
Mülakat sınavlarında yaşanan ahlaksızlıkların protesto edildiği eylemde konuşan 
Genel Başkan İsmail KONCUK;

‘‘Ötekileştiren değil, 
kucaklayan bir 

Milli Eğitim Bakanı istiyoruz’’
Türk Eğitim-Sen, Milli Eğitim 
Bakanlığı tarihindeki en büyük 
yandaş kadrolaşmayı protesto 

etmek için 24 Eylül 2013 
tarihinde MEB önünde büyük 

bir eylem yaptı.

Eylemdeki konuşmasında Genel 
Başkan İsmail KONCUK; ‘‘Mili Eğitim 
Bakanlığı gibi çok şerefli bir koltuğun, 
siyasi hesaplara kurban edilmesi, aynı 
siyasi paydalarda buluşan insanlara ilti-
mas geçmek için kullanılması, şaibe ve 
yandaşlık kavramları ile birlikte anılması 
biz eğitimcilerin yüreğini kanatmakta-
dır. Dolayısıyla milli eğitim camiasını 
yönetme becerisi sergileyemeyen Nabi 
AVCI, ya herkesin bakanı olmalıdır ya 
da istifa etmelidir!  Aksi taktirde o koltuk 
Bakan Avcı’ya çivi gibi batacaktır.  

  Devamı 18’de

TÜRK MİLLETİ İÇİN ‘‘AND’’ İÇTİK
“Ne Mutlu Türküm Diyene” deme hakkımızı elimizden almaya çalışan ve 

PKK terör örgütünün kirli taleplerini hayata geçirmeyi amaçlayan 
sözde  Demokrasi paketini protesto etmek için, Türkiye Kamu-Sen’in 

öncülüğünde tüm Türkiye’de ve Başkent Ankara’da  Andımız’ı okuyarak gururla 
“Ne Mutlu Türküm Diyene” diyerek haykırdık.  Devamı 6’da

Türk Eğitim-Sen Şubeleri, 5. Olağan Genel Kurulu için 5-6 Ekim 2013 tarihinde Türkiye genelinde yoğun bir katılımla 
delege seçimlerini tamamlamıştır. Şubelerimizin Genel Kurulları 16-17 Kasım 2013 tarihinde yapılacaktır.
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İsmail KONCUK
Genel Başkan

VERMEYİNCE MABUT 
NEYLESİN SULTAN MAHMUT

Memur Sen Genel Başkanı 
Ahmet Gündoğdu ile 05.06.2009 
tarihinde SkyTürk TV’de katıldı-
ğımız bir programda, Gündoğ-
du, ısrarla sormama rağmen 
Andımıza karşı, ya da yanında 
olduğunu söyleyememiş,“Bana 
göre eğitimin yüzlerce problemi 
içinde Andımız diye bir problemi 
yoktur.” demişti. Anlaşılan 2009 
yılında toplumun Andımızın kal-
dırılmasını kaldıramayacağını 
düşünen, tepki alacağından en-
dişe eden, Gündoğdu, bundan 
yaklaşık 4,5 yıl önce açık yürek-
lilikle Andımız kaldırılsın diyebil-
me cesaretini gösterememişti. 
Programı izlemek için tıklayınız.

12.10.2011 tarihinde Kızılca-
hamam Toplantısında ise, top-
lumun istenilen kıvama geldiğini, 
milli sinir uçlarının yeteri kadar 
törpülendiğini düşünen Ahmet 
Gündoğdu,bakın neler söylüyor, 
“Çocukların her gün pedagoji ve 
bilimsel olmayan ifadelerle dolu 
olan andımızı koro halinde söy-
lemelerinin sorgulanması gerek-
tiğini söyleyen Gündoğdu, “Bu, 
pedagojik mi, bilimsel mi, ne 
kazandırıyor? Türküm, doğru-
yum, çalışkanım deyince insan-
lar doğru, çalışkan mı oluyor? 
Bunları düşünmek lazım. Bırakın 

andımızı, çocuklarımıza her gün 
koro halinde Fatiha’yı bile okut-
sanız tiksindirirsiniz”

