TÜRKİYEKAMU-SEN

TÜRK EMEKLİ-SEN

Emekli torbadan çıkamadı!

AKP hükümeti hedeflenen enflasyonu düşük
göstermek için enflasyon sepetindeki gıda payının ağırlığını her geçen gün azaltmaktadır.
2015yılında  % 24, 25 olan gıda payını, bu yıl
%23,68 seviyesine çekmiştir. Oysa sağlıklı
bir yaşam için sepetteki gıda payını artırması
gerekirken, gıda payı daha düşük ülkeler emsal
alınarak % 20’lere çekmek istemektedir.
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi; hedeflerinin
enflasyon sepetinden gıdanın ağırlığını azaltarak, enflasyonu %7’nin altına çekmek olduğunu
söylüyor.
Emekli ise; maaşına 1 lira dâhi zam olsun da,
biraz daha karnımı doyurayım diye düşünüyor.
Sayın Bakanın derdi enflasyonu, hesap oyunları
ile daha düşük gösterme çabası!..
Emekli; maaşı ile ancak karnını doyuruyor, ev
kirasını ödüyor. Üstü başı parçalanıyor, yama
tutmaz hale gelince yeni bir şeyler alabiliyorken,
devleti yönetenlerin hesabına bak!..
Enflasyon sepetindeki gıdanın ağırlığını düşürmekle gerçek enflasyon düşmez.  Maaşlarına
daha az zam yapılacağı için emeklilerin, kamu
çalışanlarının, dar gelirlinin, sabit gelirlinin alım
gücü düşer. Böylece emekli daha fazla sürünmeye devam eder.

Ülkelere göre enflasyon sepetinde gıdanın
ağırlığı
Hindistan’da
%45,5
Çin’de
%31,8
Rusya’da
%30
Türkiye’de
%23,68
Güney Afrika
%15,2
Endonezya’da %19,5
Güney Kore’de %13,6  
% 45,5 veren ülkelerde var %13,6
veren ülkelerde var...
Biz emekliler enflasyon hesabında reel enflasyonun, yayınlanan enflasyondan 3-4 puan daha
yüksek olduğunu biliyor ve iliklerimize kadar
yaşıyoruz.  Biz maaş zamlarının asgari geçim
standartlarına göre belirlenmesini istiyoruz.
Gerçek enflasyon sepeti uygulanarak emekli refahının yükseltilmesi yerine, enflasyon oyunları
ile emeklilerin daha çok çile çekmesi hoşunuza
mı gidiyor? Unutmayın bir gün sizde emekliler
ordusuna katılacaksınız. Ballı yerlerden emekli
geliri ayarlamadıysanız vay halinize...
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30 yıldan fazla hizmetin
karşılığı güncellenerek
ödenmelidir!

30 yıldan fazla hizmet süresi olan kamu çalışanlarına
30 yıl sonrasında çalıştıkları süreler için de emekli
ikramiyesi alabilmelerine ilişkin kanun teklifi TBMM
Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.
Buna göre, 30 yılın üzerindeki hizmetlerine ilişkin olarak ikramiyelerini alamayan kamu görevlisi
emeklilerine 30 yılın üzerinde çalıştıkları süreler için
ödenecek ikramiye miktarının, emekli olunan tarihteki
belirlenmiş katsayılar üzerinden hesaplanması ve
geçmişe ilişkin bir faiz ya da güncelleme yapılmaması
öngörüldü. Hal böyle olunca 300 bin dolayındaki
emeklinin de ikramiye hayalleri suya düşecek gibi
görünüyor.
Geçmişe dönük her türlü borç ve alacaklarda güncelleme yapılarak hak sahiplerinin mağduriyet
yaşamalarının önüne geçilmesi amaçlanırken, bu
kanunda yıllarca mağdur edilmiş emeklilere güncelleme yapmadan emekli oldukları tarihteki katsayı
ve göstergeler üzerinden ödeme yapılacak olması,
yıllardır haksızlığa uğramış emeklilerimiz için yeni
bir mücadele konusu yaratacak. Buna göre kamu
görevlileri ne kadar önce emekli oldular ise 30 yıldan
fazla süreler için o kadar az ikramiye alacaklar. Öyle
ki, yıllar geriye gittikçe emeklilerin alacağı ikramiye
miktarı da kuruşlu rakamlara inecek.

Haberin detayları

www.kamusen.org.tr

Türkmen yurdu Halep tarihinin en zor günlerini yaşarken,
Türk Ocakları Genel Merkezi başta Halep olmak üzere
Suriye'de hayatta kalma mücadelesi veren soydaşlarımıza
yönelik "HALEP'İN SON ÇIĞLIĞINA SES VER!"
adı altında bir kampanya başlattı.
Türk Ocakları tarafından başlatılan yardım kampanyasına
konfederasyonumuz Türkiye Kamu-Sen'de destek verdi.
TÜRKİYE KAMU-SEN YARDIM KAMPANYASINA SONUNA KADAR DESTEK OLACAKTIR
Yardım kampanyasına ilişkin bir değerlendirmede bulunan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk,
"Konfederasyon olarak bu yardım kampanyasına tam
destek olacağız" dedi.  Koncuk, "Suriye'de zor durumda
bulunan ve yaşam savaşı veren Türkmen kardeşlerimize
yönelik olarak Türk Ocakları tarafından yapılan yardım
kampanyasına Türkiye Kamu-Sen olarak destek veriyoruz.
Tüm teşkilatımızı "HALEP'İN SON ÇIĞLIĞINA SES
VER!" kampanyasını desteklemeye davet ediyorum"
dedi. Aşağıdaki yardım hesaplarına nakdi yardımda bulunarak Türkmen kardeşlerimizin ihtiyaçlarının karşılanması için destek sağlayabilirsiniz.
HESAP ADI: Türk Ocakları Derneği Genel Merkezi

OCAK 2017

Adana ve Kahramanmaraş’ta
teşkilatımız ve üyelerimizle buluştuk

T

ürkiye
KamuSen’in teşkilatları
ve üyeleri ile buluştuğu
istişare
toplantıları büyük
bir coşku ve heyecanla
devam ediyor. İstişare toplantılarımız çerçevesinde
Adana ve Kahramanmaraş illerimizi ziyaret eden
Türkiye Kamu-Sen Genel
Başkanı İsmail Koncuk ile
birlikte, Türkiye Kamu-Sen
Genel Mali Sekreteri ve
Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı İlhan Koyuncu,
Türkiye Kamu-Sen Genel
Mevzuat Sekreteri ve Türk

Haberin detayları

Denizli’de Türkiye Kamu-Sen coşkusu

T

ürkiye Kamu-Sen’in teşkilatları ve üyeleri ile
buluştuğu istişare toplantıları büyük bir coşku ve heyecanla devam

ediyor.
Son olarak Denizli ilimizde yapılan
istişare toplantısında Genel Başkanımız İsmail Koncuk ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Türkiye Kamu-Sen
Genel Sekreteri ve Türk Sağlık-Sen
Genel Başkanı Önder Kahveci, Türkiye Kamu-Sen Genel Teşkilatlandırma Sekreteri ve Türk Büro-Sen Genel Başkanı Fahrettin Yokuş, Türkiye
Kamu-Sen Genel Mali Sekreteri ve
Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı İlhan Koyuncu, Türkiye Kamu-

Sen Genel Eğitim Sekreteri ve Türk
Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı
Hazım Zeki Sergi, Türkiye KamuSen Genel Toplu Sözleşme Sekreteri ve Türk İmar-Sen Genel Başkanı
Necati Alsancak, Türkiye Kamu-Sen
Genel Mevzuat Sekreteri ve Türk
Enerji-Sen Genel Başkanı Mehmet
Özer, Türkiye Kamu-Sen Genel
Basın Sekreteri ve Türk Haber-Sen
Genel Başkanı Sedat Yılmaz teşkilat
yöneticilerimiz, üyelerimiz ve kamu
çalışanları ile bir araya geldi.
Coşkulu bir biçimde gerçekleştirilen
Denizli istişare toplantımızda, Genel
Başkan İsmail Koncuk, ülke gündemi ve çalışma hayatına dair önemli
değerlendirmelerde bulundu.

KADIN KOMİSYONLARI “TEMEL EĞİTİM
PROGRAMI” SERTİFİKA TÖRENİ YAPILDI

Haberin detayları

www.kamusen.org.tr

ADANA

www.kamusen.org.tr
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Enerji-Sen Genel Başkanı Mehmet Özer, Türkiye
Kamu-Sen Genel Basın
Sekreteri ve Türk HaberSen Genel Başkanı Sedat
Yılmaz, Türkiye Kamu-Sen
Genel Dış İlişkiler Sekreteri
ve Türk Tarım Orman-Sen
Genel Başkanı Ahmet Demirci ve Türk Kültür SanatSen Genel Başkanı Hasan
Hüseyin Yılmaz kamu çalışanları ve üyelerimiz ile bir
araya geldi.Genel Başkan
İsmail Koncuk, ülke gündemi ve çalışma hayatına dair
önemli değerlendirmelerde bulundu.

www.kamusen.org.tr
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TÜRKİYE KAMU-SEN KİMLERİN
SENDİKASIDIR, İLKELERİ NEDİR?
Genel Başkanımız İsmail Koncuk kaleme aldığı yazısında, Türkiye
Kamu-Sen’in nasıl bir sendika olduğunu, değerlerini ve ilkelerini anlattı.
“Biz, adalete, hakka, hukuka, kul hakkına
ve evrensel insan haklarına saygıya inanıyor, tüm insanlarımızın bu değerlerden
nasiplenmesi için mücadelenin önemini
vurguluyoruz” diyen Genel Başkan Koncuk, “Sendikacılıkta, kirlenmeyi, kokuşmuşluğu, yandaşlığı topyekun reddediyoruz” dedi.
Genel Başkan İsmail Koncuk değerlendirmesinde;
“Yapılan insani hataların her zaman
telafisi vardır. Art niyetli olmayan eksik ve
kusurlar her zaman düzeltilebilir, ancak
vatanseverliği sebebiyle, hata yapan,
duygularına gem vuramayan insanların linç edilmesine asla gönlümüz razı
olamaz. İnanıyoruz ki, vatanseverlik
yargılanamaz! kim ne derse desin vatanseverliğin yargılanmasına müsade
edilemez.
Türkiye Kamu-Sen bir sendikadır, ancak
kendisini yüzde yüz milli, yüzde yüz yerli
olarak tanımlayan vatansever özelliği
öne çıkmış,
"Türkiye
Sevdalısı"
sıfatını
benimsemiş, dünya
görüşü
ne olursa
olsun, tüm
kamu çalışanlarının
yuvasıdır.
Biz, her
hareketimizde, bu özelliğimizi unutmadan davranması gerektiğine inanan insanlarız.
Biz, ırkçı değiliz, biz ayrılıkçı, bölücü değiliz, biz tek kelime ile vatanseveriz. Biz,
eğitim dilinin de, resmi dilin de Türkçe
olmasından yanayız. Biz, Anadolu coğrafyasında, yaşama hakkımıza göz diken,
güven içinde yaşamamıza engel olan
tüm unsurlara kökten karşıyız ve bu unsurlara karşı verilen her türlü mücadeleyi
sonuna kadar destekledik, destekleriz.
Biz her alanda olduğu gibi, sendikacılık

alanında da ahlakı savunuruz, stratejilerimiz, olaylara yaklaşım tarzımız, taşıdığımıza inandığımız ahlaki değerlerimizle
asla çelişemez. Sendikacılıkta, kirlenmeyi, kokuşmuşluğu, yandaşlığı topyekun
reddediyoruz.
Biz, adalete, hakka, hukuka, kul hakkına
ve evrensel insan haklarına saygıya inanıyor, tüm insanlarımızın bu değerlerden
nasiplenmesi için mücadelenin önemini
vurguluyoruz.
Biz milli ve manevi değerlerimize sımsıkı
bağlı ve bu değerlerin tartışılmasına asla
izin vermeyen bir anlayışın temsilcileriyiz. Bizim inandığımız tüm değerler,
milletimizin asırlar boyunca can verdiği,
kan verdiği değerlerdir. Bu kıymet hükümlerine saygısı olmayanın, bizimle de
yakından uzaktan ilgisi olamaz.
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucusu, Ulu Önder Atatürk'e, milli mücadele
kahramanlarımıza saygı esastır. Tarihini
saymayan, ecdadına değer vermeyen
hiç kimseyle
yolumuz kesişemez. Türk tarihi
bir bütündür
ve birbirinin tamamlayıcısıdır.
Türkiye KamuSen, hak
aramada ilkeli,
kararlı ve cesur
sendikacılığın
tek adresidir.
Bu ülkeye ve
bu coğrafyada
yaşayan, etnik kökeni ne olursa olsun
tüm insanlara saygı ve hizmet, Türkiye
Kamu-Sen'in değişmez hedefidir.
Türkiye Kamu-Sen ile yürüyecek herkes,
bu değerlere saygıyı da esas almalıdır.
Bizimle yürüyenler, neden bizimle olduğunu bilmelidir. Bizim gizli bir ajandamız yoktur ve olmayacaktır. Kimseyi
aldatmadık, aldatmayacağız. Tüm ekonomik ve sosyal haklarımızın da sonuna
kadar savunucusu olmaya devam edeceğiz” dedi.
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KONCUK: İNANMIŞ İNSANIN
GÜCÜ, EN BÜYÜK GÜÇTÜR

Isparta’da
teşkilat toplantısı

BİZ BURADAYIZ, DİMDİK AYAKTAYIZ!

Türkiye Kamu-Sen, şehitlerimiz, vatanımız
ve Türk Milleti için yine meydanlardaydı...
Türkiye Kamu-Sen’in ülke genelindeki istişare toplantıları Isparta’da devam etti. toplantıya Burdur teşkilatı da katıldı.
Coşku ve heyecanın hiç dinmediği toplantıda, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail
Koncuk ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Türkiye Kamu-Sen Genel Teşkilatlandırma Sekreteri ve Türk Büro-Sen Genel Başkanı Fahrettin Yokuş, Türkiye Kamu-Sen Genel Mali
Sekreteri ve Türk Yerel Hizmet-Sen Genel
Başkanı İlhan Koyuncu, Türkiye Kamu-Sen
Genel Toplu Sözleşme Sekreteri ve Türk
İmar-Sen Genel Başkanı Necati Alsancak,
Türkiye Kamu-Sen Genel Basın Sekreteri ve
Türk Haber-Sen Genel Başkanı Sedat Yılmaz, Türkiye Kamu-Sen Genel Sosyal İşler
Sekreteri ve Türk Ulaşım-Sen Genel Başkanı Şerafeddin Deniz, Türk Kültür Sanat-Sen
Genel Başkanı Hasan Hüseyin Yılmaz ve
Genel Merkez Yöneticilerimiz, üyelerimiz
ve teşkilatımızla bir araya geldi.
İstişare toplantımıza katılımcıları selamlayarak başlayan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, ülke ve çalışma hayatı
gündemine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Haberin detayları

www.kamusen.org.tr

Ü

lkemizde son dönemlerde peş peşe
yaşanan terör olaylarını protesto eden
Türkiye Kamu-Sen
ailesi, Ankara Kızılay Meydanında “Teröre Hayır” dedi.
Güvenpark’ta düzenlediğimiz
“Teröre Hayır” mitingine binlerce vatandaşımız katılırken, Türkiye Kamu-Sen, dost düşman
herkese Türk milletinin birlik
ve beraberliğini kimsenin bozamayacağını, teröre teslim olmayacağımızı hep bir ağızdan
bir kez daha haykırdı. Ankara
Kızılay’da toplanan binler, “Şehitler ölmez, vatan bölünmez,
Şehidim hakkını helal et bize,
Hepimiz Mehmet’iz, PKK’ya yeteriz” sloganları ile başkenti inletti.
“Teröre Hayır” mitingimiz başta Mustafa Kemal Atatürk, silah
arkadaşları ve tüm şehitlerimiz
için saygı duruşu ve ardından

okunan İstiklal Marşı
ile başladı.
Hemen ardından eller
semaya tüm
şehitlerimiz
için kalktı.
Şehitlerimiz
için duayı
Türk Diyanet
VakıfSen Genel
Başkanı Hazım Zeki Sergi yaptı.
KONCUK: BİZ HEP BİRLİKTE
TÜRK MİLLETİYİZ
Şehitlerimizin ruhları için yapılan duanın ardından, kalabalığa
hitap eden Türkiye Kamu-Sen
Genel Başkanı İsmail Koncuk,
“15 Temmuz’da da çok açık
olarak görüldüğü üzere, bütün
şer güçlerin ortak amacı, bu ülkede bir iç kargaşa yaratmaktır.
Bu, aklı başında herkesin ma-

lumudur ve yıllardır yapılmak
istenilen tam da budur. Emperyalistlerin hain emellerine karşı,
milli direnişimizi kırmak, milli
birliğimizi yıkmak için büyük bir
oyun sahneleniyor. Birbirimize
düşmemiz için planlar yapılıyor,
yürek acımız provoke ediliyor.
Biz bu oyunu yakın çevremizde görüyoruz. Türkiye’nin bir
Suriye, bir Irak olmasına asla
müsaade etmeyeceğiz. Biz bu
oyuna gelmeyiz. Hiçbir güç,
hiçbir kahpelik, hiçbir ihanet,

bizlerin bu vatandan vazgeçmesini sağlayamayacaktır. Gelecek nesillerimiz için, Hak için
bu vatanı canımız pahasına da
olsa koruyacağız. İhaneti zinhar
unutmayacağız! Vatanımızı asla
böldürmeyeceğiz! Hainler, iç
ve dış düşmanlarımız şunu iyi
bellesin; her patlayan bomba,
her şehidimiz, akan her şehit
kanı, gözümüzden süzülen her
damla yaş bizi birbirimize biraz
daha yaklaştırmaktadır. Ne Mutlu Türk’üm diyene!” dedi.’’

