Değerli Öğretmenim,
Kıymetli Meslektaşım;

AiLEMiZE HOŞ GELDiNiZ
“Muallimler!
Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmenleri
ve eğiticileri, sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni
nesil sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti,
sizin maharetiniz ve fedakârlığınız derecesiyle
mütenasip bulunacaktır.” Atatürk
Kıymetli meslektaşım;
Devletimizin kurucusu büyük lider Mustafa Kemal Atatürk’ün, görev ve
sorumluluğunu veciz bir şekilde ifade ettiği ve milletimizin geleceğini emanet
bıraktığı, Peygamber mesleği öğretmenliğe adım atmış bulunuyorsunuz.
İnanıyoruz ki; çıktığınız bu mukaddes yolculukta, güzel ülkemizin
geleceğini inşa edecek olan fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesilleri
yetiştirmek için fedakarca hizmet edeceksiniz. Çünkü çok iyi biliyorsunuz ki,
sizin başarınız, Türkiye Cumhuriyeti’nin başarısı olacaktır.

Türk Eğitim-Sen,
Türkiye Kamu-Sen üyesidir.

www.turkegitimsen.org.tr

Kıymetli Meslektaşım;
Güzel ülkemizin güçlü yarınlarını kuracak olan gelecek nesilleri
yetiştirmek gibi ulvi ve kutsal bir meslek olan öğretmenliğe adım atmış
bulunuyorsunuz. Bu yeni durumun hem şahsınız, hem eğitim hayatımız ve
hem de ülkemizin geleceği için hayırlara vesile olmasını içtenlikle temenni
ederim.
Türk Eğitim-Sen, başta öğretmenlerimiz olmak üzere eğitim hizmetini
sunan bütün eğitim çalışanlarının, daha huzurlu bir çalışma ortamına
kavuşmaları için mücadele etmektedir. Diğer yandan, demokratik
olgunluğun gereği olarak, çalışanların yönetime ve karar alma süreçlerine
katılımlarını da sendikal örgütlenme vasıtasıyla gerçekleştirmenin
azmindedir.
Malumunuz olduğu üzere Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri
Kolu’nda faaliyet yürüten değişik sendikalar mevcuttur. Ancak bu noktada,
sanırım, değerlendirilmesi gereken; bu sendikalardan hangilerinin evrensel
sendikacılığın ve hizmet kolumuzun ihtiyaçlarının gereklerini yerine
getirdiğidir. Çünkü, Türkiye kamuoyu çok iyi biliyor ve son yıllarda çok
yakınen müşahade ediyor ki, kimi oluşumlar sendika görüntüsü altında
iktidarların ve amaçları çok farklı başka yapılanmaların taşeronluğu
yürütmektedir. Eğitim çalışanlarının samimi destekleri, maalesef başka
niyetlerle suistimal edilmektedir.
Bir yöneticisi ve mensubu olmaktan her zaman gurur duyduğum Türk
Eğitim-Sen, gücünü yalnız eğitim çalışanlarının ihlaslı desteğinden alan
ve bu gücü sadece onlar için kullanan gerçek bir sendikadır. Sizler, meslek
hayatınıza başlamadan önce de şahit olmuşsunuzdur ki, nerede eğitimi
ya da eğitim çalışanlarını ilgilendiren bir mesele var ise Türk Eğitim-Sen
orada olmuştur. Eğitimin ve eğitim çalışanlarının hak ve menfaatleri
sözkonusu olduğunda, hiç bir güç unsurunu dikkate almadan cesaretle
tavır ortaya koyan sendikamız, bu özelliğiyle herkes tarafından takdir

edilen ve teveccüh gösterilen bir meslek kuruluşudur. Sendikamızın,
eğitim ve eğitim çalışanlarıyla alakalı olduğu halde görmezden geldiği
tek bir örnek dahi gösterilemez. Ataması yapılmayan öğretmenlerden eş
durumu mağdurlarına, KPSS hırsızlığından LYS yolsuzluğuna, eğitim
sistemi düzenlemelerinden milli meselelere sahip çıkılmasına... vs. kadar;
her konuda Türk Eğitim-Sen’in ses veren ve taraf olan bir sendika olduğu
kamuoyumuzun malumu ve takdirindedir.