Tarih 30 .09.2013, Andımız 
konusunda  bakın ne buyurmuş, 
“Andımıza öteden beri bunu ih-
das eden Reşit Galip’in bu rüya-
sının 80 yıl bu ülkeye niçin hakim 
oluyor? Çocuklara her sabah 
idarecilerin, öğretmenlerin öğ-
rencileri hizaya çekerek, sınıflara 
alması, bu ritüel altında bunları 
ezmesi doğru mudur? Türküz, 
Kürdüz, Lazız, başka ülkelerin 
vatandaşları var, ‘Ben Türk de-
ğilim’ diyenlere ‘Sen Türksün’ 
dayatmasında bulunmak doğ-
ru mudur. Bunun kaldırılmasını 
çok önemli buluyorum. ‘Türküm, 
doğruyum demek yasaklanıyor 
demek yasaklanıyor noktasına 
götürüyor’ Hayır. Zorla çocukla-
ra okutulması kaldırılıyor. Bunu 
ısrarla söyleyen sendikalara 
çağrım, her sabah Genel Baş-
kanlarınızla birlikte Türküm, doğ-
ruyum, çalışkanım diye söyleyin. 
Çalışkan ve doğru olmaya ihtiya-
cınız var.”

Tabi, adam akil olunca, baş-
ka sendikalara da talimat verme 
yetkisini kendinde bulabiliyor, 
bize diyor ki, “…her sabah Genel 
Başkanlarınızla birlikte Türküm, 
doğruyum, çalışkanım diye söy-
leyin. Çalışkan ve doğru olmaya 
ihtiyacınız var.”

Ahmet Gündoğdu, elbette 
çalışkan olmak önemli, doğru 
olmak önemli, çalışkan olmaya 
tabi ki ihtiyacımız var, çalışkan 
olmanın bir sınırı yok, Peygam-

ber efendimiz buyuruyor,” İki 
günü birbirine eşit olan zararda-
dır.”

Doğru olmaya gelince, kimin 
doğru olmaya ihtiyacı olduğu, 
sayın Gündoğdu’nun yukardaki, 
açıklamalarını okuyunca anlaşı-
lıyor.

Tarih 05.06.2009 Bana göre 
eğitimin yüzlerce problemi içinde 
Andımız diye bir problemi yoktur.

Tarih 12.10.2011 Bırakın an-
dımızı, çocuklarımıza her gün 
koro halinde Fatiha’yı bile okut-
sanız tiksindirirsiniz.

30.09.2013 ‘Ben Türk de-
ğilim’ diyenlere ‘Sen Türksün’ 
dayatmasında bulunmak doğru 
mudur. Bunun kaldırılmasını çok 
önemli buluyorum.

Bizler Andımız konusunda 
dün ne düşünüyorsak, bugün 
de aynı şeyleri düşünüyoruz, 
topluma, bölgeye göre fikir ser-
detmiyoruz, ancak Gündoğdu 
05.06.2009 yılından bu yana çok 
değişmiş, bu kadar kısa bir sü-
rede, bu değişiklik nasıl olmuş-
tur. Doğru ve samimi olmak çok 
önemlidir.

Biz elbette, Türküm demek-
ten de vazgeçmeyeceğiz, Ne 
mutlu Türküm! demekten de…
Biz, Türk İslam davasını hep 
etle, tırnak gibi düşündük, bu asil 
milletin, aziz şehitlerimizin ne 
için can verdiğini, kan döktüğü-
nü, ilayı kelimetullahın anlamını 
bilenlerdeniz. Türk ve İslam ol-
manın birbirine zıt kavramlar ol-
duğuna inananlardan asla olma-

dık, Türk adını duyunca, tüyleri 
diken diken olanlardan da olma-
dık, olmayacağız.

Doğru olmak gerçekten 
önemli, Gündoğdu’ya katılıyo-
rum, bu sebepledir ki, masada 
memurları hiç satmadık. Memur-
lara 1-2-3 TL bedel biçmedik. 
Allaha şükürler olsun, biz Tür-
kiye Kamu Sen olarak emir ve 
talimatla hiçbir toplu görüşmede, 
sözleşme metnine imza atma-
dık. Memur ve emeklilerin 2 yılını 
çalmadık, çaldırmadık.

Evet, doğru olmak önemli, 
çalışkan olmak şart. Allah, ata-
mızdan, ecdadımızdan, bizlere 
doğruluğu, şerefli olmayı öğre-
ten, milli ve dini kimliğimizin öne-
mini anlatan hocalarımızdan razı 
olsun. Andımızı bize söyletenler-
den de, Allah razı olsun, ilkokul 
hayatımızda 5 yıl boyunca ver-
diğimiz söze bugün de sadığız. 
Ömür boyu da sadık kalacağız. 
Biz sözlerimize, andımıza sadık 
kalacağız ama Gündoğdu hak-
sız değil, herkeste aynı etkiyi 
yapmıyor, çalışkanım demekle 
çalışkan olmayanlar, doğruyum 
demekle doğru olmayanlar da 
bir hayli var. Tabi ki, bunda mer-
hum Reşit Galip’in yazdığı An-
dımızın bir suçu yok, adam da 
kabiliyet yoksa, adamın tabiatı 
doğru, dürüst, çalışkan olmaya 
uygun değilse, günde değil bir 
kere, 10 kere okutsanız nafile-
dir. Vermeyince Mabut Neylesin 
Sultan Mahmut, benzeri bir du-
rum. Ben de diyorum ki, adamın 
tabiatı bozuk olunca, neylesin 
ANDIMIZ. Gündoğdu haklı.