Haberin detayları

www.kamusen.org.tr
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TÜİK’in enflasyonunun mutfak enflasyonunu yansıtmadığı bir kez daha görüldü

MUTFAK ALEV ALEV!
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk
TÜİK’in açıkladığı 2016 enflasyon rakamına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Genel
Başkan
Koncuk açıklanan rakamların cebimize
yansıyan gerçek enflasyonu
ortaya koymadığını belirtti.
Genel Başkan
İsmail Koncuk
değerlendirmesinde;
“2016 yılına ilişkin
enflasyon
rakamları açıklandı.
TÜİK’in
açıkladığı verilere göre 2016
yılında enflasyon %8,53 olarak belirlendi. Buna göre
ülkemizdeki bütün mal ve
hizmetlerin bedeli, ortalama
%8,53 oranında zamlandı.
Bilindiği gibi TÜİK, ülkemizdeki 417 çeşit ürünün
ortalama fiyat değişimi üzerinden bir enflasyon hesabı
yapıyor. Bu ürünlerin içerisinde flütten at yarışına, sayısal lotodan milli piyangoya kadar vatandaşlarımızın
ağırlıklı olarak kullanmadığı ürünleri de kapsamakta.
Ama yapılan araştırmalara
göre vatandaşlarımızın düzenli olarak kullandığı mal
ve hizmet adedi, bu 417
ürün içerisinde yalnızca 8090 arasında değişiyor.
Dolayısıyla TÜİK tarafından
açıklanan enflasyon rakam-

ları bir ortalamayı gösterse
de gerçek anlamda vatandaşlarımızın cebine yansıyan fiyat dalgalanmalarını
yansıtmıyor. Kaldı ki, geç-

tiğimiz yıl döviz kurlarında yaşanan artışlar kamu
görevlilerimizin ve vatandaşlarımızın alım gücünün
düşmesine, maaşların reel
olarak azalmasına neden
oldu.
2015 YILI SONUNDA
4,3 LİRA OLAN
KURŞUNSUZ BENZİNİN
FİYATI DA %21,4
ORANINDA
ARTARAK 5,22 TL’YE
YÜKSELDİ.
2015 yılı sonunda 2,91 TL
olan dolar kuru 2016 yılının son gününde 3,52’ye
yükseldi. 2015 yılı sonunda
3,18 TL olan Euro ise 2016
yılı sonunda 3,71 oldu.
Buna göre dolar kurundaki yıllık artış %21; Euro’daki yıllık artış ise %17 olarak

gerçekleşti.
Dolayısıyla bütün ürünlere
de döviz kurunda yaşanan
bu artışa paralel olarak bir

artış geldi. Öyle
ki, 2015 yılı sonunda 4,3
lira olan kurşunsuz benzinin
fiyatı da %21,4 oranında
artarak 5,22 TL’ye yükseldi.
Akaryakıt fiyatlarının artmasıyla ulaşım giderleri de
yükseldi ve bütün ürünlerin
fiyatına en azından taşıma
maliyeti olarak bu rakamlar
yansıtıldı.
Türkiye Kamu-Sen Ar-Ge
Merkezi’nin
çalışmasına
göre benzin fiyatlarının enflasyona göre 2,5 kat daha
fazla zamlandığı ortaya çıkıyor. Buna göre vatandaşlarımız, yılbaşında 215 liraya
doldurdukları 50 litrelik depoyu, bugün 261 liraya doldurabiliyor. Benzin fiyatlarındaki artış, vatandaşların
karşısına her depo doldurmada 46 lira ek yük olarak
çıkıyor.

MEMUR MAAŞLARI
DOLAR KARŞISINDA
REEL OLARAK
ORTALAMA %7 ERİDİ
Hal böyle olunca belki şans
topuna, sayısal loto fiyatına
ya da flüt ve at yarışı oyunlarına zam gelmedi ama vatandaşlarımız için olmazsa
olmaz nitelik taşıyan gıda,
giyim, ulaşım, temizlik, haberleşme, eğitim gibi ürünler açıklanan enflasyonun
üzerinde zamlandı.
Memur maaşları dolar karşısında reel olarak ortalama
%7 eridi ve alım gücü 2008
yılının bile gerisine gitti. Bütün bu hesaplamalar gösteriyor ki ne memur ve emekli
maaşlarına ne asgari ücrete
ne de diğer çalışanların ücretlerine yapılacak zamlar
kararlaştırılırken enflasyon
hesabını temel almak gerçekçi bir yaklaşım değildir.
Ülkemiz gerçeklerini ortaya
koymayan, harcamalarda
ortaya çıkan gerçek artışları karşılamayan ve maaşların reel olarak artmasını
sağlamayan zamlarla kamu
görevlilerimiz her geçen yıl
biraz daha fakirleşmekte,
alım gücümüz biraz aha
düşmektedir. Sosyal devlet,
çalışanların ve vatandaşların ekonomik gerçekler karşısında korunmasını öngörür. Öyle ise bu yıl içinde
gerçekleştireceğimiz toplu sözleşme görüşmelerine hükümetin enflasyon
hedefi doğrultusunda bir
zam teklifi ile gelmesi kabul edilemez” dedi.
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Koncuk: 2017 yılı hayırlar getirsin
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, milletimizin yeni yılını yayınladığı bir mesaj ile kutladı.
2017 yılının hayırlar getirmesini temenni eden Genel Başkanı Koncuk,
“Ülkemizin içinde bulunduğu bu karanlık süreçten daha da güçlenmiş
olarak çıkmasını diliyorum” dedi.
Genel Başkan İsmail Koncuk mesajında; “Oldukça zor geçen ve üzücü
olaylara sahne olan bir yılın sonunda, 2017'nin başta Türk ve İslam alemi olmak üzere tüm insanlığa huzur,
mutluluk, barış, sağlık ve esenlikler
getirmesini; tüm çalışanların emeğinin
karşılığını tam olarak alacağı, herkesin
kendisi ve ailesinin insanca yaşamasına yetecek düzeyde bir gelire kavuşacağı, demokrasinin tüm kurumlarıyla
hayat bulacağı bir yıl olmasını dilerim.
MİLLETİMİZE KURDUKLARI
KAHPE TUZAKLARIN
BAŞLARINDA PARALANMASINI
YÜCE ALLAH’TAN NİYAZ EDERİM
İslam alemini kuşatan ateş, kan ve gözyaşının en kısa sürede sona ermesini,
açlık ve yokluk içinde perişan kalmış
mazlumların bir an önce refaha kavuşmasını, şehitlerimizin mübarek kanları
üzerinde yükselen devletimizde gözü
olan iç ve dış tüm düşmanlarımızın
bertaraf edilerek askerimize, polisimize, milletimize kurdukları kahpe tuzakların başlarında paralanmasını Yüce
Allah’tan niyaz ederim.
Bizlerin huzur ve refahı için gerek yurt
içinde gerekse yurt dışında cansiperane bir mücadele veren tüm güvenlik güçlerimizin kısa zaman içinde bu
operasyonları kesin bir zaferle taçlandırması, artık bir tek güvenlik mensubumuzun ve vatandaşımızın burnunun
dahi kanamadan ülkemizin içinde bulunduğu bu karanlık süreçten daha da
güçlenmiş olarak çıkması umuduyla
tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutlar, 2017 yılının hayırlar getirmesini
temenni ederim”

SUÇLUNUN SUÇSUZDAN AYRILMASI
MUTLAKA SAĞLANMALIDIR
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı
İsmail Koncuk, “Türkiye’de soruşturma yapılmıyor, soruşturma yapılmadığı için insanlara savunma
hakkı da tanınmıyor. Bir insanın
kendisine isnat edilen suçu öğrenebilmesinden daha tabi ne olabilir?” diye sordu. Koncuk, yaptığı
değerlendirmede, “Siz elinizdeki
tüm istihbarat örgütlerinin gücüne rağmen Fetö terör örgütünün
gerçek yüzünü ancak 17-25 Aralık
2013’te anlayabildiyseniz, milletimizin anlamasını nasıl bekliyorsunuz?” diyen Genel Başkan Koncuk,
“Dolayısıyla yaşanan süreç bu açıdan değerlendirilmezse, bu toplum
çok ciddi vicdan azapları ile karşı
karşıya kalacaktır. Hatalar, yanlışlar olur ama yeni bir sayfa açılması
gerekir. Suçlunun suçsuzdan ayrılması mutlaka sağlanmalıdır’’ dedi.

TÜRKİYE KAMU-SEN GAZETESİ
Güncel bilgi ve fotoğrafları
FACEBOOK ADRESİNDEN
TAKİP EDEBİLİRSİNİZ !

www.tos.org.tr

TÜRK TARIM ORMAN-SEN

www.facebook.com/turk.tarim.orman.sen

Orman Genel
Müdürlüğü
Personel Atama ve Yer
Değiştirme Esaslarına
İlişkin Yönetmeliğin
“Ek Madde 8”
maddesine dava açtık

DUYURU
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Görevde
Yükselme ve
Unvan
Değişikliği
Esaslarına Dair
Genel Yönetmeliğe
dava açtık

TÜRKİYE GENELİNDE ÜYELERİMİZE
ZİYARETLERİMİZ DEVAM EDİYOR
Genel Merkez Yönetim Kurulumuzca Şube Başkanlıklarımıza bağlı il ve ilçelerinde
kurumlar ziyaret edilerek üyelerimiz ve bütün kamu çalışanlarıyla istişare toplantıları
yapılıp, hizmet kolumuzdaki sorunlar ile ilgili bilgi alış verişinde bulunuldu.
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Ahmet DEMİRCİ

Türk Tarım Orman-Sen Genel Başkanı

Hukuk hukuk
olsun,
Yenikapı ruhu
karşılık bulsun
Millet olarak 15 Temmuz 2016’da
hain bir darbe girişimi ile karşı
karşıya kaldık. Çok şükür ki Türk
Milletinin feraseti ve karşı saldırısı
ile bu girişim püskürtüldü ve darbe
yapanlara karşı milletin “Kontra
Darbesi” ile devletimizin geleceği
kurtarıldı.
Bu darbe girişiminin asıl failleri
kimlerdi? Devletin en kılcal damarlarına nasıl sızmışlardı?
Bu soruların cevabı verilmeden, bu
darbe girişiminden gerekli derslerin çıkarılması mümkün değildir.
Ancak 15 Temmuz süreci sonrası
kamu görevlilerine karşı girişilen;
açığa alma ve memuriyetten ihraç
işlemleri dikkate alındığında, yapılan işlemlerin hukuk zemininde
karşılık bulmadığı ortadadır.
Kamu görevlileri Anayasamızın
128. Maddesi çerçevesinde, 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu

YARGIDAN UYARMA
DİSİPLİN
CEZASINA DUR KARARI ÇIKTI
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Sakarya 2. İdare Mahkemesi, üyemize hukuka aykırı olarak verilen disiplin cezasının
iptali yönünde karar verdi.
Söz konusu Uyarma Disiplin Cezasının iptali
yönünde Sakarya 2. İdare Mahkemesinin
2015/741 Esasında açtığımız dava ile ilgili
12.10.2016 tarih ve K: 2016/1180 sayılı iptal
kararı web adresimizdedir.

veya bu kanuna
dayalı mevzuatlarla istihdam
edilirken, memuriyetten ihraç
edilme işlemleri
de yine aynı
kanunun 125.
Maddesinde
yapılan düzenleme çerçevesinde; 4483 Sayılı
Memurun Muhakematı Kanunu
çerçevesinde yapılması hukuki
zorunluluktur. Memurun Muhakematı kanununa göre bir memurun
görevden ihraç edilmesi öncelikle
idari, gerektiğinde de adli soruşturmalar ile ancak yapılabilir.
Ancak bu süreçte yapılan işlemler,
OHAL adı altında yapıldığı ifade
edilirken, sanki OHAL KHK’larının
Anayasa ve diğer yasaların hükümlerini yok saydığı, hatta tamamının
üzerinde olduğu gibi bir toplum
algısı geliştirildiği görülmektedir.
Biz, Türkiye Kamu-Sen ve Türk
Tarım Orman-Sen olarak darbe
günü ve sonrasında, darbecilerin
karşısında, devletimizin yanında
yer almakta asla tereddüt etmemiş
ve hain girişimin önlenmesi ve
hasarının giderilmesi için cansiperane mücadele yürüttük. Ancak
diğer yandan da kamu hukukunun

EŞ DURUMU
MAZERETİ TAYİNİNE YARGI
SON NOKTAYI KOYDU

Aile bütünlüğünün bozulmasına yönelik işlem tesis eden Orman Genel
Müdürlüğünün bu işlemine karşı,
Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin
2016/767 esasında açtığımız
davada, anılan Mahkeme
talebimizi yerinde bularak dava
konusu işlemi iptal etmiştir.

Bakan Yardımcısı Harun
Tüfekçi’yi ziyaret ettik
Türk Tarım Orman-Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu olarak Orman
ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Sayın Harun Tüfekçi makamında ziyaret edildi.
Ziyarette, Genel Başkan Ahmet Demirci Genel Başkan Yardımcısı
Sebahattin Öztürk ve Ankara 1 Nolu Şube Başkanımız Nurol Bakır
hazır bulundu. Yapılan görüşmede 15 Temmuz süreci sonrası yaşanan açığa alma ve ihraç işlemleri değerlendirildi. Bazı kamu görevlilerinin ihraç edilme süreci sonrası, ihraç gerekçelerinin yeniden
incelenmesi ve ihraca esas soyut bilgiye dayalı değerlendirmelerinin
yeniden gözden geçirilmesi gerektiği, Genel Başkan Ahmet Demirci
tarafından Sayın Tüfekçi’ye iletildi. Bu anlamda bazı üyelerimizin
ihraç gerekçelerinin ortadan kaldırılmasına yönelik, Sendikamızca
sağlanan bilgi ve belgeler Bakan Yardımcısı’na iletildi.

Haberlerin detayları için... www.tos.org.tr

uygulanması ile ilgili olarak, bazı
sarı sendikacılar kafalarını kuma
gömerken bizler, hukukun korunması anlamında her türlü çalışmayı da yapmaya çalıştık. Haksız,
hukuksuz, birilerinin kendilerini
saklamak adına başlattıkları iftira
ve yaftalamalara karşı üyelerimiz
adına ortaya çıkabilecek ihraç
işlemlerinin önlenebilmesi için her
zaman olduğu gibi yine doğru
yerde yer almaya çalıştık. Kurunun
yanında yaş yanmasın mücadelemizi sürdürdük, sürdürmeye
devam edeceğiz. Çünkü hukuk
herkese lazımdır…
15 Temmuz hain darbe girişimi
sonrası ortaya çıkan olumsuz tabloyu ortadan kaldırmak ve ülkemizde
yılların birikimi ile gelişen ayrıştırma ve ötekileştirme probleminin
çözülmesi hepimizin beklentisidir.
Bu anlamda; Sayın Cumhurbaşkanı tarafından başlatılan Yenikapı
ruhunu sonuna kadar destekleyeceğimizi ifade ederek, bu
anlamda sosyal diyaloğun daha
da arttırılması adına elimizden
geleni yaptık ve yapmaya devam
edeceğiz. Ancak son günlerde
görülen odur ki; hizmet kolumuzun
bazı kurumlarında Yenikapı Ruhu
çalışmamaktadır. Çünkü, bazı
kamu kurumlarına ve kurumların
taşra teşkilatlarına bu ruhtan na-
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siplenememiş; sendika görünümlü,
vakıf görünümlü, cemiyet görünümlü bazı çeteler yuvalanmış,
eski takıntıları ile hareket etmekte
ve Yenikapı Ruhu’nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi duvarlarının içine
hapsetmek istediklerini açıkça göstermektedirler. Bunların tek derdi,
makam ve mevkilerini korumaktır.
Bu çeteler biliyor ki; Yenikapı Ruhu
kamuda yerleşirse arpaları azalacak. Kamuda liyakat esas alınırsa,
kendileri yok olacak. Tam da bu
sebeple Sayın Cumhurbaşkanı
ve Sayın Başbakan olmak üzere
sorumluluk makamında bulunanlar
bu çetelere artık müdahale etmeli,
dur demelidir.
Sendikamız ve Konfederasyonumuzca bu konuda yapılan tespitler
doğrudan siyasi iradenin temsilcilerine ve bahse konu ruhun bizzat
hamisi Sayın Cumhurbaşkanına
iletilmekte ve gereğinin yapılması
beklenmektedir.
Bu ruh işlemeyecek ise ve herkes eski ezberi ile icraata devam
edecekse, yapılacak tek şey biz
de tekraren kalemize dönelim ve
kavgaya devam edelim. Bu durumun ülkemizin bu hassas dönemde geçirdiği badireler ile ne
kadar uyuşacağı, herkesin malumu
olmalıdır.
Bekleyip göreceğiz.

AİLE BÜTÜNLÜĞÜNÜ
BOZAN ATAMA
YARGIDAN GÖNDÜ

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü emrinde Mühendis olarak
görev yapmakta  olan üyemiz Ruşen Diken’in rotasyon sebebi ile  Muğla
Orman Bölge Müdürlüğüne tayini yapılmıştı. Üyemizin, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde  mühendis olarak görev yapan eşinden dolayı eş ve
sağlık nedenlerinden  Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne tayinini istemiş
olup kabul edilmemiştir. Sendikamızca açılan davada Muğla 1. İdare
Mahkemesi tarafından başvurumuz yerinde görülerek aile bütünlüğünün
gözardı edilemez olduğu tespit edilerek işlemin iptaline karar vermiştir.

Genel Müdür Nurettin Taş'ı
makamında ziyaret ettik
ÇALIŞANLARIN SORUNLARI MASAYA YATIRILDI
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Nurettin Taş; Genel
Başkan Yardımcılarımız Sebahattin Öztürk, M. Uğur Özdemir, Ankara 1 Nolu Şube Başkanımız Nurol Bakır ve Şube Yönetim Kurulu
tarafından Makamında ziyaret edildi.
Ziyarette Genel Başkan Yardımcısı Sebahattin Öztürk, öncelikle
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü çalışanları ile ilgili
bazı Bölge ve Şube Müdürlüklerindeki sendikal baskılarla ilgili
rahatsızlıklarını ifade etti.
Bu durumun çalışanlar üzerindeki verimi ve iş huzuruna olumsuz
etki yaptığını, yöneticilerin ayrıcalık yapmadan herkese eşit ve hukuka uygun şekilde davranması gerektiği konusunda taleplerini iletti.

