumlu ilişkileri anlamında
çok ciddi mesafe alındığını ifade
edebiliriz” dedi.

Türk Eğitim-Sen ve
Uluslararası
Avrasya
Eğitim Sendikaları Birliği (UAESEB) Genel Başkanı Talip Geylan, Türk
Eğitim-Sen Genel Başkan Yardımcısı Cengiz
Kocakaplan ile birlikte
7-10 Ekim 2019 tarihleri
arasında Kazakistan’ın
başkenti Nursultan’da
bir dizi toplantıya katıldı.
Genel Başkan Geylan, Kazakistan Eğitim ve Bilim Çalışanları
Sendikası’nın 95. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen “ZAMANIN GETİRDİĞİ SENDİKAL
GERÇEKLER VE GÜÇLÜKLER”
konulu Uluslararası Yuvarlak Masa
Toplantısı ile Kazakistan Eğitim ve
Bilim Çalışanları Sendikası’nın 14.
Olağan Genel Kurulu’nda hazır
bulundu.
Toplantılarda; Türk EğitimSen’in de aralarında bulunduğu
UAESEB’e bağlı kuruluşların temsilcileri, Eğitim Enternasyonel (EI),
Avrupa Eğitim Sendikaları Komitesi (ETUCE), Uluslararası Sendikalar Birliği (ITUA) Uluslararası
Çalışma Örgütü (ILO), Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu
(ICTU) yetkilileri ve bu kuruluşlara
bağlı ülkelerin temsilcileri ile Kazakistan Eğitim Bakanlığı yetkilileri katılarak sunumlarını gerçekleştirdiler.
Geylan toplantıda yaptığı konuşmada eğitimin toplumsal kalkınmanın itici gücü ve ön koşulu
olduğunu söyleyerek, eğitim ala-
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Geylan sözlerini “1991 yılında
Sovyetler Birliği’nin dağılmasının
ardından Türk dilli ülkeler devletler düzeyinde birlik kurmaya
karar vermişler ki, bu süreçte
Kazakistan’ın kurucu başkanı
Nursultan Nazarbayev’in öncülüğü de yadsınamaz. Sayın Nazarbayev, katkılarından dolayı
Türk dünyasında aksakallı olarak
tanımlanır; birçok hususta öncü
rol oynamıştır. Kendisine şükranlarımı sunuyorum.” şeklinde sürdürdü.

nında örgütlenmeyi çok önemsediğini kaydetti. Sendikaların
kamu yönetiminin bir paydaşı
olduğuna vurgu yapan Geylan,
Türkiye’de sendikal hayatın işçi
ve memur sendikacılığı olarak
iki kulvarda yürüdüğünü bildirdi.
Türkiye Kamu-Sen ve bağlı sendikaların 1992 yılında kurulduğunu
ancak yasal zemine 2001 yılında
kavuştuğunu söyleyen Geylan,
“Memur sendikaları yaklaşık 10 yıl
yasal mevzuattan mahrum bir şekilde faaliyetlerini yürüttü” dedi.
Geylan, “Ülkemizin imzaladığı bir
takım uluslararası sözleşmelere
dayanarak haklarımızı kullanmaya
çalıştık. Ancak parlamentomuzun
2001 yılında kabul ettiği sendika
kanunu ile birlikte yasal bir zemine kavuştuk. Türkiye’de eğitim
alanında örgütlü 20’nin üzerinde
sendika bulunmaktadır. Bu sendikalar arasında Türk Eğitim-Sen
gerek üye sayısı ile gerekse faaliyetleri ile göz doldurmaktadır,
Türkiye’de muteber bir yere sahiptir.” diye konuştu.