Milliyetçi Hareket Partisi Ankara Milletvekili Prof. Dr. Zühal 
TOPÇU tarafından Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI’nın cevapla-
ması isteğiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilen 
soru önergesinde Eğitim Kurumları Yönetici Atamaları Mülakat-
larında tespit edilen usulsüzlükler  ve hukuka aykırı işlemler hak-
kında bilgi istenmiştir.

Söz konusu önergede örneklerle iktidara yakın sendika üye-
lerine yapılan açık ayrımcılığa dikkat çekilerek,  atamalarda li-
yakat esaslarına uyulup uyulmadığı, il mülakat komisyonlarında 
görevlendirilen üyelerin hepsinin iktidara yakın sendika üyesi 
olmasının tesadüf olup olmadığı  gibi hususlar  sorulmuştur.

Mülakat Haksızlıkları TBMM Gündeminde
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Sami ÖZDEMİR
Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri

Milli Kimlikle Oynamak
Kime Ne Kazandırır?

Yeryüzünde var olan her nesnenin bir 
adı vardır. Milletlerin de bir adı ve bu millet-
lere mensup insanların bir dini inancı vardır. 
1071 Malazgirt Zaferi ile Anadolu coğrafya-
sını vatan olarak benimseyen ve yaşayan 
bu milletin adı Müslüman Türk milletidir.

 Milletlerin adlandırılması ve kimlikleri-
nin beyan edilmesi ise son derece gerek-
lidir. Milli kimliğin ifade edilmesi sırasında, 
söz konusu milletin; dini, inançları, kültürel 
birikimleri, tarihi, geçmişi, ülküsü ve me-
deniyeti ortaya konulmuş olur. Türk milleti, 
tarih sahnesine çıktığı andan itibaren tarih 
boyunca  iç ve diş mihraklarla mücadele et-
miştir. İhanet odakları; 1980 öncesi sağ-sol, 
alevi-sünni ve son otuz yılı aşkın bir sürede 
de Türk-Kürt ayrıştırma oyununu bu millet 
üzerinde oynamak istemektedir.

 Günümüzde siyasi iktidar ve destekçile-
ri tarafından bilinçli ve planlı olarak Türk Milli 
kimliği üzerine operasyonlar yapılmakta ve 
bu halkımıza çok büyük bir yenilik ve de-
mokrasinin gereği gibi lanse edilmektedir. 
Türk tarihinin, Türk kültürünün, tahrip edile-
rek kimliksizleştirilmesi acaba kimin menfa-
atlerine uygundur? Bu sorunun cevabı Türk 
milletinin ezeli ve sinsi düşmanları savaşa-
rak yenemediği necip Türk milletini, kendi 

tabirlerince “ehlileştirerek” yani kendisine 
benzer hale getirerek alt etmeye çalışmak-
tadır. Bunun için son on yıldır planlı ve art 
niyetli olarak, Türkiye Cumhuriyeti’ni oluş-
turan temel dinamikler “Sevr Anlaşması” ile 
başarılamayanı başarma amacı güdenler 
tarafından tahrip edilmeye ve ortadan kaldı-
rılmaya çalışılmaktadır.

 Öğrenci Andı’nın kaldırılması, Bayrak 
şiirinin ders kitaplarından çıkarılması, ileriki 
süreçte de ırkçılık çağrıştırdığı düşünülerek, 
İstiklal Marşı’mızın bile kaldırılması kaçınıl-
maz olacak gibi. Dil, birlik ve beraberliğin 
temel taşıdır. Dil, geçmiş ve gelecek ara-
sında bir köprüdür. Dil, ortak duyguların 
yaşandığı ve milletleri millet yapan bir de-
ğerdir.  Ülkede farklı azınlıkların olduğu ve 
ana dillerinde eğitim yapabilecekleri ile ilgili 
yasal düzenlemelerin yapılması, Milli Eğitim 
Bakanı tarafından merkezi sınavların da 
anadilde yapılabileceğini dillendirmesi ne 
kadar düşündürücüdür. Bu milletin asli un-
surlarını ötekileştirerek, ayrıştırarak sözde 
“haklar veriyoruz” diyerek, azınlıklar statü-
süne sokmak kime yarar sağlayacaktır? Bu 
ve benzeri uygulamalar, 1739 sayılı Milli Eği-
tim Temel Kanununun amaçlarına da  ay-
kırıdır. Türk kimliğinden rahatsızlık duymak 

hainlerin işidir. Bu düşünceye sahip insanlar 
tarih önünde mutlaka hesap vereceklerdir.