Haberlerin detayları için... www.tos.org.tr
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TÜRK SAĞLIK-SEN

Mahkemeden
önemli üst
öğrenim kararı...
İstanbul 13. İdare Mahkemesi
verdiği kararda YÖK’ün her ne
kadar söz konusu bölümün 24
Şubat 2016’da verdiği kararla
üst öğrenim olmadığını karar
verse de üyemizin söz konusu
bölümü bitirdiği tarih itibari ile
kazanılmış bir hak elde ettiğine
dikkat çekti. Mahkeme üyemizin Ön lisans programından
mezun olduğu tarihte İş sağlığı
ve güvenliğinin üst öğrenim sayıldığına vurgu yaparak kaza-

nılmış hakkın dikkate alınması
ve intibakının yapılarak devam
ettirilmesinin hukuki güvenlik
ilkesinin bir sonucu olduğunu
belirtti.
Mezuniyetten sonra verilen üst
öğrenim ile ilgili karara göre
intibak yapılmasının hukuka
uyarlılığının
bulunmadığına
hükmederek söz konusu işlemin iptaline karar verdi. Üyemizin yoksun kaldığı intibak farklarının ödenmesine hükmetti.

Kahveci: Kamu ürkekliği bırakmalı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı’nda gerçekleştirilen Ulusal
İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi toplantısına Türkiye Kamu-Sen adına Genel
Başkanımız Önder Kahveci katıldı.
Bakanlık temsilcileri ile sosyal tarafların katıldığı toplantıda meslek hastalıkları, radyoloji çalışanlarının çalışma
koşulları,
iş sağlığı ve
güvenliği
çalışmaları
ele alındı.
Toplantıda
konuşan Genel Başkanımız Önder
Kahveci,
kamuda iş
sağlığı ve güvenilği konusunda denetim açısından yaşanan sıkıntılara
dikkat çekerek, “Hastaneler iş sağlığı
ve güvenliği açısından çok tehlikeli sınıfta. Fakat kamu hastaneleri iş
sağlığı ve güvenliği konusunda denetimden çok uzak. Kamu bu konuda
hassas davranmıyor. Kamu idaresi bu
meseleye ürkek yaklaşıyor. Kayseri’de
radyoloji çalışanları kansere yakalandı. Konseyinde bu meselede ciddi bir
tutum almasına rağmen kamu hasta-

nelerinde bu açıdan bir denetleme 6 ay
geçmesine rağmen yapılmadı. ‘ dedi.
Konseyde işyeri kaynaklı olduğu açık
olan (Silikozis gibi) meslek hastalıkları
ile ilgili tespit ve tazminatlarda bürokrasi ve hukuk süreçlerinin azaltılmasına yönelik alınan kararı da olumlu bulduğunu kaydeden Genel başkanımız
Önder kahveci “ Kamuda
diş protez
teknisyenleri
laboratuvarlarda kalabalık olarak
çalışıyorlar ve
kimyasallara
bu tür hastalıklara maruz
kalıyorlar. Bunun önüne geçmek için
önlem alınması lazım, bu hastalıklara
yakalanan çalışanlar içinde süreçlerin
kolaylaştırılması çok önemlidir’’ dedi.
Sağlık Bakanlığı verilerine göre hergün 31 sağlık çalışanını şiddete maruz
kaldığını belirten Genel Başkanımız
Önder Kahveci, İş Sağlığı ve Güvenliği
Konseyi’nin sağlık çalışanlarının maruz kaldığı şiddetin önüne geçilmesi
adına bu konuyu gündemine alması ve
çalışma yapılmasını talep etti.
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112 çalışanlarının
sorunlarını
ve taleplerini
aktardık...

Türk Sağlık-Sen'in açtığı davada mahkeme mezun olunan tarihte üst öğrenim sayılan ve
intibakı yapılan bir çalışanın bir daha asla intibakının iptal edilemeyeceğine hükmetti.
2014 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği bölümünden ATT üyemizin mezun olup intibakı yapılan üyemizin 2015 yılı Kasım
ayından itibaren intibakının
iptal edilerek kesilmesi üzerine
üyemiz tarafından söz konusu
durumun düzeltilmesi için başvuru yapılmış fakat idare başvuruyu Aralık ayında reddetmişti.
Söz konusu red işleminin ardından sendikamız tarafından
dava açılmıştı. Davayı görüşen
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Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Aydınlık: ‘‘Nakdi
yemek yardımında 9 aylık kaybı yeniden değerlendireceğiz’’
Genel Başkanımız Önder Kahveci, Genel
Başkan Yardımcılarımız İsmail Türk ve
Ümit Turhan ile birlikte 112 Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Hasan Aydınlık’ı
ziyaret etti.
Yapılan ziyarette 112 çalışanlarının sorunları
ve talepleri Genel başkanımız tarafından
Sayın Genel Müdüre iletildi.
112 Çalışanlarının nakdi yardımı 9 ay gecikmesi ile ilgili sıkıntıları ifade eden Genel
Başkanımız Önder Kahveci, “Toplu sözleşme hükmüne göre 112 çalışanlarına nakdi
yemek yardımı ödemesinin 1 Ocak 2016’da
başlaması gerekiyordu. Yasal zorunluluktu.
Fakat bu nakdi yemek yardımının verilmesinde 9 aylık bir gecikme oldu. Çalışanların
kaybı meydana geldi. Biz yaşanan bu mağduriyet ile ilgili olarak davamızı açtık. Bu
kaybın giderilmesi 112 çalışanlarının talebidir’’ dedi.  Genel Müdür Aydınlık ise bu konuyu tekrar değerlendireceklerini kaydetti.
Genel Başkanımız ayrıca 15 Temmuz gecesi
fedakârca görev yapan Acil sağlık hizmetleri çalışanlarına bir ödül verilmesi için bir
teklifin gündeme getirilmesi istediklerini bu
konuda ilgili yerlere bir başvuruda bulunduklarını kaydetti. Genel Müdür Aydınlık da
bunun hükümet yetkililerinin vereceği bir
kararla olacağını belirterek bunu destekleyeceklerini ifade etti.

112 nakdi yemek yardımında
9 aylık gecikmeye dava açtık
112 Çalışanlarına nakdi yemek yardımı düzenlemesinin 01 Ocak 2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girme
zorunluluğu olmasına rağmen bu tayin bedelinin
ödenmesinin 15 Eylül 2016 tarihiden itibaren ödenecek olmasını düzenleyen genel yazının ilgili hükmünün iptal edilmesi için Sendikamız tarafından
Danıştay’da dava açıldı.
DAVA DİLEKÇESİNDE 112 çalışanlarına tayin bedelinin
01 Ocak 2016 tarihinden itibaren verileceğinin toplu sözleşme
hükmünde yer aldığı belirtilerek uygulanma zorunluluğu bulunmasına rağmen bu tayın bedellerinin ödenmesinin 15 Eylül 2016
tarihinden itibaren geçerli olacağı ibaresi açıkça toplu sözleşme
hükmüne aykırılık teşkil ettiğine dikkat çekildi.
DAVA KONUSU iptali istenen ibarenin toplu sözleşmede 1
Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe giren söz konusu tayin bedelinin
verilmesi gerektiği hükmünü kısıtlayıcı şekilde 15 Eylül 2016
tarihinden itibaren geçerli olacağının belirtilmesi hakkın yasaya uygun şekilde kullanımına engel olduğuna vurgu yapılarak
söz konusu hükmün yürütmesinin durdurularak iptaline karar
verilmesi istendi.

Fahri Seçkin

Hasan Pehlivan

Elazığ Şube Başkan Yardımcımız Fahri Seçkin ve Tekirdağ
Şube Başkan Yardımcımız Hasan Pehlivan’ı ebediyete uğurladık.
Seçkin’in vefatı üzerine Genel
Başkan Yardımcılarımız Hasan
Şirin ve Abdurrahman Uysal’ın
Elazığ’a giderek aileye taziyelerini ilettiler.
Pehlivan’ın Cenazesine Genel
Başkan Yardımcılarımız İsmail
Türk, Abdurrahman Uysal,
Yusuf Alan katıldılar.
Ruhları şad, mekanları cennet
Olsun. Kederli ailelerine sabır
dileriz, teşkilatımızın başı sağ
olsun.

Mahkemeden haklılığımızı
tescilleyen karar...

fakülteleri ve bunlara
bağlı sağlık uyulama ve
araştırma merkezlerinde çalışanlarının sadece
sağlık hizmet koluna üye
olabileceklerine karar
verilmişti.
Bu düzenlemeye rağmen hala bu fakültelerde
görevli kamu çalışanlarını

eğitim hizmet koluna üye
sayılması ile ilgili işlem
yapanlara bir kararda
mahkemeden geldi. Açtığımız dava sonucunda
Ankara 15. İdare Mahkemesi Ankara Üniversitesi
hastaneleri ile Diş Hekimliği fakültesinde eğitim
hizmet kolunda yer alan

OYAK’tan
başvurumuza cevap
Türk Sağlık-Sen olarak OYAK
Genel Müdürlüğüne bir başvuru yapmış Sağlık Bakanlığı’na
devredilen askeri hastanelerdeki personellerin durumunun
netliğe kavuşturulmasını istemiştik.
Başvuruda devredilen personelin OYAK üyeliğinin ve aidat
ödemelerinin ne şekilde gerçekleşeceği konusunda bilgi
verilmesi   ve ayrıca devredilen personelin OYAK’dan
çıkmak istemesi halinde üyelikten ayrılış işlemlerini ne
şekilde yapacağı ve yapmış
olduğu ödemelerin iadesini
ne şekilde ve hangi oranlarda alacağı hususunda sendikamıza bilgi verilmesi talep
edildi.
OYAK tarafından verilen cevapta OYAK Kanunu uyarınca
üyelik ilişkisi devam ederken
çıkış talebi ile üyeliğin sona erdirilmesinin hukuken mümkün
olmadığına dikkat çekilerek “
Sağlık Bakanlığı’na devredilen
personelin devredildikleri ku-

rum ile ilişkilerinin kesilmesi
durumunda ilişki kesme evrakı
ile Kuruma başvurmaları halinde OYAK tarafından gerekli
işlemler başlatılacaktır' denildi.
OYAK’tan verilen

cevapta kesintilerin ve diğer
işlemlerin de OYAK Kanunu
çerçevesinde yapılmaya devam
edileceği devredilen personel
için herhangi bir değişiklik olmayacağı belirtildi.

1036

Çalışma
Bakanlığı’ndan
başvurumuza cevap

Sendikamız tarafından Çalışma Bakanlığı’na bir başvuru
yapılmış ve Türk Silahlı Kuvvetler Kanuna Tabi iken 669
Sayılı KHK ile Sağlık personeli
kadrolarına geçen (tabip albay,
yüzbaşı hemşire, astsubay sağlık memuru v.b ) personellerin sendikalara üye olup
olamayacakları hakkındaki
tereddütlerin sonlandırılması istenmişti.
Başvurumuza Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Çalışma Genel Müdürlüğü
tarafından verilen cevapta
mevzuata göre kamu görevlilerinin çalıştıkları işyerinin
girdiği hizmet kolunda kurulu bir sendikaya üye olabileceklerine dikkat çekildi
Başvuruda bu nedenle  926
Sayılı Türk Silahlı Kuvvetler Kanuna Tabi iken
669 Sayılı KHK ile Sağlık
Bakanlığı’na
devredilen

hastanelerde görev yapan (tabip
albay, yüzbaşı hemşire, astsubay sağlık memuru v.b ) personellerin sağlık ve sosyal hizmet
kolunda faaliyet gösteren
sendikalara üye olabilecekleri
belirtildi.

15 Temmuz’un kahraman
sağlıkçılarına ödül verilmesi
için başvurduk

Üniversite Hastaneleri ve Diş Hekimliği Fakültesi Çalışanları Sağlık Hizmet Kolundaki sendikalara
üye olur. Eğitim sendikalara üye
tespit tutanağında yer alamaz.
Üniversitelerde özellikle tıp fakülteleri ve diş
hekimliği fakültelerinde
görev yapan kamu personelinin sendika üyeliği ile ilgili tartışmalar
uzunca bir süre sürmüştü.
Sonunda bizim haklılığımız ortaya çıkmış ve Tıp
fakülteleri, diş hekimliği
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TEŞKİLATIMIZIN
BAŞI SAĞOLSUN
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sendikalara üye yapılamayacağına hükmederek yapılan üyeliklerin iptaline
karar verdi. eğitim hizmet
kolunda yer alan sendikaların üyelikleri onaylayarak sendika üye sayılarını
belirleyen eğitim iş koluna ait tutanağında iptaline
karar verdi.

Türk Sağlık-Sen tarafından 15 Temmuz gecesinde hani darbe girişimi sırasında fedakârca
görev yapan 112 acil sağlık hizmetleri ve acil
servis çalışanlarına ikramiye verilmesi talep
edildi.
Sağlık Bakanlığı’na yapılan başvuruda 15
Temmuz’da yaşanan hain darbe girişimine
karşı kamu hizmetini fedakârca yapanlardan
biri de sağlık çalışanları olduğu vurgulandı. 112 acil servis çalışanları o gece çatışma
bölgelerine hayatını riske atarak girdiği ve
Gazilere acillerde hayat kurtaran müdahaleler
yapılarak fedakârca çalışıldığına dikkat çekildi. Söz konusu personellerinde diğer kamu
çalışanları gibi eşitlik ilkesi gereğince ödüllendirilmesi için işlem tesis edilmesi istendi.
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TÜRK ENERJİ-SEN

Türk Enerji-Sen Gen. Bşk.Yrd.

i ve
Bilim Sanay nlığı
aka
Teknoloji B slanı
Müsteşarı A ik
ziyaret ett
Genel Başkanımız Mehmet Özer ve Genel
Başkan Yardımcılarımız C. Burak Oğuzhan,
Mustafa Tümer, Namık Altıparmak, Ankara
3 Nolu Şube Başkan Yardımcımız Selami
Yıldırım, işyeri Temsilcilerimiz Erdoğan Aydın ve  Ahmet Emin Yalçınkaya’dan oluşan
sendikamız heyeti Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı Müsteşarı  Prof. Dr. Ersan Aslan’ı
makamında ziyaret ettiler.
Genel Başkanımız Özer, Bilim Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı ve bağlı il müdürlüklerinde görev yapan personelin sorunlarını
Müsteşar Aslan’a aktardı. Arslan, sorunları
ve sıkıntıların bir çoğunu bildiğini, yeni oluşan sıkıntıları tespit etmeye çalıştığını, önerilerimizi dikkate alacağını belirterek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

YA
MAKİNA KİM UMU
İ KUR
ENDÜSTRİS Ü AHMET
R
GENEL MÜDÜ RET ETTİK
A
TAŞKIN’I ZİY
Genel Başkanımız Mehmet Özer ve Genel
Başkan Yardımcılarımız C. Burak Oğuzhan,
Mustafa Tümer, Namık Altıparmak, Ankara
1 Nolu Şube Başkanımız Osman Kılıç, Şube
Başkan Yardımcılarımız Cihangir Hulusi
Gök ve Ali İhsan Atak ve Kırıkkale İl Temsilcimiz İlker Mazılıgüney’den oluşan sendikamız heyeti Genel Müdür Ahmet Taşkın’ı
makamında ziyaret ederek yeni görevinde
başarılar dilediler.
Genel Başkanımız Özer, Makina Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü ve bağlı
Fabrika müdürlüklerinde görev yapan personelin sorunlarını Genel Müdür Taşkına aktardı. Taşkın, sorunları ve sıkıntıları tespit etmeye çalıştığını, önerilerimizi dikkate alacağını
belirterek ziyaretten duyduğu memnuniyeti
dile getirdi.

Adalet...
Sadece
adalet
istiyoruz!
Gün geçmiyor ki ülkemizde olağanüstü bir olay yaşanmasın, memleketin gündemi olumsuz bir haberle
yankılanmasın. Zor bir coğrafyada yaşayan, büyük ve
idealleri olan, bir milletin kaderi olsa gerek bu durum.
Aleme nizam vermiş, dünyaya hükmetmiş ve adaletin ve
Hak’kın peşinde koşmuş Aziz Türk Milleti’nin imtihanı
da büyük olmaktadır.
Darbe teşebbüsü, ardından başlayan anafor, terör
hadiseleri ve sınırımızın dışında verdiğimiz askeri
mücadele, ülkemize ve bizlere zor günler yaşatmaktadır. Millet olarak bizler içinden geçtiğimiz buhran dolu
günleri atlatıp felaha kavuşacak dirayette ve kararlılıktayız. Bundan yana en ufak bir şüphe dahi yoktur. Yapılan
bazı uygulamaların yanlış olduğunu ve bunların bir an
önce düzeltilmesi gerektiği de açıktır.
Yaşanan musibetlerden ders alabilmek, en büyük fazilettir. Darbe teşebbüsünden sonra, kamunun ne halde
olduğunu hep birlikte gördük. Kamu hayatında mücadele veren yapılar olan biz sendikaların, ifade ettiği,
dile getirdiği birçok durum şimdi ayan beyan gün
yüzüne çıkmış durumdadır. Devlete alternatif olan her
türlü ama her türlü yapı temizlenmeli ve paralel
güç olan tüm unsurlar yok edilmelidir.
Asıl olan devletimizin kurumları ve bizatihi devletimizin
kendisidir.
Kamuda tesis edilecek sağlıklı yapının ancak hakkaniyet ve liyakat esasına göre mümkün olabileceği herkes
tarafından ifade edilmiş olsa da, kendisini hissettiren
bir durum olmadığını üzülerek görmekteyiz. Mesela;
22 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren, Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına sözlü sınav getirilmesi, memurlar için yine
bir fiyasko olup kamuda değişen hiçbir şey olmadığını
ispat etmektedir. Oysa ki; mümkün olduğunca şeffaflık
sağlanmalı, ölçme değerlendirme nesnel olmalı ve
suiistimale müsaade edilmemelidir.
Sendika olarak adaletten başka bir talebimiz yoktur.
Hukukun üstünlüğüne olan inancımız tamdır.
Kendi kurumlarımızda da verdiğimiz mücadele bu eksen de yürümektedir. En son, 2014 yılında EÜAŞ’ın bazı
çalışanlarına verilen Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği kadroların iptali için açtığımız davada sendikamız
haklı bulunmuştur. Burada bizi yaralayan ve üzen husus, bazı memur arkadaşlarımızın kadrosunun düşmesi
sonucudur. Hiçbir zaman isteyemeyeceğimiz böyle bir
durum, kurum idarecilerinin yanlış uygulamalardaki
ısrarları sonucu oluşmuştur. Uyarılarımızın ve itirazlarımızın dikkate alınmasını, dava açma yasal süresinin
son gününü bekleyip, cevap bulamayınca dava açma
seçeneği kullanılmıştır. DSİ mühendis alımları için uygulanan uygulamalı sınav yapılmasına da itirazımız bu
çerçevededir. Alımların şeffaf ve nesnel kriterlere göre
yapılması herkesin kabul edeceği ve fırsat eşitliğini
bozmayacak en sağlıklı yöntemdir.
Türk Enerji Sen olarak verdiğimiz mücadelede samimi ve tutarlı olmak en büyük iddiamızdır. Üyelerimizden
aldığımız güç, verdiğimiz hak mücadelemizde bizi
başarıya ulaştıracak en büyük destektir.
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U
YALANCININ MUM
ANCAK YATSIYA
KADAR YANAR!
Memnun-Sen’e bağlı sendikaların işyeri
temsilcileri, işyeri panolarına astıkları
ilanlar ve diğer propaganda araçları ile

“KİT personelinin yıllık izinlerinin
ertesi yıla aktarılması” sorununu

çözdüklerini anlatıyorlardı.
Bu kesinlikle doğru değildir.
KİT personelinin 2016 yılına ait yıllık izni
bir sonraki yıla aktarılmamıştır.