Her ülkede olduğu gibi Türkiye’de
de sendikal anlamda sorunlar
yaşandığını vurgulayan Geylan,
“Türkiye’de memur sendikacılığının geçmişi daha çok yenidir.
Buna rağmen 18 yıllık geçmişimizde sendikal mücadelenin çok
ciddi mesafe kat ettiğine inanıyorum. Tabi ki eksiklerimiz var ama
bunları gidermek için diğer sendikalar gibi biz de çok ciddi gayret ortaya koyuyoruz. Ne yazık ki
grev hakkımız yok. Bu çok önemli
bir husustur. Dilerim çok kısa sürede bu sorunları aşarız” dedi.
UAESEB’in önemine dikkat
çeken Geylan, “Türkiye, Kazakistan, Azerbaycan ve Kırgısiztan’ın
öncülüğünde hayata geçirilen
Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği şu an itibari ile 9
ülkeden üye sendikanın oluşturduğu önemli bir kuruluştur. Birliğimizi oluşturan sendikaların üye
sayılarına baktığımızda 2 milyonu
aşkın eğitim çalışanını temsil ediyoruz. Her yıl UAESEB Temsilciler
Kurulu olarak bir araya geliyoruz. Sendikal tecrübelerimizden

Şu anda devletlerimiz arasında
oluşturulmuş olan Türksoy, Türk
Kültür Teşkilatı, Türk Dili Konuşan
Ülkeler Parlamenter Asamblesi,
Türk Konseyi gibi birçok kuruluş
olduğunu söyleyen Geylan, “Ama
biz şuna inanıyoruz: Bu birliktelikler, sadece devletler arasında
resmi ilişkiler ile yürütülmez. Aynı
zamanda sivil toplum kuruluşlarının da bu iş birliği zeminini yaratması gerekir. Toplumlarımız
arasında duygu birliğinin sağlanması için sivil toplum kuruluşlarımızın faaliyetleri büyük öneme
sahiptir. Bu nedenle UAESEB’i
kurduk. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki; UAESEB, Türk dünyası
idealinin vücut bulmuş halidir.
Dilerim, önümüzde süreçte hem
Türk Eğitim Sen hem Uluslararası
Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği
olarak Avrupa ve dünyanın birçok
yerinde sendikal birlikteliklerle iş
birliğimiz artarak devam edecek.
Küreselleşen dünyada emeğimizi, tecrübelerimizi, hedeflerimizi
ortaklaştırmak gerektiğine inanıyorum. Bu anlamda dünyadaki
tüm sendikal örgütlerle iş birliği
arzumuzu yenilemek istiyorum.”
diye konuştu.
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CEREN DAMAR ŞENEL Davasının İlk Duruşmasına Katıldık
sivil toplum ve meslek örgütleri
gibi sendikamızın da davaya müdahil olma talebi kabul edilmedi.

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren
Damar Şenel, 2 Ocak 2019 tarihinde odasında öğrencisi tarafından hem silahla vurularak hem de
bıçaklanarak katledilmişti.
Ceren Damar Şenel cinayeti
davasının ilk duruşması 27 Eylül
tarihinde gerçekleştirildi. Türk
Eğitim-Sen de Ankara 33. Ağır
Ceza Mahkemesinde görülen

davanın ilk duruşmasında Ceren Damar Şenel’in ailesini yalnız bırakmadı. Duruşmaya Türk
Eğitim-Sen’i temsilen Genel Sekreter Musa Akkaş, Merkez Kadın
komisyonu Başkanı Firdes Işık ve
avukatlarımız katıldı. Ancak diğer

Konuyla ilgili açıklama yapan
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan davayı yakından
takip ettiklerini bildirdi. Geylan
açıklamasında şu ifadelere yer
verdi: “Gencecik, pırıl
pırıl, hevesli, donanımlı bir akademisyenin
hunharca katledilmesi,
arkasında gözü yaşlı ailesini bırakması içimizi
acıtmaktadır. Bu noktada herkes emin olmalıdır ki; Türk Eğitim-Sen
olarak davayı yakından
takip ediyoruz. Ceren
Damar Şenel davası bir
milat olmalıdır. Bu dava
hepimizin davası olsun!”
Eğim çalışanlarına şiddet olaylarının önlenmesi için yasal tedbirler almanın, toplumsal bilinç
oluşturmanın ve eğitim çalışanlarının itibarını artırmanın bir zorunluluk olduğunu ifade eden Gey-