Değerli Meslektaşım;
Zorlu bir eğitim sürecini tamamlayarak ve büyük sınav engellerini
başarıyla aşarak meslek hayatınıza başlamış bulunduğunuzu sendika olarak
yakınen biliyoruz. Öğretmen adaylarının atama problemlerini her zaman
ısrarla takip eden Türk Eğitim-Sen’in, bu anlamda ortaya koyduğu üstün
gayreti sizler çok iyi biliyorsunuz. Nitekim o süreçte, atama bekleyen siz
değerli öğretmen arkadaşlarımızın büyük desteğini de her zaman yanımızda
hissettik. İşte o dönemde birlikte etkili bir mücadele ortaya koyduğumuz
siz öğretmen arkadaşlarımızla, bundan sonraki süreçlerde de birlikte yol
yürüme arzusunu taşıdığımızı bilmenizi isterim.
Birlikten kuvvet doğar ilkesinin somut göstergesi, sendikal mücadele
ve o mücadelenin ortaya çıkardığı neticelerdir. Sizinle BİR kat daha güçlü
olacağımıza inandığımı belirtir; Türk Eğitim-Sen ailesi içerisinde birlikte
olmaktan büyük mutluluk duyacağımı bilmenizi isterim.
Meslek hayatınız boyunca üstün başarılar diliyor, saygılarımı
sunuyorum.
					

İsmail KONCUK

				
					

Türk Eğitim-Sen ve Türkiye Kamu-Sen
Genel Başkanı

MESLEKİ ONURUNUZ İÇİN,
KAZANIMLARINIZI KORUYABİLMEK İÇİN,
DAHA İYİ ÇALIŞMA KOŞULLARINA KAVUŞMAK İÇİN

SENDiKALI OLUN
Kıymetli Meslektaşımız;
4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu, 25.06.2001
Tarihinde TBMM’de kabul edilmiş ve 12/7/2001 Tarih ve 24460 Sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunun 14 üncü maddesi üyelik işlemlerini ve 18
inci maddesi de güvenceleri belirlemiştir. Buna göre;
Sendika üyeliğinin kazanılması:
Madde 14: Sendikalara üye olmak serbesttir. Kamu görevlileri çalıştıkları işyerinin girdiği
hizmet kolunda kurulu bir sendikaya üye olabilirler. Sendikaya üyelik, kamu görevlisinin
üç nüsha olarak doldurup imzaladığı üye formu ile sendikaya başvurması ve başvurunun
sendika yetkili organınca kabulü ile kazanılır.
Sendika üyelerinin ve yöneticilerinin güvencesi
Madde 18: Kamu görevlileri, sendika veya konfederasyonların bu Kanunda belirtilen
faaliyetlerine katılmalarından dolayı farklı bir işleme tâbi tutulamaz ve görevlerine son
verilemez.
Kamu işvereni kamu görevlileri arasında sendika üyesi olmaları veya olmamaları
nedeniyle bir ayırım yapamaz.
Ayrıca Türk Ceza Kanunu’nun 118 inci maddesi de sendikal hakların kullanılmasının
engellenmesine yönelik uygulamalara müeyyide getirmektedir.
TCK Madde 118: (1) Bir kimseye karşı bir sendikaya üye olmaya veya olmamaya,
sendikanın faaliyetlerine katılmaya veya katılmamaya, sendikadan veya sendika
yönetimindeki görevinden ayrılmaya zorlamak amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi,
altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Cebir veya tehdit kullanılarak
ya da hukuka aykırı başka bir davranışla bir sendikanın faaliyetlerinin engellenmesi
halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

TÜRK EĞİTİM-SEN SİZİ BEKLİYOR
Seninle BİR Daha Güçlüyüz!
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