TEİAŞ VE EÜAŞ’ta iptal edilen
veri hazırlama kontrol işletmeni
atamalarının iptal edilmesinin
sorumlusu biz değiliz!
Memurlar arasında ayırım yapıp
vebal alan bürokratlar ve
hak hukuk tanımayan yandaş
sendikacılardır..
Haberin detayları
www.turkenerjisen.org.tr

KİT’lerde görev yapan
birim müdür yardımcıları,
teknik şefler, teknik
uzmanlar ve teknik eksperlerin
ek ödeme ve arazi tazminatı
mağduriyetinin
SORUMLUSU MEMUR-SEN’dir.
Toplu Sözleşmenin 32. ve 35. Maddeleri ile Teknik elamanlara sağlanan ek ödemelerden mahrum bırakılan KİT’ lerde
görev yapan Birim Müdür Yardımcıları, Teknik Şefler, Teknik
Uzmanlar ve Teknik Eksperlerin sorunu halen çözülememiştir. Söz konusu unvanlarda görev yapan personelin 2016
yılındaki kaybı 3000 TL olmuştur.
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Mehmet ÖZER

Türk Enerji-Sen Genel Başkanı

KİT personelinin
maaş artışını
Memur-Sen
engellemiştir!
Bilindiği üzere, Hükümet ve Memur-Sen’ in mutabakatı ile sonuçlanan “Kamu Görevlilerinin Geneline ve
Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu
Sözleşmesi” nin 39. Maddesinde “KİT’lerde 399 sayılı
Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görev yapan sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin Temel
Ücret gruplarının 31/01/2016 tarihine kadar yeniden düzenlenmesi konusunda çalışma yapılacaktır”
hükmü yer almaktadır.
Söz konusu madde metnine göre KİT personelinin
Temel ücretlerinin yeniden belirlenmesi ile ilgili çalışma, 31 Ocak 2016 tarihine kadar sonuçlandırılıp,
15 Şubat 2016 tarihinde KİT personelinin maaşlarına
yansıtılacaktı. Ancak, Toplu Sözleşme Metninin diğer
maddeleri ‘‘Kesin hüküm’’ şeklinde düzenlenirken,
bu madde ‘‘Çalışma yapılacaktır” şeklinde düzenlenerek geçiştirilmiştir.
Devlet Personel Başkanlığı, 31 Ocak 2016 tarihinden
önce söz konusu çalışmayı bitirerek hazırladığı tasarıyı Yüksek Planlama Kurulunun onayına sunmuştur.
15 Şubat 2016 tarihinde yürürlüğe konulması gereken Tasarı halen imzalanmayı beklemektedir.
Alt unvanlarda görev yapan KİT personelinin ücretlerinde daha fazla artış sağlamayı içeren bu tasarı; yıllarca sendikamızın her türlü platformda dile getirdiği, 2015 yılında Kızılcahamam’da gerçekleştirilen KİT
Çalıştay’ın da Türkiye Kamu-Sen’ in talebiyle gündeme gelmiş ve Çalıştay sonrası tasarı hazırlanıp YPK’
ya sunulması yönünde çaba sarf edilmişti. MemurSen’ in girişimi ile Toplu Sözleşme görüşmelerine
ertelenen tasarı, daha sonra Toplu Sözleşme masasında Memur-Sen’in teslimiyetçi tutumu nedeniyle
sonuçlanma yerine “Çalışma yapılacaktır” şeklinde
Toplu Sözleşme metninde ancak yer alabilmiştir.
Türk Enerji-Sen olarak; bu tasarıyı oldukça önemsiyoruz. Bu tasarı sonuçlandırılıp uygulanırsa Unvan
grupları 5’ten 3’e düşürülerek sadeleştiriliyor ve yine
KİT yönetim kurullarına %5 oranında skala ayarlama
yetkisi tanıyor.
Bu Tasarı ile KİT personeli ilk defa %6 oranında Tehlike sınıfı zammı ve %6 oranında Görev yeri Zammı
alabilecektir. Ücret Gruplarının 3’e düşürülmesi ile 2.
Grupta memurlar ve teknisyenler, 3. Grupta yardımcı
hizmetler sınıfındaki personel yer almaktadır. Diğer
personelde 1. Grupta yer almaktadır.
Türk Enerji-Sen olarak bu tasarıyı oldukça önemsiyoruz. Bu tasarı yoğun emek gerektiren birimler ile
mahrumiyet bölgelerinde bulunan birimlerde görev
yapan personelin ücretlerinde önemli artışlar sağlıyor.
KİT personelinin ücretlerinde önemli artış sağlayan tasarı, Memur-Sen’in teslimiyetçi politikasına kurban edilmiştir.

TÜRKİYE KAMU-SEN GAZETESİ

16

www.turkulasimsen.org.tr

TÜRK ULAŞIM-SEN

K
İ
K
ı
ıl
y
a
S
/2
6
1
0
2
B
H
UD
i
d
il
ir
t
ş
le
k
e
ç
r
e
g
ı
ıs
t
n
la
Top

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun 22. maddesince Sendikamız ile UDH Bakanlığı
arasında 2016 yılının ikinci Kurum
İdari Toplantısı 16.12.2016 tarihinde UDH Bakanlığı toplantı salonunda gerçekleştirilmiştir.
Toplantıya sendikamızı temsilen,
Genel Başkanımız Şerafettin Deniz,
Genel Sekreterimiz Z.Gürol Toker,
Genel Başkan Yardımcılarımız
Yaşar Yazıcı ve Vahit Cevizci ile
birlikte Ankara-4 Nolu Şube Başkanımız Öztekin Kanber ve Şube
Yönetim Kurulu Üyemiz Yalçın
Uzunkaya katıldı.
Kurum İdari Kurulu toplantısında
görüşülen tutanak haline getirildikten sonra imza altına alınacaktır.
Toplantı gündem maddesini web
sitemizden görebilirsiniz.
www.turkulasimsen.org.tr

OCAK 2017

TÜRKİYE KAMU-SEN GAZETESİ

Antalya/Dalaman
Şube Başkanlığımızın
1. Olağan Genel
Kurulu gerçekleştirildi

Hak arama mücadelemizde bize güç
katacağına inandığımız Antalya/Dalaman Şube Başkanlığımızın 1. Olağan
Genel Kurulu bugün (03.12.2016) Antalya IC Otel’de gerçekleştirildi.
Gerçekleştirilen Genel Kurula, Konfederasyonumuz Türkiye Kamu-Sen’in

Genel Başkanı Sayın İsmail Koncuk, Genel Başkanımız Sayın Şerafettin
Deniz, Antalya Havalimanı
Başmüdürü Sayın Osman
Serdar, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyelerimiz,
İstanbul-3 No’lu Şube
Başkanımız Sayın Öztürk
Çınar, Ankara-2 No’lu
Şube Başkanımız Sayın
Vedat Emre, İzmir-2 No’lu
Şube Başkanımız Sayın
Zafer Akça, Isparta İl Temsilcimiz Sayın
Uğur Özsoy ile Konfederasyonumuza
bağlı sendikaların Şube Başkanları ve
Temsilcileri ile birlikte çok sayıda üyemiz katıldı.
Genel Kurulda açılış konuşmasını ger-

çekleştiren Genel Başkanımız Şerafettin Deniz; Antalya/Dalaman Şube Başkanlığımızın, 2017 yılında Ulaştırma
hizmet kolunda Genel Yetkili Sendika
olma hedefimize ulaşmamızda bizlere
büyük katkı sağlayacağına inandığını
ifade ederek, gündemde yer alan konular ve sendikamızın yapmış olduğu
çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Genel Başkanımız Şerafettin Deniz
Genel Kurul’un Sendikamız ve ulaştırma iş kolunda çalışan arkadaşlarımız
için hayırlı olması temennisinde bulunarak konuşmasını noktaladı.
KAMUDA GERÇEKLEŞTİRİLEN
GÖREVDEN ALMALAR
Konfederasyonumuz Türkiye KamuSen’in Genel Başkanı İsmail Koncuk

ise; Başta iş güvencesi olmak üzere,
kazanılmış haklarımızı gaspa yönelik
her türlü düzenlemeye sonuna kadar
karşı çıkacağımızı ve bu mücadeleye
bütün memurların omuz vermesini beklediklerini ifade ederek, uygulanmayan
Toplu Sözleşme hükümleri ve kamuda
gerçekleştirilen görevden almalar ile
ilgili açıklamalarda bulundu.
SEÇİLEN ARKADAŞLARIMIZI
TEBRİK EDERİZ
Genel Kurulda, üyelerimizin hür iradeleriyle kullanmış oldukları oylar neticesinde, Şube Başkanlığı, Şube Yönetim Kurulu, Şube Denetleme Kurulu ve
Şube Disiplin Kurulu’na seçilen arkadaşlarımızı tebrik eder, çalışmalarında
üstün başarılar dileriz.

İŞYERİ ZİYARETLERİMİZ DEVAM EDİYOR
UDHB temsilcilerimiz ve şube kadın komisyonu
üyelerimizle istişare toplantısı gerçekleştirildi
UDH Bakanlığı Bölge Müdürlükleri ve Liman
Başkanlıkları’nda bulunan temsilcilerimiz ile 0306 Aralık, Şubelerimiz tarafından oluşturulan
Kadın Komisyonlarına yer alan bayan üyelerimizle 8-11 Aralık tarihleri arasında istişare toplantıları gerçekleştirildi.
Her iki toplantıda işyerlerinde yaşanan sorunlarla ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulunularak
sendikal çalışmalar hakkında bilgiler verildi.
Toplantı sonrası Eğitimci Yasemin Güngör tarafından kadın komisyonu üyelerimize
iletişim, motivasyon
ve sendikal mücadelede kadınların yeri
ve önemi konulu vermiş olduğu eğitimin
ardından son buldu.
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Genel Başkanımız Şerafettin Deniz, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyelerimiz, işkolumuzda yer alan işyerlerini
ziyaret edip ulaştırma çalışanları ile buluşmaya devam
ediyor.
Gerçekleştirilen ziyaretler çerçevesinde, Afyon, İzmir,
İstanbul, Trabzon, Gaziantep, K.Maraş, Bursa, Yalova ve
Çanakkale’de yer alan işyerlerini ziyaret eden Genel Başkanımız Şerafettin Deniz ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz
tarafından gündemde yer alan konularla ilgili açıklamalarda bulunularak, sendikamızın yapmış olduğu çalışmalar
hakkında bilgiler verildi.
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Genel Başkanımız İlhan
Koyuncu, Genel Başkan
Yardımcılarımız Ali Rıza
Kayar, Mustafa Yorulmaz,
Mehmet Ali Kalafat, İzmir
Şube Başkanımız Fikret
Bozkurt,
Şube Başkan
Yardımcılarımız Ramazan
Yıldız, Fatih
Yücesoy ve
Ahmet Çevik
İle Birlikte
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
Sayın Aziz
Kocaoğlu'nu
makamında ziyaret ettik.
Genel Başkanımız Koyuncu
Sayın Kocaoğlu'na Ülke-

mizin içinde bulunduğu
durumlardan bahsederek
Büyükşehir Belediyesi ile
Bağlı Genel Müdürlüklerde çalışanlarının sıkıntıla-

Denge Tazminatı ödemesinde Sendikal ayrım yapmadığından dolayı teşekkür ederek günün anısına
bir plaket taktim etti.

rını ve çözüm önerilerini
sundu. Kamu çalışanlarına
vermiş değerden ve Sosyal

Gerçekleştirilen ziyaretten
duyduğu memnuniyeti
dile getiren Sayın Başkan

Kocaoğlu, "STK'lar şehrin
dinamikleridir. Toplumun
manevi zenginliklerinin
korunmasında ve gelecek
nesillere aktarılmasında
STK'lar önemli rol üstleniyor. Gönüllülük esasına
dayanan STK'ların insanlık için önemli faaliyetler
gerçekleştirdiklerini biliyoruz .İzmir'de farklı mezhep
ve etnik grupların STK'lar
içerisinde birlik olarak çalışmaları sürdürmesi bizler
için mutluluk vericidir.
Şehrin önemli değerlerinden olan bu kuruluşlara
sahip çıkmak konusunda
toplumun her kesimine
önemli görevler düşüyor"
ifadesinde bulunarak
çalımlarınızda başarılar
dilerim’’ dedi.

www.tyhs.org.tr

TÜRK YEREL HİZMET-SEN

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
Aziz Kocaoğlu’nu ziyaret ettik

		OCAK 2017

TÜRKİYE KAMU-SEN GAZETESİ

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı
Lütfü Savaş’ı ziyaret ettik
Genel Başkanımız Sayın İlhan
Koyuncu, Genel Başkan Yradımcımız Mehmete Ali Kalafat, Türkiye
Kamu-Sen
Hatay İl Temsilcimiz Hayri
Şahin, Türk
Eğitim-Sen
1 Nolu Şube
Başkanı Recep Tuncay,
Hatay Şube
Başkanımız
Cengiz Çeyner ve Hatay
Büyükşehir
Zabıta Bölge
Müdürü
Ahmet Keskin
ile birlikte
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Doç.Dr. Lütfü Savaş’ı
makamında ziyaret ettiler.

Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının sıkıntılarını ve çözüm önerilerini sunan Genel Başkanımız

Koyuncu, Sosyal Denge Tazminatı
sıkıntısının, ‘’Yürütmeyi Durdurma
Kararının’’ uygulanması durumun-

da memurların çok mağdur olacağını onun için sözleşmenin yasal
şekilde yapılarak bu mağduriyetin
giderilmesini
istedi;
Sayın Başkan’da
konunun çözülmesi için Mali
Hizmetler Daire Başkanı ile
görüşerek kısa
zamanda çözülmesini istedi.
Yıllardır görevde
yükselme sınavı
açılmayan Büyükşehirde 2017
yılıında görevde
yükselme ve
ünvan değişikliği
sınavı açılması sözünü verdi.
Genel Başkanımız Sayın Savaş’a
Kamu çalışanlarına vermiş olduğu

Sözleşme Polatlı Belediye Başkanı Sayın Mürsel Yıldızkaya
İle Sendikamızın Genel Başkanı İlhan Koyuncu, Ankara Şube
Başkanımız Metin Yılmaz arasında Başkanlık makamında imzalandı.
İmza töreninde  Şube Başkan Yardımcımız Halit Koyuncu, Polatlı İlçe temsilcimiz Abdil Sezer ve İnsan Kaynakları Müdürü
Barkın Yıldırım hazır bulundu. Başkan Yıldızkaya, “İmkanlarımız oranında personelin bütçesine katkıda bulunmak, çalışma
şevkini, performansını arttırmak ve vatandaşa daha iyi hizmet
verebilmelerini sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.
Sendikamızın Genel Başkanı İlhan Koyuncu ise Başkan
Yıldızkaya’ya çalışanlara vermiş olduğu değerden dolayı teşekkür etti. Polatlı İlçe temsilcimiz Abdil Sezer günün anısına
sayın Başkan'a sözleşmeden dolayı teşekkür ederek bir plaket
taktim etti.
Sözleşmenin üyelerimize ve Polatlı çalışanı memurlara hayırlı
olmasını dileriz.
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Çalışanların
sorunlarını
konuştuk

değerden ve Hatay’a yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür etti.
Gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sayın
Başkan Savaş, “STK’lar şehrin
dinamikleridir. Toplumun manevi
zenginliklerinin korunmasında ve
gelecek nesillere aktarılmasında STK’lar önemli rol üstleniyor.
Gönüllülük esasına dayanan
STK’ların insanlık için önemli
faaliyetler gerçekleştirdiklerini
biliyoruz. Hatay’da farklı mezhep
ve etnik grupların STK’lar içerisinde birlik olarak çalışmaları sürdürmesi bizler için mutluluk vericidir.
Şehrin önemli değerlerinden
olan bu kuruluşlara sahip çıkmak
konusunda toplumun her kesimine
önemli görevler düşüyor” ifadesinde bulunarak çalımlarınızda
başarılar dilerim’’ dedi.

Teşkilat ve il ziyaretlerimiz devam ediyor....