lan, “Aksi takdirde şiddet olayları
artarak devam edecektir” dedi.
Geylan sözlerini şöyle sürdürdü: “Türk Eğitim-Sen olarak talebimiz; fedakârlıkla görevini yapan
eğitimcilerimiz herhangi bir şiddete uğradığında şikâyete bağlı
kalmaksızın fail hakkında kamu
davası yürütülmesi ve caydırıcı
müeyyideler ihtiva eden yasal
düzenlemelerin hayata geçirilmesidir.
Eğitim çalışanlarına yönelik şiddeti artıran unsurlardan birisi de,
şiddeti uygulayan kişilerin cezalandırılmayacakları ya da önemsenecek bir yaptırımla karşılaşmayacakları düşüncesidir. Eğitim
çalışanlarına yönelik şiddete asla
hoşgörü gösterilmeyeceği, aksine şiddet suçlarının mutlaka
cezalandırılacağı
düşüncesinin
yerleştirilmesi ve kamu sağlığını
bozduğu için de ayrıca cezalandırılacağı düşüncesinin oluşturulması, önleyicilik açısından önemli
bir adım olacaktır.”

ÜNİVERSİTE DİSİPLİN KURULLARINA
SENDİKA TEMSİLCİLERİ DE ÇAĞRILMALIDIR
Bilindiği üzere, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara
İlişkin Toplu Sözleşme uyarınca
2014 yılından itibaren yükseköğretim kurullarının disiplin kurullarına sendika temsilcilerinin de
katılması sağlanmıştır. Sendikamıza ise yurt genelinde bir kısım
üniversitelerin disiplin kurullarına
sendika temsilcilerini çağırmadığı yönünde bilgiler gelmektedir.
Sendika temsilcilerinin disiplin
kurullarına çağrılmaması meri
mevzuatımıza bütünüyle aykırı olduğu gibi sendika temsilcileri katılmadan verilen disiplin cezasının
da hukuken geçerliliği yoktur.
Toplu Sözleşmenin İkinci Kısım
Kamu Görevlilerinin Geneline
Yönelik Toplu Sözleşme bölümü
“Yükseköğretim kurumları disiplin kurullarında sendika temsilcisinin bulunması” başlıklı 20.
maddesinde “Hakkında disiplin
soruşturması yürütülen kamu
görevlisinin üyesi olduğu sendi-

kanın temsilcisi, yükseköğretim
kurumları disiplin ve yüksek disiplin kurullarında yer alır.” hükmüne
yer verilmiş olup madde hükmü
ile de disiplin kurullarına sendika temsilcilerinin katılacağı ifade
edilmiştir.
Yükseköğretim kurumları bünyesindeki disiplin kurullarına
sendika temsilcilerinin katılması
talepli bir başvuruyu inceleyen
Kamu Denetçiliği Kurumu Kararında özetle “Kurumumuzca yapılan değerlendirme neticesinde;
yukarıda açıklanan gerekçelerle
Kamu Görevlilerinin Geneline
ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali
ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve
2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşmenin birinci
kısmının “Yükseköğretim Kurumları disiplin kurullarında sendika
temsilcisinin bulunması” başlıklı
20.maddesi gereği yükseköğretim kurumları disiplin kurulu toplantılarına sendika temsilcisinin
katılımının sağlanması hususunda

bir karar alınması gerekirken aksi
yönde tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı görüş ve
kanaatine varılmıştır.
...
Yükseköğretim kurumları disiplin kurulu toplantılarına sendika
temsilcisinin katılımının sağlanması konusunda bir karar alınması hususunda YÜKSEKÖĞRETİM
KURULU BAŞKANLIĞI’NA TAVSİYEDE BULUNULMASINA” yönelik karar verilmiştir.
Danıştay 12. Dairesi’nde görülen bir dava sonucunda “…Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri
Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü
maddesi uyarınca hakkında disiplin soruşturması yürütülen devlet
memurunun üyesi olduğu sendika temsilcisinin disiplin kurullarında yer almasının asli şekil şartı olduğu, davacının üyesi bulunduğu
sendika temsilcisi yer almaksızın
disiplin kurulunca alınan kararda
bu yönüyle hukuka uyarlık bulun-