Polatlı Belediyesi ile Sosyal Denge
Tazminatı Sözleşmesi imzaladık
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BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ

www.turkimarsen.org.tr

TÜRK İMAR-SEN

Türk İmar-Sen Kadın Komisyonumuzun gerçekleştirdiği 'Geleneksel
Biz Bir Aileyiz’’ toplantımızı büyük bir coşku ile tamamladık.
Açılışını Genel Başkan
Yardımcımız Etem Yaşar
Yılmaz’ın yaptığı toplantıda kadın üyelerimize seslenen Genel Başkanımız
Necati Alsancak kadınların çalışma hayatında
yer almalarının mücade-

le ile başarıldığına dikkat
çekerek bugün de bu
mücadelenin verileceği
yegâne adresinin sendikamız olduğunu belirtti.
Kamuda çalışan kadınların yaşadıkları problemlere ve sorunlara dikkat
çeken Genel Başkanımız
Alsancak, “Kadınları geri
plana iterek onların sorunlarını görmezden gelerek çalışma hayatında
da ilerleme kaydetmek
mümkün değildir. Burada bir önemli görevde
sizlere düşmektedir. Her
ne kadar hak birlikte savunulsa da hakkını aramak ve dile getirmekte
o derece mühimdir. Türk
kadını sesini duyurmalı,
düşüncelerini açıklamalı
ve çözüm için mücadele
etmelidir. Türk İmar-Sen
olarak biz bu anlayışıy-

la yola çıktık. Bizim arzumuz sendikal mücadelede
kadınlarımızın
kendilerini anlatmasıdır.
Siz gelin sendikal hayatta sorunlarınızı kendiniz
ifade edin. Çözüm için
kimseden beklenti içinde
olmayın çalışan kadınların sorunlarına
sendikalı, sendikacı
kadınlar olarak el
atın.' dedi.
Türkiye, kamu ve
hizmet kolumuzda
yaşanan
sorunlar,
çalışanların talepleri
ve Sendikal çalışmalarımız hakkında da
bilgi veren Genel
Başkanımız Necati
Alsancak, sözlerini
şöyle tamamladı:
‘‘Sizin karşılaşacağınız her sorunda, yaşayacağınız her sıkıntınızda
Genel Başkanınız olarak
söz veriyorum ki her zaman sizin yanınızdayım.
Yine geleceğimizin teminatı çocuklarımız da mücadele etmeyi sizlerden
öğrenecektir. Ancak ne
mevcut eğitim sistemi, ne
yaşadığımız çevre şartları
ve toplumun yapısı sağlıklı nesiller yetiştirmeye
maalesef elverişli değildir. Bütün bu olumsuzluklara rağmen, ümit yine
sizsiniz… Her türlü zorluğun üstesinden gelmelisiniz ve geleceğinizden
de eminim. Bu düşüncelerle Toplantımızın sendikal hayata, sendikamıza
hayırlar getirmesini temenni ediyor, bu toplantıya katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum.’’
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Değerli Türk İmar Sen üyeleri ve İller Bankası ailesi;
Bildiğiniz üzere, Sendikamız kuruluşundan bu yana siz
değerli arkadaşlarımızın çalışma şartlarını iyileştirmeye,
yasal haklarınızı korumaya azami özen göstermektedir.
Geçtiğimiz yıllar boyunca personel yararına edindiğimiz
maddi ve manevi kazanımlar (temettünün ödenmesi gibi)
Sendikamızın çalışmalarının eseridir.
“Sigorta ve Kontrollük Gelirlerinin Personele Dağıtılması’’ hususunda yürütmekte olduğumuz hukuki süreç dört
buçuk yıldır sürmektedir. İdari Mahkeme ile başlamış
olan mücadelemiz, Danıştay’dan dönmüş; akabinde İş
Mahkemesi ile devam etmektedir. Yani bu süreç dün başlamadığı gibi, yarın sona ermeyecektir. Bugünkü davada
mahkeme tarafından verilen red kararı bizim için asla bir
son değildir. Karar tarafımızca temyiz edilecek, bir üst
mahkemenin vereceği nihai kararla siz değerli arkadaşlarımızın çalışmalarının eseri ve yasal hakkı olan bu paranın dağıtılması için sağlam duruşumuz devam edecektir.
Unutulmamalıdır ki, fonda bekletilen para, temyiz süreci
sona erene dek blokeli halde kalmaya devam edecektir.
Şu bilinmelidir ki, bugünkü kararın sonucu personelimizin lehine olsa bile, Bankamız Hukuk müşavirliğinin kararı usulen temyize götüreceği aşikardır. Yani önümüzdeki
temyiz süreci her halükarda beklenmesi gereken, devletimiz kanunları çerçevesinde riayet edilmesi şart olan kurallar dâhilinde bir süreçtir. Ayrıca, siz değerli arkadaşlarımızın dikkatine sunmak istediğimiz başka bir husus da;
bu hukuki süreci tek başımıza yürüttüğümüzdür. Mücadeleye başlarken an itibariyle Bankamızda yetkiyi elinde
bulunduran sendikanın yöneticilerine ziyarette bulunup
onlara bu süreci birlikte sürdürdüğümüz takdirde sonuca
ulaşmamızın daha kolay olacağını ilettiğimizde, ne yazık
ki olumlu cevap alamadık. Dolayısıyla artık sigorta ve
kontrollük gelirlerinin dağıtılması konusunda hukuk sistemimiz karşısındaki tek muhatap sizlerin hakkını savunan
sendikacılıkta tek adres Türk İmar-Sen’dir.
Diğer sendikadan gelebilecek bilgilere itibar etmeyiniz;
zira mevzubahis olduğu üzere kendileri en başından
itibaren bu mücadelenin içinde olmamayı seçmişlerdir.
Kıymetli çalışma arkadaşlarımız;
Türk İmar-Sen olarak yegâne amacımız herhangi bir
siyasi iradeye bağlı olmadan sizlerin haklarını koruyarak
çalışma hayatımızı daha iyiye götürmektir. Bu yolda her
türlü mücadeleyi yürüttüğümüz ve tüm zorluklara hazır
olduğumuz sizler tarafından bilinmektedir.
Türk İmar-Sen Genel merkezi olarak tüm İller Bankası
ailesi için mücadelemize kararlılıkla, yılmadan ve asla
yorulmadan devam edeceğiz. çalışanın hakkının ve hukukun peşini bırakmayacağız.
Saygılarımızla,
TÜRK İMAR SEN
GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU
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Genel Başkanımız Necati Alsancak:

Teşkilatımızla çetin mücadaleye hazırız
Sendikamız tarafından
İLBANK sosyal tesislerinde gerçekleştirilen
toplantıda teşkilatımızla bir ara geldik. Toplantıya Genel Başkanımız Necati Alsancak,
Genel Başkan Yardımcılarımız Salih Demir
ve Etem Yaşar Yılmaz,
Ankara şubelerimizin
Başkanları ve Yönetim
Kurulları ile temsilcilerimiz ve üyelerimiz
katıldı.
Genel Başkan Yardımcımız Etem Yaşar Yılmaz’ın
sunumunu yaptığı toplantıda bir
konuşma gerçekleştiren Genel
Başkanımız Necati Alsancak,
Türkiye ve kamu çalışanlarının
gündemi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
BİRİLERİ ÇÖZÜM SÜRECİ
DERKEN BİZ VATAN,
MİLLET DEDİK
15 temmuz hain darbe girişiminin karşısında durduklarını
belirten Alsancak, “Türkiye
Kamu-Sen olarak her zaman
ve her şartta kesintisiz demokrasiden yana tavrımızı koyduk
28 Şubatta’da meydanda biz
vardık. 15 Temmuz’da da biz olduk. Demokrasi, vatan, millet ve
devlet bizim vazgeçilmezimizdir.
Biz ekmek kavgamızın önüne
Türkiye sevdamızı koymuş bir sivil toplum örgütüyüz. Onun için
birileri çözüm süreci gibi ihanet
projelerinde akil adam olarak
yer alıp teröre hizmet ederken,

biz herşeyden
önce vatan ve
millet dedik’’
dedi.
MÜLAKAT
SADECE
ADAM
KAYIRMADIR
OHAL süreci ile
ilgilide değerlendirmelerde
bulunan Genel
Başkanımız
Necati Alsancak, kamuda açığa alma ve ihraçlarda yaşanan
mağduriyetlerin çözülmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Cumhurbaşkanı ‘at izi it izine’ karıştı
dedi, Valiliklerde ve Başbakanlıkta itiraz komisyonu kuruldu.
Bunlar olumlu gelişmelerdir
OHAL’i ve 15 Temmuz’u bahane
edip öğretmen ve sağlık personeli alımında mülakatı getirdiler. Diğer kurumlarda da bunu
uygulamaya çalışacaklar. KPSS

AFAD'a eğitim hakkı tayini
verilmesi için başvuru yaptık
AFAD'ın başka bir ilde eğitim hakkı kazanan çalışanların tayinlerini reddetmesi
üzerine kuruma bir başvuru yaptık.

esas olmalı ama soruları da çaldırılmamalı ve güvenlik soruşturması yapılması yeterlidir Hükümetin bir diğer samimiyetsizliği
de görevde yükselme ve unvan
değişikliği sınavlarında mülakat
getirmesi oldu. VHKİ için mülakatın ne faydası olacak. Mülakat
kamuda sadece adam kayırma
ve torpilin mevzuata uydurulmuş
halidir. Bu düzenlemelere karşı
mücadelemizi her platforma da
sürdüreceğiz.
Memur maaşlarının zorunlu

giderler karşısında bir yılda
144,2 TL eridiğine dikkat çeken Alsancak Toplu sözleşmede
imzalanan bazı düzenlemelerin
ise hayata geçmediğini belirterek, “Türkiye Kamu-Sen olarak
uygulanmayan hükümler için
davamızı açtık. Memurun hakkını hukukunu yerlerde bırakanlara inat mücadelemize devam
ediyoruz’’ şeklinde konuştu.
Hizmet kolumuzda çalışanların
sorunları ve talepleri ile ilgili
değerlendirmede bulunan genel başkanımız çözüm için var
güçleri ile mücadele ettiklerini
belirti.
Konuşmasının son bölümünde
teşkilatımıza seslenen Genel
Başkanımız sözlerini şöyle tamamladı: ‘‘Önümüzdeki dönem
bizim için çetin bir süreçtir. Ben
tüm Türk İmar-Sen’lileri şanlı biri
mücadeleye çağırıyorum. Yoğun
bir çalışmaya davet ediyorum.
Bundan sonra yapacağımız en
önemli iş ise hiç şüphesiz ki
önümüze bakarak emin adımlarla inandığımız yolda yürümektir.
Teşkilatımızın yapı taşı dediğimiz aktif üyelerimizi ve işyeri
temsilcilerimiz, şube yöneticilerim kısacası hep berabere tüm
gücümüzü ortaya koymalıyız.
Gün herkese ‘Türk İmar-Sen
için ne yapabilirim?’ diye sordurmak zamanıdır. Bunu da hep
beraber yapacağız.
Hep birlikte mutlaka başaracağız. Bu toplantımızın sendikamız
ve Kamu sendikacılığı için hayırlara vesile olmasını temenni
ediyorum.’’

Sendikamız tarafından yapılan başvurada Anayasa ve Mevzuatta eğitim ve
öğretim hakkı için tayin anlamında yer alan düzenlemelere vurgu yapıldı.  
Bu düzenlemelere rağmen eğitim için tayin talep eden personelin bu isteğinin reddedildiğine yer verildi.
Başvuruda açıklanan nedenlerle öğrenim nedeniyle tayin veya geçici
görevlendirme talep eden personele, eğitimle ilgili imkanların tanınması
hususunda gereğinin yapılması istendi.
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Teşkilat ve işyeri
ziyaretlerimiz aralıksız
devam ediyor
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BAŞSAĞLIĞI
T.C. Başbakanlık Basın
Yayın ve Enformasyon
Genel Müdürlüğü Personeli,
Türk Haber-Sen 1 Nolu Şube
Üyemiz,
Birsen ZENGİN'in 21
yaşındaki Polis Memuru
oğlu Mehmet ZENGİN
hain terör saldırısında şehit
olmuştur. Allah şehadetini
kabul etsin. Şehidimizin cenazesi Ahmet Hamdi Akseki
Camisinde kılınan öğle namazına müteakip defnedildi.
Ailesine ve sevenlerine baş
sağlığı dileriz.

BAŞSAĞLIĞI
Türk-Haber-Sen Ankara 1
nolu Şube Sekreterimiz,
Yaşar YEKEBAĞCI’nın
yeğeni
P. Asb. Kd.Çvş.

Ömercan
YEKEBAĞCI,

El Bab’da şehadet şerbetini
içti.
Şehidimizin cenazesi Kars’ın
Susuz ilçesinde defnedildi.
Arkadaşımız Yaşar bey’e
ailesine ve milletimize sabır
ve başsağlığı diliyorum.
Şehitlerimizin mekanları
cennet olsun.

BAŞSAĞLIĞI
İstanbul’daki hain saldırıda
yaralanan
PTT A.Ş. Yönetim Kurulu
Başkanı ve Genel Müdürü
Kenan BOZGEYİK’in
yeğeni

Ufuk BOZGEYİK

kaldırıldığı hastanede şehit
olmuştur.
Şehidimize Allah’tan rahmet, Genel Müdürümüz
şahsında kederli ailesine ve
tüm sevenlerine başsağlığı
diliyoruz.
Şehitlerimizin mekanları
cennet olsun.
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Bilindiği üzere sendikalar; çalışanların
haklarını, menfaatlerini korumak, kollamak ve yükseltmek için kitlesel anlamTürk Haber-Sen Genel Başkanı
da mücadele veren sivil toplum kuruluşlarıdır. Ancak maalesef bazı sözde
sendikaların, çalışmadan, yorulmadan,
ağa babalarının güç ve imkanları ile
makam ve yetkilerini kötüye kullanarak
çalışanlar üzerinde oluşturdukları baskı
ile çalışanları yönlendirerek hem kendi
geleceklerini hem de çalışanların geleceklerini pazarladıkları açıkça ortadadır.
ama bu süreçte kaybeden sürekli çalışan ve üreten
Kurumsal yapı içerisinde kurum adına çalışıp, kamu çalışanları olacaktır.
üretmeleri gereken sözde bürokratlar, yöneticiler Bakınız yukarıda bahsettiğim konuların tamamı
bazen o kadar alçaklaşabilmekteler ki bırakın bir sendikacılığı sulandıran, haklarımızın elimizden
bakanı, milletvekilini, siyasi partilerin ilçe başkan- alınmasına vesile olan asalak ve bencil kişilerin açlarına kadar yalakalık yapmakta, hem kurum kimli- tığı yaralardır. Oysa kamu çalışanlarının bir olup,
ğini hem de kişiliklerini beş para etmekte, bu yolla diri olup; sendikal mücadelede her zaman dik
siyasi iktidara yaranarak kendilerine bir takım men- duran, eylem ve etkinliklerden kaçmayan organifaatler sağlamaya çalışmaktadırlar.
zasyonlarda birleşip kamu çalışanlarının müşterek
Halbuki süreç içerisinde siyasete yaranmak için menfaatlerinde bir araya gelerek güçlü bir mücaher türlü dalkavukluğu yapan, bugün yetkili olan dele ortaya koymaları gerekmez mi?
sendikanın yetki almasında kamu görevlilerini teh- TRT’de giyim yardımını biz kazandık, yetkili sendit ederek birinci derecede rol oynayan, türlü cam- dika hovardaca tüketti. Mazeret hazır: “Efendim
bazlıklarla gizliden gizliye iş yürütenlerin, bugün komisyon nisan ayında kurulmuş, yetkili sendika
yaşadıkları çaresizliklerini ve itilmişliklerini herkes ve kurum yetkilileri bir anlaşmaya varamamış.” Vaibretle izlemektedir. Kimsenin yaptığı yanına kal- ramaz, çünkü ikisinin de tepesinde baskı var, ağa
madığı gibi, bu tür edepsizlerin de elbet son kul- babaları müsaade ettiği sürece görev yapabilirler,
lanma tarihleri vardır.
çalışanların mağduriyetleri hiç önemli değil, hele
Bugün geldiğimiz noktada baskı ve tehditle üye ya- susan ve sorgulamayan bir toplum yaratmışsanız,
pılan kamu çalışanlarının bedduaları da bu baskıcı rahat rahat kafanızı kuma gömerek iletişimden ve
sözde idarecilerin yakasına yapışacaktır.
istişareden uzak durarak günü kurtardığınızı zanUnutulmamalıdır ki o baskı ve tehditle yönlendirme nedebilirsiniz.
yapan idareciler, aslında yeterli liyakati olmayan, PTT’de idari hizmet sözleşmeli statünün doğmakuruma verecek bir proje ve beceriden yoksun sında en etkin rolü oynayan ve bir gece aniden
kimselerden başkası değildir. Günübirlik menfaat- ortadan kaybolarak eylem kırıcılığı yapan bir senler uğruna haksızlık yapmayı göze alan ve sendikal dikaya bile bile üye olmak ise adeta celladına aşık
yönlendirme yapan yöneticiler 2012-2013 ve 2015 olmakla eşdeğer bir anlayıştır. Türk Haber – Sen
toplu sözleşme mutabakat metinlerine bir baksın- İdari Hizmet Sözleşmeli statünün kölelik sistemini
lar; kendilerini ilgilendiren özlük haklarında zerre getireceğini her defasında belirtmekte ve PTT’de
iyileşme var mıdır; ek gösterge, ek ödeme ve, vergi hiçbir unvan veya statüden farklı değerlendiriledilimlerindeki adaletsizlik hiç konu edilmiş midir? meyeceğinin altını çizmekte mücadelesine bu anBen bu kişiler adına yetkili sendikaya zerre kıza- lamda devam etmektedir.
mıyorum, çünkü bunlar kullan at model liyakatsiz Anayasamızın eşitlik ilkesine göre aynı işi yapan
yöneticilerdir. Elbette onlar da kullanılmaya mü- tüm personelin aynı haklara sahip olması gereksait kişilik yapısında olanları kullanıp atacaklardır tiğinin mücadelesini vermek varken İHS li statüde

SEDAT YILMAZ
ÇAĞRI...

Açığa alınan üyelerimiz için
TBMM’de temaslarımızı sürdürdük
Türk Haber-Sen Genel Başkanı Sedat Yılmaz ve beraberindeki
Genel Başkan Yardımcılarımız, sendika üyelerimizden çeşitli nedenlerle açığa alınan ve halen daha soruşturma dahi açılmadan
mağdur edilen kamu çalışanlarımızın sorunlarını tekrar dile getirmek üzere Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri Sayın İsmet
Büyükataman ve Genel Başkan Yardımcısı Sayın Atilla Kaya’yı makamında ziyaret etti. Büyükataman ve Kaya konuyla bizzat ilgilendiklerini dile getirdiler. Tüm mağdur kamu çalışanlarının sesi olan
Büyükataman ve Kaya’ya teşkilatımız adına teşekkür ediyoruz.
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görev yapan arkadaşlarımızın bugün geldiğimiz
noktada hak arama mücadelesi yerine sosyal medyada birbirini eleştiren, dün sendika yerine dernek
derken, bugün sendika kurma çabaları dernek yerine sendikal gücün daha etkin olduğu anlayışında
birleştiklerini ortaya koymaktadır. Öğleyse parçalanarak değil, var olan mücadeleye omuz vermekle
başaracağız. Üç yıldan beri doğruyu yanlışı gördünüz.
İdari Hizmet Sözleşmeli veya diğer statüde görev
yapan personel de şunu iyi bilmelidir ki, böl, parçala, yönet taktiğinin en son örneğini yaşamaktayız.
Halbuki Ülkemizin yaşadığı 15 Temmuz hain darbe
girişimi, bunun için bariz bir örnektir. O günkü kalkışmanın yanlış olduğu konusunda sağcısı solcusu
milletimiz tek ses ile yankılanmasa idi; Allah muhafaza, ülkemiz iç savaşa kadar gidebilirdi. Sen-ben
kavgasının sonunu düşünmek bile istemiyorum.
Öyleyse haklı davamızda, hakkımız için var olanlarla tek yürek olmak hepimizin başlıca görevleridir.
Bugün geldiğimiz noktada halen daha hakkı birilerinin menfaatine göre belirleyerek, sen ben
kavgası ile bölünmelere devam edersek sonumuzun ne olacağı ap açık ortadadır. PTT’de aynı işi
yapan 657, 399, İHS, Taşeron ve işçi ama her bir
statü farklı ücret ve özlük hakkına sahip, bununla
mücadele için her bir statü kendi yolunu çizerse
sonuç şimdiden belli, o halde buna karşı duran,
ben bundan rahatsızım diyen tüm kamu çalışanları
bir an evvel akli selim hareket ederek kişisel menfaat değil, kitlesel menfaatlerde bir olmalı diri olmalı.
Öyleyse tüm kamu çalışanlarına açık çağrımızdır.
Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır.
Kazanılmış haklarımızın birer birer elimizden alınmasına, kurumlara ticari anlayış yerine halka hizmet anlayışının tekrar kazandırılmasına, aynı kurumda, aynı işi yapmasına rağmen farklı statülerle,
farklı ücretle çalıştırılmasına, personel arasında ayrımcılık yaparak adaletten ayrılıp baskı ve tehditle
mobbing yapan, görevini kötüye kullanan yöneticiler ile mücadeleye, sendikacılık adı altında kitlesel
kazanımlar yerine, bireysel kazanımlar için kamu
çalışanlarını satanlara karşı Türk Haber – Sen var.
Sen de VAR OLMALISIN?
Mücadele edenler her zaman kazanamazlar ama
kazananlar her zaman MÜCADELE EDENLERDİR.

www.tkss.org.tr

H. Hüseyin YILMAZ

Türk Kültür Sanat-Sen Genel Başkanı

2016 yılının
ardından...

örgütü üyeliği suçlamasıyla tutuklanmıştır. Bununla birlikte hain darbe
girişimi bahane edilerek kamuda yeni
bir yapılanmaya gidilmesi, KPSS’nin
baypas edilerek kamuya sözlü sınavla
personel alımının yaygınlaştırılması,
demokratik teamüllerin göz ardı edilerek rektörlüklere, HSYK gibi kurullara seçimsiz atamalar yapılması, kamu
görevlileri lehine alınmış mahkeme
kararlarının ısrarla uygulanmayarak
hukukun üstünlüğü ilkesinin hiçe sayılması gibi uygulamalar da kamuda
büyük bir huzursuzluğun yaşanmasına neden olmaktadır.
Bu süreçte Türkiye Kamu-Sen
olarak her türlü terörist faaliyete karşı
en etkili önlemlerin alınması ve terör
örgütü üyesi olduğu ispat edilenlerin
en ağır cezalara çarptırılması konusundaki kararlılığımızı ısrarla sürdürüyoruz. Buna karşın, kurunun yanında
yaşın da yanmaması ve hiçbir masum
vatandaşımızın bir haksızlığa uğramaması adına masumiyet karinesinin
işletilmesinin, suç unsurları arasında
sayılan bir sendikaya üye olma, bir
bankaya para yatırma gibi faaliyetlerin kişilerin terör örgütü üyeliğiyle
suçlanmasına dayanak oluşturmaması, kişilerin terör örgütü ile ilişkilendirilmesinde 15 Temmuz’un milat olarak
kabul edilmesi ve suçlu oldukları kesin delillerle ortaya konmamış kamu
görevlilerinin soruşturmalarının işleri
başında gerçekleştirilmesi talebimizi
de yineliyoruz.

15 Temmuz’da yaşadığımız bu kalkışmanın temel sebeplerinden birinin;
kamuda liyakat ilkesine uyulmadan,
yandaş bir kesim oluşturmak adına
yapılan adam kayırma ve ötekileştirme olduğunu, bu durumdan faydalanan bir grubun ayrıcalıklı bir kesim
yaratarak Devletimizin en kilit noktalarına kadar sızmasına neden olduğunu; liyakat ilkesinin uygulanmaması,
kişiye bağlı, mülakata dayalı atama
ve terfi sisteminde ısrar edilmesi
durumunda buna benzer grupların
devlet içinde kendilerine yeniden yer
edinme imkânı bulacaklarını özellikle
vurguluyoruz.
Diğer taraftan bölücü eli kanlı terör
örgütü PKK 2015 yılının temmuz
ayından itibaren 2016 yılı ile birlikte
eylemlerini zirveye çıkarmış ülkemizin
her gün bir köşesinde giriştiği canlı
bombalarla halkımızı yıldırma girişimleri, asker, polis güvenlik güçlerimizi,
sivil vatandaşlarımızı kahpece kurulan
tuzaklara kurban gitmiştir.
Çok büyük badireler atlatmış, engin
kültür ve devlet tecrübesine sahip
bu necip Millet bu olumsuzlukların
da üstesinden geleceğine en küçük
tereddüdüm yoktur.
Bu duygu ve düşünceler ışığında
bizlerin huzur ve refahı için gerek
yurt içinde gerekse yurt dışında adeta
göğüs göğüse bir muharebe yürüten tüm güvenlik güçlerimizin kısa
zaman içinde bu operasyonları kesin
bir zaferle taçlandırması, artık bir tek
güvenlik mensubumuzun ve vatandaşımızın burnunun dahi kanamadan ülkemizin içinde bulunduğu bu
karanlık süreçten daha da güçlenmiş
olarak çıkması, yeni umuduyla çalışanlarımızın ve tüm vatandaşlarımızın
yeni yılını kutluyorum.
2017 yılının tüm insanlığa barış,
huzur ve esenlikler getirmesini
temenni ediyorum.
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Genel Başkanımız Fahrettin Yokuş
beraberinde Ankara
9 Nolu Şube Başkanımız Aydın Yılmaz
ve Kamu Denetçiliği
Kurumu Temsilcimiz
Veysel Çekerek ile
21.12.2016 tarihinde
Kurum Başdenetçisi
Şeref Malkoç’u ziyaret
etti.
Genel Başkanımız Fahrettin Yokuş ziyarette kurum çalışanlarının sorunlarını Malkoça anlatarak, “Kurum çalışanları için kariyer planlaması yapılması
ve İçişleri Bakanlığı ile Gelir İdaresi
gibi kurumlarda yapılan idari uzmanlık kadrolarının açılması, özlük hakla-

HUKUK&MEVZUAT

*Emniyet Genel
Müdürlüğü’ne çalışanların
maaş taltifi için yazı yazdık…
*Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle,
tüm kadrolara getirilen Sözlü
Sınavların iptal edilmesi için
Danıştay’da dava açtık…
*Mahkeme, düşük kanaat
notu verilmesi işlemini hukuka aykırı buldu…

Sendikal çalışmalarımıza
ara vermeden devam ediyoruz
Antalya’da; şube başkanları ve il temsilcileri ile yapmış olduğumuz “Genişletilmiş İstişare Toplantısı”nın hemen ardından hiç ara vermeden teşkilatlarımızı
ziyaret ve üye çalışmalarımızı devam ediyoruz. Bilhassa Konfederasyonumuzun
organizesinde il düzeyinde tertiplemiş olduğu toplantılarla çalışanlarımızı sürdürmekteyiz. Başta Ankara bakanlık merkezi olmak üzere bu dönem içerisinde
İzmir, Isparta, Çorum, Amasya, Mersin, Adana, Kahramanmaraş, illerimizi ziyaret ettik. Bundan sonra da çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çalışmalarımız
esnasında yapmış olduğumuz toplantılardan bazı kareler.
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Kamu Denetçiliği Kurumu Başkanı
Şeref Malkoç’a taleplerimizi ilettik

www.turkburosen.org.tr

Günahı, sevabı, iyisi ve kötüsü ile
bir yılı daha geride bıraktık. Umarım 2017 yılı 2016 yılını aratmaz.
Kültürümüzde bir söz var; “Görünen Köy kılavuz İstemez” derler.
Geride bıraktığımız 2016 yılı
Cumhuriyet tarihimizde görülmediği kadar olumsuzluklarla dolu
geçmiştir. 17-25 Aralıkla 2013’de
başlayan olumsuzluklar 15 Temmuz
2016’da doruk noktasına ulaşmıştır.
15 Temmuz akşamında Türk Silahlı Kuvvetleri içinde nüvelenmiş bir
grup, tarihte eşine az rastlanır bir
ihanete imza atarak millet iradesini
ayaklar altına alma, seçimle gelmiş
iktidarı silah zoruyla indirme ve ülke
yönetimine gayri meşru yollardan
el koyma amacıyla, milletimize karşı
kanlı bir saldırı gerçekleştirmiştir.
Ülkeyi yönetenler; birlikte yürüyüp
ıslandıkları, 2005’den itibaren bizim
“F tipi” diye adlandırdığımız, din kisvesine bürünmüş bu cemaat bir gün
bir canavara dönüşüp, gözü dönmüş
bir şekilde ekmeğini yediği, havasını
teneffüs ettiği devletine saldıracağını görememiştir. Bu terör örgütü
15 Temmuz gecesi devletin bütün
kurumlarına, güvenlik güçlerine, sivil
vatandaşlara emsali görülmemiş bir
şekilde, intihar edercesine saldırmıştır.
Masum 246 sivil vatandaşımız öldürülmüş, Yüce Türk Milletini temsil
eden Türkiye Büyük Millet Meclisi,
emniyet müdürlük binaları milletin
vergileri ile alınmış devletin uçakları
ile bombalanmıştır. Cennet vatanımız
adeta Moğol istilasına uğramıştır.
15 Temmuz’da yaşadığımız bu ihanetin ardından OHAL ilan edilirken, 100
binin üzerinde kamu görevlisi çıkarılan KHK’lar aracılığıyla gerek açığa
alma gerekse ihraçlar yoluyla kamu
kurum ve kuruluşlarından uzaklaştırılmış, 42 bin dolayında kişi de terör
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İstanbul’da üyelerimiz ile bir araya geldik
Genel Başkanımız Fahrettin Yokuş, Genel Başkan Yardımcımız İlhan
Eren ile 17.12.2016 tarihinde İstanbul 3 Nolu Şubemizce düzenlenen
geleneksel kahvaltı programında üyelerimiz ile bir araya geldi.

rında iyileştirmeler yapılması kurum
çalışanlarını motive edecektir. Kurum
çalışanlarının özel hizmet tazminat
oranları diğer yargı çalışanlarıyla eşit
hale getirilmelidir” dedi. Baş Denetçi
Şeref Malkoç ise, “mesai arkadaşlarımızın moral motivasyonu bizim için
oldukça önemlidir. İlettiğiniz konular-

la ilgili yapılabilecek
bir şey varsa mutlaka
gerçekleştiririz. Bizler
personelimizin mutlu
olmasını istiyoruz. Yakın gelecekte bir yasa
değişikliği çalışmamız
olacak. Diğer yandan
Kamu Denetçiliği
Kurumu yeni bir kamu
kurumudur. Daha 4
yıl önce kurulmuştur.
Önemli görevleri vardır. Özellikle Sivil
Toplum Kuruluşlarının, bir anlamda
paydaşı olmamız gerekir. Ancak, Sivil
Toplum Kuruluşları bizim kurumumuza gereken ilgiyi göstermiyorlar. Sizin
bir Sendika olarak ziyaretinizi önemsiyoruz” dedi.

Maliye Bakan Yardımcısı Cengiz
Yavilioğlu’na taleplerimizi ilettik
Genel Başkanımız Fahrettin Yokuş,
Genel Başkan Yardımcılarımız
Bayram Öztürk, A. Tahir Yüzbaşıoğlu ve İlhan Eren ile 23.12.2016
tarihinde Maliye Bakan Yardımcısı
Cengiz Yavilioğlu’nu ziyaret etti.
Maliye çalışanlarının sorunlarının
görüşüldüğü ziyarette Genel Başkanımız
Fahrettin Yokuş, “Bakanlık taşra teşkilatlarında çalışanlara servis hizmeti verilmesi,
Görevde
Yükselme
ve Unvan Değişikliği Sınavı başta olmak
üzere, Uzmanlık sınavlarının açılması, özel hizmet tazminat oranlarının diğer kurumlarda çalışanlarla eşitlenmesi” gibi taleplerimizi
iletti.
MALİYE ÇALIŞANLARINI
MAĞDUR ETMEYECEĞİZ
Bakan Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu, raporumuzu inceleyeceğini
belirterek, “Biz Maliye çalışanlarının huzurlu ve mutlu olmalarını
istiyoruz. Taleplerinizin yer aldığı
raporu detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Maliye çalışanlarının
mağdur olmaması için elimizden
gelen ne varsa yapacağız” dedi.

FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜ SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR
15 Temmuz hain darbe girişimi
sonrası kamuda başlatılan operasyonlara da değinen Genel Başkanımız Fahrettin Yokuş, “OHAL
Yasası’na dayanarak çıkartılan Ka-

nun Hükmünde Kararnameler ile
açığa alınan veya görevden ihraç
edilen memurların mağdur edilmemesi için hassasiyet göstermenizi rica ediyoruz” dedi.
Bakan Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu, “15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası FETÖ terör örgütü
operasyonlarıyla ilgili çalışmalarımız titizlikle devam ediyor. Bakanlığımıza gelen tüm dilekçeleri
mesai mefhumu gözetmeden tek
tek inceliyoruz. Biz suçlu ile suçsuzun ayrılması için büyük çaba
gösteriyoruz. Suçsuz olan kimseyi
mağdur etmeyeceğiz” dedi.
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SGK Başkanı Bağlı’ya taleplerimizi ilettik
Genel Başkanımız Fahrettin Yokuş, Genel
Başkan Yardımcılarımız Osman Eksert,
Hüseyin Aslan, Ankara 1 Nolu Şube Başkanımız Emrah Karakurt, Ankara 4 Nolu
Şube Başkanımız Bayram Köse ve Ankara 6 Nolu Şube Başkanımız Yener Kaip
ile 30.11.2016 tarihinde Sosyal Güvenlik
Kurumu Başkanı Mehmet Selim Bağlı’yı
ziyaret etti.
GÖREVDE YÜKSELME SINAVLARINDA
LİYAKAT VE EHLİYETE ÖNEM VERİLECEK
Çalışanlarının sorunlarının ve çözüm yollarının görüşüldüğü ziyarette Genel Başkanımız Fahrettin Yokuş, 21 Ocak 2017
tarihinde yapılacak olan
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına
değinerek, “Görevde Yükselme Sınavı sonrası yapılacak olan sözlü mülakatlar,
bir emek örgütü olarak bizi
endişeye sevk etmektedir.
Maalesef sözlü mülakatlar
adam kayırmacılığın ve
torpil müessesinin en çok
yaşandığı sınav şeklidir.
Liyakat ve ehliyet kriterini
göz önünde bulundurarak, yazılı sınavı
kazanan çalışanlar arasından atama yapılmalıdır. Emeği ile yazılı sınavları kazanan hiçbir çalışanın hakkı yenmemelidir.