madığı…” gerekçesiyle disiplin cezasını
iptal eden yerel mahkeme
kararını onamıştır.
Tüm bu hükümler uyarınca sendika temsilcilerinin disiplin
kurullarına katılacağı
hususu izahtan varestedir. Benzer düzenleme önümüzdeki 2020
ve 2021 yıllarını kapsayan toplu
sözleşme hükümlerine de aynen
işlenmiş olup 2021 yılı sonuna kadar sendika temsilcilerinin disiplin
kurullarına katılması sağlanmıştır.
Türk Eğitim Sen olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na
gönderdiğimiz yazıda yükseköğretim kurulları bünyesinde oluşturulan disiplin kurullarına sendika
temsilcilerinin çağrılması hususunda üniversitelerin uyarılmasını
talep ettik.
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GENEL BAŞKAN’IN ESKİŞEHİR TEMASLARI
Türk Eğitim Sen Genel Başkanı
Talip Geylan, Genel Başkan Yardımcısı Cengiz Kocakaplan ile
birlikte 22 Kasım 2019 tarihinde
Eskişehir’de bir dizi ziyaretlerde
bulundu.
Eskişehir’deki programlar kapsamında Genel Başkan Talip
Geylan, ilk olarak 5 Nisan 2018
tarihinde Osmangazi Üniversitesi
Eğitim Fakültesinde bir cani tarafından katledilen eğitim şehitlerimiz Fatih Özmutlu, Mikail Yalçın,
Serdar Çağlar, Yasir Armağan
için hazırlanan anı köşesini ziyaret
etti. Genel Başkan Geylan ardından Osmangazi Üniversitesi’ndeki üyelerimiz ile bir araya geldi.
Türk Eğitim-Sen üyeleri ile
sohbet eden Geylan, sendikal
çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Geylan, Osmangazi Üniversitesi’nde hak mücadelesinin yılmaz mevziisinin Türk
Eğitim-Sen olduğunu söyledi.
Genel Başkan, Eğitim Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Özden Tezel’i de
makamında ziyaret etti.
Genel Başkan Geylan daha
sonra
Anadolu
Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan
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Çomaklı’yı makamında ziyaret
etti. Nezaketinden ötürü Sayın
Çomaklı’ya teşekkür eden Geylan, huzurlu çalışma ortamı oluşturulması yolunda aldığı tedbir
ve girişimlerinden dolayı teşekkürlerini sundu.

Genel Başkan Talip Geylan ve
Genel Başkan Yardımcısı Cengiz
Kocakaplan, Anadolu Üniversitesi’ndeki üyelerimizi de ziyaret
etti. Bunun yanı sıra Geylan, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu’nu
makamında ziyaret etti.
Genel Başkan Talip Geylan,
Es Tv’nin canlı yayın konuğu
olurken, akşam saatlerinde ise
Eskişehir 1 No’lu Şube’nin 24
Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlediği programa
katıldı. Toplantıda Genel Başkan
Yardımcısı Cengiz Kocakaplan,
TÜRKAV Genel Başkanı Ebubekir Korkmaz, Eskişehir Milletvekili
Nurullah Sazak, Eskişehir 1 No’lu
Şube Başkanı Haydar Urfalı, Eskişehir 2 No’lu Şube Başkanı Gürol
Yer ve şubelerin yönetim kurulu
üyeleri ile çok sayıda üyemiz de
hazır bulundu.
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GENEL BAŞKAN HİTİT ÜNİVERSİTESİ’NDEN SESLENDİ

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Genel Başkan
Yardımcısı Fuat Yiğit ile birlikte
15.10.2019 tarihinde Çorum’da
bir dizi etkinliklerde bulundu.
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Ali Osman Öztürk’ü makamında ziyaret ederek, görüş alışverişinde bulunan Genel Başkan
Geylan ve beraberindeki heyet
daha sonra Hitit Üniversitesi işyeri
temsilcilik büromuzun açılışına da
katıldı.
Genel Başkan aynı gün akşam
Genel Başkan Yardımcısı Fuat
Yiğit ile birlikte Çorum Şube
Başkanlığı’nın düzenlediği programda Hitit Üniversitesi’ndeki
temsilci ve üyelerimizle bir araya
geldi.
Genel Başkan Talip Geylan,
Türk Eğitim-Sen’in Çorum Hitit
Üniversitesi’nde yetkili sendika