Genel Başkanımız Fahrettin Yokuş, Ankara 7 Nolu Şube Başkanımız Kadir
Polat, Şube Yönetim Kurulu Üyeleri
Özkan Ulupınar, Oğuzhan Erbay’dan
oluşan bir heyetle 05.12.2016 tarihinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel
Müdürü Ahmet Sarıcan’ı ziyaret etti.
Genel
Başkanımız
Fahrettin Yokuş, kamu
kurumlarında gerçekleştirilen FETÖ operasyonları ile ilgili olarak,
“FETÖ Operasyonlarıyla ilgili şeffaf bir çalışma yapan istihbarati
kamu kurumlarımızdan
birisi de Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel
Müdürlüğü’dür.
Mağduriyetlerin
engellenmesi ve hata payının en aza indirilmesi
için
çalışmalarınızın
titizlikle sürdürülmesi
gerektiğini düşünüyoruz” dedi.
Yokuş konuşmasının devamında; “Bilindiği üzere Sendikamız; Nüfus Hizmetleri Kanununda yapılacak yeni
düzenlemeyle birlikte yeni çipli kimlik kartlarının dağıtılmasının yanında,
ehliyet ve pasaportun da Nüfuslar-

Sosyal Güvenlik Kurumunda maalesef bu
konuyla ilgili geçmiş dönemlerde birçok
sorun yaşadık, dava açtık. Umuyoruz ki, sizinle bu sorunları aşacağız. Ayrıca kamuda örgütlü olan sözde bir Sendika sınav
girecek memurlara, ‘bizimle olursanız,
kazanırsınız’ şeklinde ahlaksız tekliflerde
bulunuyor.” dedi.
SINAVDA KİMSENİN HAKKI YENMEYECEK, SÖZLÜ SINAVLAR KAMERA İLE
KAYIT ALTINA ALINACAK
SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı ise, “bu
konudaki endişelerinizi anlıyorum. Ancak,
ehliyet ve liyakat bizim temel kriterimiz

olacaktır. Bu konuda hak yenmesine asla
müsaade etmeyeceğiz. Bu konuyu da bizzat takip ediyor olacağım. Sınava girecek
olan herkes benim personelimdir. Hepsi

dan verilecek olması nedeniyle nüfus
müdürlüklerinde zaten yoğun olan iş
yükünün yeni uygulamayla daha da
artacağını, başta taşra olmak üzere
personel eksiğinin olduğunu, bu sebeple personelin fazla mesai yapmak
durumunda kalacağını ve bu süreçte

benim gözümde eşittir. Geçmişte yaşanan
olumsuzluklar, geçmişte kalmıştır. Sözlü
sınavlar, kamera ile kayıt altına alınacak,
böylece de haksızlık yapılmasının önüne
geçilecektir” dedi.
GÖREVDEN ALMALARLA
İLGİLİ İNCELEME DEVAM EDİYOR
Yokuş konuşmasının devamında Kanun
Hükmünde Kararnameler ile açığa alınan
ya da işten atılan memurlarla ilgili olarak,
“Biz Türk Büro-Sen olarak, bu hususta
SGK yönetiminin hassas davrandığını,
derinlemesine yapılan inceleme sonuçlarına göre işlem yapıldığını dolayısıyla da
hata payının en aza indirildiğini biliyor ve çalışanlar adına
sizlere teşekkür ediyoruz. Konuyla ilgili olarak, gerçekten
suçlu olanların ceza almaları
ve suçsuz olanların ise mağdur edilmemesini talep etmekteyiz” dedi. SGK Başkanı
Bağlı, FETÖ terör örgütü ile
ilgili olarak, “haklarında yeterli bilgi ve belge bulunmamış
olanların göreve iadesinden
yanayız. Biz de sizlerle aynı
hassasiyetleri paylaşıyoruz. Bu konuyla ilgili olarak detaylı incelemelerimiz devam
ediyor. Suçsuz olan hiç kimsenin mağdur
olmasını biz de istemiyoruz” dedi.

arasında fazla mesai ücreti ve personel eksikliğinin giderilmesine ilişkin
bir düzenleme yapılmamıştı. Personel
eksikliğinin giderilmesi ve fazla mesai
yaptırılan personele çalışmalarının
karşılığının ücret olarak ödenmesiyle
ilgili bir düzenleme beklemekteyiz.
Ayrıca, kurum içi sorunlardan olan Engelli çalışanların servis
sorununun da derhal
çözüme kavuşturulması
gerekmektedir” dedi.
TASARIDA FAZLA
MESAİ VE YENİ
PERSONEL
İSTİHDAMI YER
ALIYOR
Nüfus ve Vatandaşlık
İşleri Genel Müdürü
Ahmet Sarıcan, Nüfus Yasa Tasarısı ile
ilgili son rötuşların
Başbakanlık’ta yapıldığını belirterek,
“Tasarı her an TBMM’ye gönderilecek
durumdadır.
Biz de biran evvel çıkmasından yanayız. Yasa tasarısında yeni personel istihdamı ve fazla mesai taleplerimiz de
yer alıyor” dedi.

Nüfus çalışanlarının
sorunları Sarıcan’a iletildi
fazla mesai yaptırılan personele ücretinin ödenmesi gerektiğini yaptığı
tüm görüşmelerde yetkililere iletmişti.
Geçtiğimiz dönem kadük kalan Nüfus
Kanunun, bir kısmı Torba Yasa içerisinde TBMM’de görüşülerek kabul
edildi. Ancak, kabul edilen maddeler
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Sendikamızın 8-11 Aralık 2016 tarihleri arasında Şube Başkanları,
Şube Yöneticileri ve İl Temsilcileri ile
Antalya’da düzenlediği eğitim ve istişare toplantımız tamamlandı.
Toplantıya Genel Başkanımız Fahrettin Yokuş, Genel Başkan Yardımcılarımız Bayram Öztürk, Osman Eksert,
Hüseyin Aslan, A. Tahir Yüzbaşıoğlu,
Nejla Öksüz, İlhan Eren, Şube Başkanlarımız, Şube Başkan Yardımcılarımız ile İl Temsilcilerimiz katıldı.
Genel Başkanımız konuşmasına
FETÖ Operasyonlarına değinerek
başladı. Yokuş, “Biz FETÖ Operasyonlarında görevden alınan ya da
açığa alınan tüm memurlara hukuki
destek verdik. Çünkü hiç kimse yargılanmadan suçlu sayılamaz. İhanet
kalkışmasında milletimize silah doğrultan, ByLock gibi gizli iletişim sistemleri kullanan herkes cezalandırılsın. Ama suçsuz yere kimse mağdur
edilmesin. Biz mağdurların sesi olacağız dedik, sadece kendi üyelerimize değil bize başvuran her memura
hukuki destek verdik. Yandaş sendika
gibi memura sırtımızı dönmedik. Yandaş Konfederasyon bize FETÖ çamuru sıçratmaya çalışıyor. Bize kimse bu
çamuru sıçratamaz. Onlar bazen akil
adam olurlar, sonra teröre karşıyız
derler. Onlar rüzgara göre yol alırlar.
Bizim yolumuz yıllardır bellidir, hiçbir rüzgar bizi yolumuzdan edemez”
dedi.
OHAL YETKİSİ YANLIŞ
KULLANILIYOR
“OHAL Kanununa dayanarak, Kamuda yapılan ihraç işlemleri maalesef
Anayasa ve yasalarımıza uygun değildir. 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’na göre; memurların disiplin
kurullarına sevk edilmesi gerekmektedir. Ancak OHAL yasasına dayanarak çıkartılan Kanun Hükmünde
Kararnamelerle memurlar hiçbir soruşturma işlemine tabi tutulmadan ve
kanunlarla belirlenen haklarının kullanılmasına izin verilmeden görevlerinden ihraç edilmiştir. Aynı zamanda
on binlerce memur da açığa alınarak
mağdur edilmiştir.
Memurların ihraç ve açığa alınmalarında ne yazık ki, herhangi bir idari
soruşturma açılmadan, memurların
savunma hakkını kullanmalarına izin
verilmeden işlem yapılmıştır. Hiçbir
Kanun Hükmünde Kararname mevcut kanunların ve Anayasanın üzerinde değildir. Üstelik 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununda açıkça memurların işten atılma ve açığa alınma
durumları belirlenmiştir. Anayasa ve
yasalar çiğnenerek yapılan bu hukuksuz uygulamalarla ilgili Hükümet
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ayrımcılıkta sınır tanımamışlardır. Bu
konuda sabıkalıdırlar. Yandaşları dışında herkese düşük not vereceği ve
sadece yandaşlarını koruyacağı bu
sisteme karşıyız. Liyakatı ayaklar altına alan bir iktidar bu sistemde de
adil olmayacaktır” dedi.

Antalya Eğitim ve
İstişare Toplantımız
tamamlandı

yetkilileri ve muhalefet liderleri ile
görüşerek KHK’lara dayanılarak yapılan bu uygulamaların yanlış olduğunu; bu durumun sonucunda da hem
iç hukukumuzda, hem de uluslararası hukukta ciddi sorunlar yaşanacağını dile getirdik. Ancak hükümet yetkilileri uyarılarımızı dikkate almadı.
İŞ GÜVENCEMİZ KIRMIZI
ÇİZGİMİZDİR
Genel Başkanımız Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın mevcut Anayasamızı değiştirerek, iş güvencesinin kaldırılmasına ilişkin sözlerinden örnekler
vererek, “Bugün OHAL’in arkasına
sığınarak memurları yargısız infaza
tabi tutan hükümet, Anayasamızdaki
iş güvencesini kaldırırsa neler yapmaz? İş güvencesi bizim kırmızı çizgimizdir asla vazgeçmeyiz. Bu memur
sahipsiz değildir. Türkiye Kamu-Sen
vardır. Cumhurbaşkanımız herkes
memur olmak istiyor diyor. Özel sektörde çalışma şartlarını düzenlediniz
mi, güvenceli ve insan onuruna yakışır bir ücret getirdiniz mi? Maalesef
özel sektörde şartlar içler acısı olduğu için, 3,5 milyon lise ve dengi okul
mezunu gencimiz KPSS’ye başvuruyor, bir ihtimal memur olurum diye…
Bu sayı tarihi bir rekordur. Ülkemizde
işsizliğin geldiği durumu göstermesi bakımından oldukça önemlidir.
Çalışma hayatımız böyle kötü bir
durumdadır. Ancak, hükümet yaptığı son polis alımlarında KPSS şartı

dahi aramamıştır. Kamuya sınavsız
polis alımları gerçekleşmiş, KPSS’nin
kaldırılacağı ve kamu kurum ve kuruluşlarında memur olabilmenin tek
yolunun yandaşlık olacağı sinyalleri
verilmiştir” dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Mehmet Müezzinoğlu’nun, 657 sayılı
DMK değişikliğinin referandumdan
sonra yapılacağını açıklamasıyla ilgili olarak, “biz memurların hayrına
olacak bir değişikliği destekleriz. Ancak tekrar hatırlatıyoruz, iş güvencesi
bizim için kırmızı çizgidir” dedi.
MEMURLARA 'PERFORMANS
SİSTEMİ'NE KARŞIYIZ
Yokuş, Memurlara getirilmek istenen
'performans sistemi' ile ilgili, “ Bu performans sisteminde notu kim verecek? İktidarın bürokratları, yani kendi
adamlarına yüksek not verecekler,
kendilerinden olmayanlara düşük
not verecekler. Yandaş olmayan
puan alamayacak. Bu sistem daha
önce Sosyal Güvenlik Kurumu’nda
denenmiş ve uygulamadan vazgeçilmiştir. Burada amaç memurlarımıza tuzak kurmaktır. Memurlarımızı 2
yıl üst üste performansı kötü diye iş
akitlerini feshetmek istiyorlar. Böylece memurları hem onursuzlaştırmak
ve hem de kendileri gibi düşünmeyenleri kamudan atmayı planlıyorlar. AKP hükümetinin bu uygulamada adil davranmayacağı aşikardır.
Çünkü 14 yıllık iktidarları boyunca

TÜM KADROLARA SÖZLÜ SINAV
UYGULAMASINA DAVA AÇTIK
Daha önce sadece Şube Müdürü,
Müdür gibi kadrolara yazılı sınav
sonrası sözlü sınav uygulaması yapıldığını hatırlatan Genel Başkanımız,
“Ancak, yapılan son düzenleme ile
hizmetli, şoför, memur dahil olmak
üzere tüm kadrolara sözlü sınav şartı
getirilmiştir.
TRT’ye spiker alımları dışında sözlü
mülakat uygulaması yanlıştır. AKP
Hükümeti ısrarla sözlü sınavı tüm
kadrolara getirmeye çalışmaktadır.
Sözlü sınavlar kamuya olan güveni
ve adalet duygusunu yok etmektedir.
Çünkü torpil müessesesinin en çok
işlediği yer sözlü sınavlardır. Sözlü
sınavlar, liyakat ve ehliyet kriterlerini
ayaklar altına almaktadır. Yazılı sınavı kazanan adaylar içinden, açılan
kadro sayısının 4-5 katı fazla adayın
sözlü sınava çağırılması da memurları rencide eden başka bir durumdur.
Ayrıca yazılı sınav sonrası, sözlü sınavı da hakkıyla kazanmış olan memurlara dahi “torpille” kazandı bakış açısı değişmemektedir. Kamu kurum ve
kuruluşlarında; çalışma barışını bozan, kurum içi huzursuzluklara sebep
olan sözlü sınav uygulamasının iptali
için Danıştay’a dava açtık” dedi.
ÜLKEDE YAŞADIĞIMIZ
SORUNLARIN TEMELİ DEVLETTE
LİYAKATIN YOK EDİLMESİDİR
“Ülkemizin yaşamış olduğu siyasi ve
ekonomik sorunların temelinde liyakatsiz devlet yönetimi anlayışı vardır.
Devletteki yönetim zafiyeti nedeniyle,
başta terör olmak üzere, büyük bir
travma yaşanıyor. İşsizlik ve asayiş sorunları artarak devam ediyor. Hukuk
ve adalet yerlerde sürünüyor. Ekonomik bir kaosun içindeyiz.
Devlet yönetiminde liyakat, tecrübe ve birikimin yerine, yandaşlık ve
benim adamım olgusu tercih edildiği için millet olarak ağır bedeller
ödüyoruz. 4 ay önce FETÖ terör örgütünün ihanet kalkışmasının temel
sebebi, iktidarın devletteki kadroları
o zaman “cemaat” adı verilen FETÖ’cülere teslim etmesinin acı bir
sonucudur.”
Genel Başkanımızın açılış konuşmasının ardından sınıflar oluşturularak
sekretaryalar toplantısı gerçekleştirildi.
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Bilindiği üzere; Türk Eğitim Sen olarak açtığımız davalarda, Danıştay 5. Dairesinin 2013/8367 E. sayılı ve 06.03.2014 tarihli kararı ve
Danıştay 2. Dairesinin 2013/10363 E. sayılı ve 29.04.2014 tarihli
kararı ile;şube müdürü atamalarının sadece sözlü sınav puanına göre
yapılmasına ilişkin yönetmelik hükümlerinin yürütmesi durdurulmuştur. Bu süreçte, Ankara 7. İdare Mahkemesinin 2014/955 E., 2015/341
K. sayılı ve 26.02.2015 tarihli kararı ile sözlü sınav puanına dayalı
olarak yapılan 1709 şube müdürü atamasının iptaline karar verilmiş
ve bu karar Danıştay 2. Dairesinin 2015/3097 E., 2015/8038 K. sayılı
ve 15.10.2015 tarihli kararı ile onanmıştır. Danıştay kararları gereği,
ilgili Yönetmelikte yapılan yeni düzenlemeler esas alınarak, atamaya
esas puanı itibariyle yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasının alınarak başarı sırasının belirlenmesi, sonrasında boş bulunan
şube müdürlüğü kadrolarından birine atama yapılması hususunda
açılan davalar ise kazanılmaktadır. MEB, 10 Haziran 2016 tarihinden
sonra tebellüğ ettiği Mahkeme Kararlarını farklı yorumlayarak; davacılara Danıştay'da devam eden genel iptal davalarının sonucuna göre
işlem yapılacağı içerikli yazı göndermiştir.
10 Haziran 2016 tarihinden önce dava kazanarak, atama oluru alan 30
kişi ve mahkeme kararı sonucu mülakat sınavına girerek başarılı olan
8 kişi olmak üzere toplam 38 kişiye münhal olan yerlere atanmak üzere
14-18 Kasım 2016 tarihleri arasında Mebbis sistemi üzerinden tercihte
bulunma hakkı tanındığı, buna karşılık 10 Haziran’dan sonra aritmetik
ortalamayla atanma ve tercih hakkı verilmesi istemli açılan davaları
kazananlara tercih hakkı tanınmadığı yönünde Sendikamıza bilgiler
ulaşmaktadır. Türk Eğitim Sen olarak, açtıkları davaları kazanan adayların tümüne yukarıda belirtilen tarihlerde şube müdürlüğü atamasında
tercih hakkı verilmesi hususunda MEB’e talepte bulunduk.

www.turkegitimsen.org.tr

www.turkegitimsen.org.tr

TÜRK EĞİTİM-SEN

Bilindiği üzere Türk Eğitim Sen olarak, 18.06.2014 tarih ve 29034 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim
Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelikte yer
alan bir kısım düzenlemelerin iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle açtığımız
davada, Danıştay 16. Dairesinin 2015/10784 E. sayılı ve 24.03.2015 tarihli kararıyla
Yönetmeliğin 21. Maddesinde “bağımsız anaokulları” ibaresine yer verilmemesine
ilişkin eksik düzenlemenin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.
İlgili kararda belirtilen eksik düzenleme yönünden davalı idareler tarafından yapılan
itiraz, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun YD İtiraz No: 2015/1154 sayılı ve
26.11.2015 tarihli kararıyla reddedilmiştir. Buna karşılık, mahkeme kararının gerekçeleri yok sayılarak, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve
Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmeliğin 10. Maddesi ile 18.06.2014 tarih ve 29034 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve
Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin “Rehberlik alan öğretmeni
norm kadrosu” başlıklı 21. Maddesinin ( b ) bendi ile üçüncü fıkrasında yapılan değişiklikte, “Anaokulları hariç olmak üzere” denilmek suretiyle Anaokullarında Rehber
Öğretmen norm kadrosuna yer verilmemiştir.
25.11.2016 tarih ve 29899 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 10. Maddesiyle değiştirilen,
18/06/2014 tarihli ve 29034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin
Yönetmeliğin 21. Maddesinin ( b ) bendi ile aynı maddenin üçüncü fıkrasına eklenen
“Anaokulları hariç olmak üzere” ibaresinin; 10. Maddesiyle değiştirilen, Aynı Yönetmeliğin 21. maddesinin ikinci fıkrasının ( b ) bendine yer alan “300” ibaresinin; 13.
Maddesiyle, Aynı Yönetmeliğin 26. Maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle,
eğitim kadrolarının norm kadro sayılarının “yılda iki kere belirlenmesine” yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin, öncelikle yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali talebiyle Danıştay nezdinde dava açtık.

Yargı kararı alan tüm şube müdürleri
için uygulama yapılmalıdır!