olmasında emeği geçen herkese
teşekkür ederek sözlerini sürdürdü. Sadece adam gibi sendikacılık yaparak üye kaydettiklerini
ifade eden Geylan, “Ne kimseye ulufe dağıtıyoruz, ne de gayri
ahlaki tekliflerde bulunuyoruz.
Kimseyi tehdit etmiyoruz. Sadece
işimizi doğru dürüst yaparak, üye
artışı sağlıyoruz. Bununla da gurur duyuyoruz” dedi.
Üniversitelerimizi bir takım lobiler, cemiyetler, vakıflar, dernekler
ve sendikalar yönetmesin!
Genel Başkan, üniversitelerde
yaşanan yönetim sorununa dikkat
çekerek, “Rektör atamalarından,
görevde yükselmelere, akademik
kadro yetersizliğine kadar üniversitelerimizin birçok sorunu bulunmaktadır. Hatırlanacağı üzere
idari personelin görevde yükselmesi için YÖK merkezi yazılı sınav

yaptı. Türk Eğitim-Sen olarak yazılı sınav uygulamasını desteklerken, yazılı sınavda başarılı olanların mülakatta elenmemesi için
çağrıda bulunduk. Hatta YÖK’e
bu konuda yazılı başvuru yaptık.
Üniversitemizin bir kısmı bu çağrıya uyarak, yazılı sınav puanı ne ise
o puanı verdi ve mülakat dolaylı
olarak işlevsiz hale getirildi. Ancak Hitit Üniversitesi’nde durum
böyle olmadı. Hitit Üniversitesi,
mülakatlarda kamera gözlemci
sistemi kullandığını söyleyerek,
adayların mülakat puanlarını da
dikkate almış. Kamera sistemi
nispeten de olsa kişisel tasarrufları engellese de, elbette yeterli
değildir. Mülakat tamamen kaldırılmadığı sürece torpilin önüne
geçemezsiniz. Unutulmamalıdır
ki, mülakat adalet ve liyakati öldürür. Mülakatın olduğu yerde
kişisel inisiyatifin sonlandırılması

mümkün değildir” diye konuştu.
Rektör atamalarında Türk
Eğitim-Sen’in talebinin demokratik katılım olduğunu bildiren
Geylan, üniversite yönetimlerinin
üniversite çalışanlarının demokratik katılımı ile belirlenmesini
istedi. Geylan sözlerini şöyle sürdürdü: “Hatırlanacağı üzere eski
sistemi eleştiriyorduk, ne yazık ki
Dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olduk. Rektörlerin
atanmasında seçim sisteminin
kaldırılması ile birlikte bir takım
mensubiyetlerin ve grupların sürece aktif katılımları söz konusu
oldu. Buna şiddetle karşıyız. Üniversiteler ehil eller tarafından yönetilmelidir. Üniversitelerimizi bir
takım lobiler, cemiyetler, vakıflar,
dernekler ve sendikalar yönetmesin! Üniversiteleri sadece üniversite çalışanları yönetsin! Dedi.
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EĞİTİM ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDETİ ÖNLEME
KANUNU TEKLİFİ TBMM BAŞKANLIĞI’NA SUNULDU

Genel Başkanımız Talip Geylan
tarafından, eğitim çalışanlarına
yönelik şiddeti önleyici tedbirlerin alınması ve failler hakkında
caydırıcı müeyyideler getirilmesi
amacıyla 5237 sayılı Türk Ceza
Kanunu’nda değişiklik yapılması
istenen teklif 13 Kasım 2019 tarihinde MHP Grup Başkanvekili
Muhammed Levent Bülbül’e iletilmişti.
Yasa teklifi,Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ tarafından 21.11.2011

tarih ve 2019/520 sayılı başvuru
ile TBMM Başkanlığı’na yapıldı.
Sayın Karadağ’a teşekkür ediyor, gerek komisyon aşamasında
ve gerekse Genel Kurul sürecinde tüm partilerimizin teklifimize
sahip çıkarak yeni bir başlangıca
vesile olmalarını temenni ediyoruz. Artık öğretmenlerimize yönelik şiddet ve taciz hadiselerinin
ülke gündeminden çıkmasını diliyor, Meclisimizin tüm üyelerine
şimdiden teşekkür ediyoruz.
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