TÜRK EĞİTİM-SEN

Türkiye’nin dört bir yanında
şehitlerimizi andık

MEB Norm Kadro Yönetmelik Değişikliğine dava açtık
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Genel Başkan: Pis nefsine esir olmuş
adamlarla terörle mücadele yapılamaz

www.turkburosen.org.tr

10 Aralık 2016 akşamı İstanbul’da gerçekleştirilen hain terör eyleminde şehit olan polislerimiz ve vatandaşlarımızı saygıyla anmak,
birlik ve beraberliğimize yönelik yapılan
saldırıları kınamak, terör örgütünü lanetlemek amacıyla, Konfederasyonumuz Türkiye
Kamu-Sen tarafından alınan karar doğrultusunda; tüm illerimizde memurlarımız 1213 Aralık 2016 tarihlerinde sabah mesaiye
başlamadan önce şehitlerimiz için Saygı
Duruşu’nda bulundu. İstiklal Marşı okuduktan sonra vatanımızın müdafaasında canlarını veren şehitlerimizin ruhları için dualar
okudu.
Konfederasyonumuzun geçtiğimiz gün aldığı
karar uyarınca, bu anlamlı eylem Türkiye’nin
dört bir yanındaki bütün kamu kuruluşlarında yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Konfederasyonumuzun kararına uyan kamu görevlilerimiz, yasımızı, acımızı vatandaşlarımızla
paylaştı. Tüm dünyaya birlik ve beraberliğimizi bir kez daha haykırarak, doğusuyla,
batısıyla bir ve bütün olduğumuzu en güzel
şekliyle ispat etti.
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Türk
Eğitim-Sen
2. Grup İlçe Temsilcileri Eğitim ve
İstişare Toplantısı,
23-25 Aralık 2016
tarihleri arasında
Antalya’da yapıldı.
Toplantıda Türkiye
Kamu-Sen ve Türk
Eğitim-Sen
Genel Başkanı İsmail Koncuk, Genel
Merkez Yöneticileri, İlksan Yönetim
Kurulu
Başkanı
Tuncer Yılmaz, Kıbrıs Türk MemurSen Genel Başkanı
Kaan Mındıkoğlu
ve Yönetim Kurulu,
şube başkanları,
ilçe temsilcileri ve
ilçe yönetim kurulu
üyeleri hazır bulundu.
Toplantının açılış
konuşmasını Türkiye Kamu-Sen ve
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk yaptı.
SİZİN HİÇBİR KONUDA BİR
SAĞLAM DURUŞUNUZ YOK Kİ!
SİZ YAMUK YUMUK
ADAMLARSINIZ.”
Terörle mücadelenin vatansever
insanlarla yapılabileceğini söyleyen Koncuk sözlerini şöyle sürdürdü: “Sayın Cumhurbaşkanı
konuşmalarında terörle mücadeleyi birlik ve beraberlikle aşacağız
diyor. Ben de diyorum ki; terörle
mücadele evvela vatanseverlerle,
milli düşünebilen, kendi egosunu
aşmış, toplumsal düşünme kabiliyetine sahip insanlarla yapılır. Pis
nefsine esir olmuş adamlarla terörle mücadele yapılamaz. O yandaş
sendikanın kirli anlayışları ile terörle mücadele yapılamaz. Birlik ve
beraberlik ruhu sağlanamaz. Şimdi terörle mücadele edeceksiniz,
sizin desteklediğiniz o sendikanın
il temsilcisi ise PKK’lı teröristlerin
mezarı başında Fatiha okuyacak.

O PKK’lı teröristin başında Fatiha
okuyan namussuz, oraya il müdürü, hastane müdürü, postane müdürü atanmasını sağlayacak, siz de
diyeceksin ki ben terörle mücadele yapıyorum. Çok net söylüyorum
bazı bölgelerde bu sözde sendikal
yapının içerisinde sızmış, hatta yönetim kademelerine gelmiş birçok
PKK yanlısı bölücü var.
Terörist bir ruh taşıyan, PKK sempatizanı olan, kripto PKK’lıları,
bölücüleri, bir sendikanın eteği
altına gizlenmesini engellemeyerek onları kamuda birtakım yerlere getirerek terörle mücadele
yapamazsınız. Silivri’de bir okul
müdürü, ‘Kürdistan faşizme mezar
olacak’ diye slogan attırıyor. Bu şahıs okul müdürlüğü sınavında 100
tam puan alıyor. Bölücülükle yargılanmış bu insan şu anda okul müdürü olarak görev yapıyor. Elimde
bunun belgesi var. Diğer yandan
Silivri’de vatansever, son derece
başarılı Mesut Özdağ’an kardeşim
de müdürlükten azlediliyor. Bu
en başta milletimize ihanettir. Te-

rörist bir ruh
taşıyan, PKK
sempatizanı
olan, kripto
PKK’lıların,
bölücülerin,
bir
sendikanın
eteği
altına gizlenmesini
engellemeyerek
onları kamuda birtakım
yerlere getirerek terörle
mücadele
yapamazsınız.
İhbarsa, ihbar ediyorum,
hepsinin belgesi var, gerekirse isim isim
de çıkarırız.
Görüyoruz ki
bu sözde sendikal anlayışın ilkesi yok.
Vatansever olmayanlar İstiklal Marşı törenlerine
karşı çıkan, hatta çocuklar soğukta
üşüyor diye İstiklal Marşı okutulmasın, İstiklal Marşı törenlerine katılım
zorunlu olmasın diyenlerdir; bölücüler rahatsız oluyor diye Andımız
kaldırılırken alkışlayanlardır; ‘Ne
Mutlu Türküm diyene’ sözünü duyunca kuyruğuna basılmış gibi tüyleri diken diken olanlardır.
Bir kişinin vatansever olduğunu
hal ve hareketlerinden, söylemlerinden anlarsınız. Vatansever olmayanlar İstiklal Marşı törenlerine
karşı çıkan, hatta çocuklar soğukta
üşüyor diye İstiklal Marşı okutulmasın, İstiklal Marşı törenlerine katılım
zorunlu olmasın diyenlerdir; Bunlar; bölücüler rahatsız oluyor
diye Andımız kaldırılırken alkışlayanlardır; ‘Ne Mutlu Türküm
diyene’ sözünü duyunca tüyleri
diken diken olanlardır. Sizin ilkeniz ne?
Sizin hiçbir konuda bir sağlam
duruşunuz yok ki! Siz yamuk
yumuk adamlarsınız.”

Haberlerin detayları için... www.turkegitimsen.org.tr
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Türkiye Kamu-Sen ve Türk EğitimSen Genel Başkanı İsmail Koncuk, 25.11.2016 tarihinde Bartın
Belediyesi’nin düzenlediği kitap
fuarına konuşmacı olarak katıldı. Kitap fuarına Bartın Belediye Başkanı
Cemal Akın, Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Talip Geylan ve Genel
Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri Cengiz Kocakaplan, kamu
çalışanları ve vatandaşlarımız katıldı.
Genel Başkan İsmail
Koncuk, aynı gün akşam Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Talip
Geylan ve Genel Eğitim
ve Sosyal İşler Sekreteri
Cengiz Kocakaplan ile
birlikte Bartın Şube’nin
istişare toplantısına katıldı. Toplantıda Belediye Başkanı Cemal Akın,
Bartın, Zonguldak ve
Karabük şube başkanları ile şube yönetim
kurulu üyeleri, Bartın
Şube’ye bağlı ilçe ve
işyeri temsilcileri, Türkiye Kamu-Sen’e bağlı
sendikaların Bartın İl
Temsilcileri ile üyelerimiz katıldı.

bir şey olur mu? Allah hiçbir teşkilatı bu duruma düşürmesin. Biz hiç
düşmedik, düşmeyeceğiz. Türkiye
Kamu-Sen’in internet sitesinde ilkeli
ve cesur sendikacılığın adresi yazıyor. Hedeflerimiz, metotlarımız bakımından ilkeli olacağız.”
Şu anda 200 bine yakın kamu çalışanının açığa alındığını ya da mes-

‘‘Bu ülkede yargı
kararları
uygulanmıyor.
Bunu AB değil,
İsmail Koncuk
söylüyor!’’

canmamalı dedik. O günlerde bazı
o anlı şanlı haber siteleri, bazı gazeteler, ‘Yakın, yıkın, asın, kesin’ diyordu. Bugün ise ‘Yanlışlık var, böyle
olmamalı, düzeltin’ demeye başladı.
Bir duruşunuz olmalıdır. Türkiye
Kamu-Sen olarak en baştan beri
hak, hukuk, adalet dedik. Bütün
meseleleri insan hakları paralelinde
değerlendirmemiz gerektiğini
savunduk. Rüzgara göre şekil
değiştirmedik. 19 Temmuz tarihinde yaptığım o açıklamanın
yanına yazılan yorumlara bakabilirsiniz. Şahsıma hakarete
varan yorumlar yapıldı. Bu yorumlara cevap olarak, ‘Sizin de
Feto’cü suçlaması ile meslekten
ihraç edilmeniz söz konusu olabilir’ dedim. Biliyor musunuz;
aynı insanlar bugün bana teşekkür ediyor. Biz hala hukuk
ve adalet vurgusu yapıyoruz.
Masum insanların harcanmaması gerektiğini dile getiriyoruz.”

FETÖ İLE HİÇBİR ALAKASI
OLMAYAN BİNLERCE İNSAN
HALEN AÇIKTA...
Milli Eğitim Bakanlığı’nda 6 bin
eğitim çalışanının görevine iade
edildiğini hatırlatan Genel Başkan Koncuk, “Tabi bunlar ağırBİZİM HEP
lıklı olarak bir sendikanın almış
DURUŞUMUZ OLDU
olduğu eylem sebebi ile açığa
15 Temmuz tarihinde
alınan öğretmenlerdi. PKK ile
alçak bir terör saldırısı
ilgisi ve alakası olan,
ile karşı karşıya kalınonlara yardım ve yadığını kaydeden Kontaklık eden, PKK ile
‘‘28 Şubat sürecinde birileri, birilerinin eteklerinin altında
cuk, şunları söyledi: “Bu
fiilen bir şekilde bağsaklanırken; Türkiye Kamu-Sen olarak ‘Kesintisiz demokrasi
alçaklığın üzerinden tam
lantısı olan insanların
istiyoruz’ diye vatandaşlarımızın yakalarına kokart taktık.
dört ay geçti. Biz Fetökamuda istihdamına
cü’lerin hiçbir zaman
razı değilim. Bunlar
Bugünlerde bazı tatlı su demokratları çıkmış, bize demokratlık
yanında, yakınında olmadersi vermeye çalışıyor. Bunların demokratlığı ve vatanseverli- ne sağlık çalışanı,
dık. Türkiye Kamu-Sen
ne öğretmen ne de
ği ancak birilerinin çizdiği sınır kadardır.’’
olarak her zaman darbebaşka bir iş kolunda
lerin karşısında olduk. 28
çalışmamalıdır. Ben
Şubat sürecinde birileri,
bunu söylerken, bir
birilerinin eteklerinin altında sak- leklerinden ihraç edildiğini belirten hususa daha dikkat çekiyorum. Bu
lanırken; Türkiye Kamu-Sen olarak Koncuk, Türkiye Kamu-Sen olarak tespitleri yaparken sağlam delillere
‘Kesintisiz demokrasi istiyoruz’ diye 15 Temmuz’dan sonra ne diyorsak, dayandırmalıyız.
vatandaşlarımızın yakalarına kokart bugün de aynı şeyleri söylediğimize PKK terör örgütüyle birlikte olduğu
taktık. Bugünlerde bazı tatlı su de- dikkat çekti. Koncuk, “19 Temmuz tespitini sağlam delillere dayandımokratları çıkmış, bize demokratlık tarihinde Türkiye Kamu-Sen olarak rarak almak zorundayız. Feto’cüler
dersi vermeye çalışıyor. Bunların bir açıklama yaptık. Bu açıklama- görevden alınsın denildiği zaman
demokratlığı ve vatanseverliği an- ları, kitapçık haline getirip, Türkiye gerçekten Fetöcü’lerin görevden
cak birilerinin çizdiği sınır kadardır. geneline dağıtacağız. Darbeden 4 alınacağından emin miyiz? Ben
‘Çözüm sürecine giriyoruz’ deseler, gün sonra 19 Temmuz’da yaptığımız emin değilim. Fetö terör örgütü ile
bunlar da çözüm sürecine girer. açıklamada, adalet vurgusu yaptık, esasen hiçbir alakası olmayan binBirileri, ‘Çözüm süreci hataymış’ hukuk içinde kalınması gerektiğini lerce insan halen açıkta veya ihraç
derse, bunlar da ‘Hata’ der. Böyle söyledik, bir tek masum dahi har- edilmiş durumdadır.
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BİZİM ÜLKEMİZDE YARGI
BAĞIMSIZLIĞI YOK
Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye ile ilgili kararı hakkında önemli açıklamalar yapan Koncuk, “Avrupa Parlamentosu’nda Türkiye’nin
Avrupa Birliği müzakerelerinin geçici bir
süre askıya alınması ile ilgili bir karar alındı.
Türkiye’yi Avrupa Birliğine alma gibi bir niyetlerinin olmadığını biz yıllardır söylüyoruz.
Bu milletin her bir ferdinin de bunu bildiğini
düşünüyorum.
Geçmişte Avrupa Birliği’ne girmişiz gibi, zafer edasıyla miting yapıyorlardı. O dönemlerde Türkiye Kamu-Sen olarak ‘Avrupa Birliği
bizi üye olarak kabul etmez, kendimizi ezdirmeyelim’ diyorduk. Bugüne geldiğimizde
Avrupa Parlamentosu, Türkiye’nin üyeliğini
askıya alma kararı veriyor. Eğer bunu Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin liderleri onaylarsa, AB’ye girme süreci belirsiz bir süre
askıya alınacak. Bu çok da umurumda mı?
Hiç umurumda değil ama Avrupa Birliği’nin
Türkiye’nin üyeliğini askıya alma gerekçeleri
bizi ilgilendiriyor. AB, Türkiye’de yargı bağımsızlığının olmadığını söylüyor.
Türk milletinin tarihi insan hakları bakımından destanlaşmış bir tarihtir. Türk milleti yargı
bağımsızlığını, adaleti, hakkı, hukuku Avrupa
Birliği’nden öğrenecek değil. Şahsen AB’nin
Türkiye’de yargı bağımsızlığının olmadığını
dile getirmesi, bu gerekçelerle üyeliği askıya
alması gururumu incitiyor. Bir Müslümanın
ölmesini, bir tavuğun kesilmesi ile eşdeğer
gören bir zihniyet bize insan hakları dersi veremez.
PKK’yı, DAEŞ’i yıllardır destekleyen Avrupa
Birliği bize insan hakları dersi veremez. Ama
ortada bir gerçek var. Bizim ülkemizde yargı
bağımsızlığı yok. Yargı bağımsızlığını sağlamak için bunu Avrupa Birliği’nin söylemesi
gerekmez.
Biz bunu Avrupa Birliği istiyor diye yapmayacağız. Hakkı, adaleti, hukuku, yargı bağımsızlığını bu millet hak ediyor, bu millet buna
değer diye yapacağız. Milletimize adaletle
yaklaşacağız.
Biz insan haklarının, adaletin, yargı bağımsızlığının sağlanması gerektiğini Avrupa Birliği söylemeden de dile getiriyorduk.
‘Ayrımcılığı kaldırın’ diyorduk. Türkiye KamuSen üyelerine yönelik hala ayrımcılık var mı,
yok mu? Elbette var. Mesela; bazı il milli eğitim müdürleri sendika temsilcisi gibi davranıyor. Ülkemizde Türk Eğitim-Sen üyesi okul
müdürleri yargısız infaza tabi tutuldu. Türk
milli eğitime yıllarca emek veren, alın teri dökenler 3 tane kendini bilmez adamın yaptığı
taraflı değerlendirmeyle görevlerinden alındı. Açtığımız davaları kazandık hala uygulamadılar. Bunu AB değil, ben söylüyorum. Bu
ülkede yargı kararları uygulanmıyor.”

SORARSINIZ ATATÜRKÇÜYÜM DER,
VATANSEVERİM DER AMA ATATÜRK’ÜN
ADINI AĞZINA ALMAYAN SENDİKALAR
İLE BİRLİKTE OLMAKTAN BEİS DUYMAZ.
BUNDA TEZAT YOK MU?
24 Kasım’ı Atatürk’ü anmadan kutlayanları da
eleştiren Koncuk, şunları söyledi: “24 Kasım
Öğretmen Gününü kutladık.
24 Kasım tarihi öğretmenler
açısından son
derece önemli
bir tarihtir. 24
Kasım Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün
Millet Mektepleri Başöğretmenliği unvanını
kabul ettiği için Öğretmenler Günü’dür ve bu
nedenle önemlidir. Atatürk’ü anmadan, hatırlamadan bir 24 Kasım Öğretmen Günü kutlanması mümkün değildir. Atatürk’ün Millet
Mektepleri Başöğretmenliği unvanını kabul
ettiği gün olduğu için o günün öğretmenler günü olarak kutladığını bileceğiz buna
rağmen 24 Kasım’da Atatürk’ten bahsetme-

yeceğiz.
Yok
böyle bir şey!
Sendikaların internet sitelerini,
sendika genel
başkanlarının
mesajlarını inceleyin; 24 Kasım Öğretmenler
Günü’nü
nasıl kutladıklarına bir göz
atın.
Bazıları
Atatürk’ü anıyorlar mu? Sorarsınız Atatürkçüyüm der, vatanseverim der ama Atatürk’ün adını ağzına
almayan sendikalar ile birlikte olmaktan beis
duymaz. Bunda tezat yok mu? Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusunun ölüm yıl
dönümünde dahi Atatürk’ün adını ağzına almayan, Atatürk’ü hatırlamayan, bir açıklama
yapmayı dahi çok gören ve adına utanmadan
sendika diyen bir yapının parçası olacaksın;
vatanseverim, Atatürkçüyüm, milliyetçiyim diyeceksin. Yok böyle bir
anlayış!
Düşündüğümüz gibi yaşamak zorundayız. Yoksa bunun
adı riyakarlıktır. Atatürk
seni ilgilendirmeyebilir ama bizi ilgilendiriyor. Ulu Önder Atatürk senin için önemliyse,
bu doğrultuda hayatını dizayn etmek zorundasın. Yola çıktığın adamlara dikkat edeceksin. Kimlerin değirmenine su taşıdığına dikkat
edeceksin. Atatürkçüyüm deyip, Atatürk’e
hakaret edenlerle, bölücülerle, PKK’lılar ile
aynı yolda yürüyemezsin. Atatürk’ü öne çıkarmamız son derece önemlidir.”

‘‘Ulu Önder Atatürk senin için önemliyse,
bu doğrultuda hayatını dizayn etmek
zorundasın. Yola çıktığın adamlara
dikkat edeceksin.’’
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