 Değerli eğitim çalışanları ve kıymetli 
okuyucular; sadece eğitim sistemi üzerinde 
değil, sosyal ve hukuki zeminlerde de atılan 
bu zararlı adımlarla bir ayrışma sürecinin fi-
tili siyasi irade tarafından ateşlenmiştir. Bu 
süreçle birlikte, emniyet, ordu, eğitim, sağ-
lık, sosyal güvenlik gibi alanlarda da mille-
tin beklentilerine    cevap veremeyen ciddi 
problemler baş göstermektedir. Alenen te-
rör örgütünün talepleri doğrultusunda yapı-
lan düzenlemeler sözde demokratikleşme 
paketi adı altında süslenerek, yandaş med-
ya kuruluşları tarafından Türk milletine dikte 
edilmektedir. Eğitimciler olarak bu sürecin 
mutlaka kamuoyuna anlatılması gerekmek-
tedir. Bu vebal ve sorumluluk da bizlere düş-
mektedir.

ZORLA 
BELLETİCİLİK, 
ÖĞRETMENLERİ 
MAĞDUR 
EDİYOR

07.09.2013 tarihli ve 28758 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanan Milli 
Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları 
Yönetmeliği uyarınca belleticilik 
görevlendirmelerinde aynı okulda 
görevli öğretmenlerden istekli olma 
şartı aranmamaktadır. Öğretmenlerin 
bakmakla yükümlü olduğu kişilerin 
olduğu, belleticilik görevi nedeni ile 
sorumlu oldukları kişilerin ve kendilerinin 
mağdur duruma düşecekleri, öğretmenleri 
asli görevleri olmayan belleticilik görevini 
yapmaya zorlamanın hakkaniyetli 
olmadığı gerekçesi ile Türk Eğitim-
Sen olarak Bakanlığa yazılı başvuruda 
bulunduk.

Millî Eğitim Bakanlığı Eği-
tim Kurumu Yöneticileri Atama 
Ve Yer Değiştirme Yönetmeli-
ğinin Yöneticilik Sınavları Ve 
Değerlendirme başlıklı 8/6. 
Maddesinde “Adayların Sözlü 

Sınav ve Değerlendirme Komisyonu tarafından hesaplanan atama puanları İl Millî Eğitim 
müdürlüğü internet sitesi üzerinden ilan ve elektronik posta yoluyla en geç 10 gün içerisinde 
adaylara tebliğ edilir.” Denilmektedir. Eğitim kurumu müdürlüğüne atanacakların belirlenme-
si amacıyla illerde kurulan sözlü sınav ve değerlendirme komisyonu tarafından hesaplanan 
puanların ilanı zorunludur.

 Ancak; İller hesaplanan puanları ilan ederken sözlü sınav puanı, Ek-1 değerlendirme 
formu üzerinden alınan puanı ve yazılı sınav puanını ayrı ayrı ilan etmek yerine bu üç puanın 
ortalamasını alarak ilan etmektedir. Bu durumda kimin yazılı sınav puanının  kaç olduğu söz-
lü sınavdan kaç aldığı tam olarak bilinmemekte ve böylelikle şeffaf olmayan bu uygulama 
nedeni ile yapılan işlemler şaibeli hale gelmektedir.

Sözlü sınav puanlarının ilanda yer almaması yapılan bütün atamalar konusunda adayla-
rın aklında soru işaretlerinin oluşmasına neden olmaktadır. Adaylar kendileri ile sözlü sınava 
giren adayların sözlü sınav puanlarını öğrenememektedir.  Bu durumun sözlü sınavlarda 
alenen yaşanan adam kayırmacılığı gizlemeye yönelik olduğu açıktır. Ülke genelinde yapı-
lan hukuksuz uygulamalar hakkında sendikamıza gelen şikayetler yapılan sınavlara gölge 
düşürmüştür. Bu nedenle sözlü sınav ve değerlendirme komisyonlarınca sınav puanlarının 
ortalaması değil, ayrıntılı bir biçimde üç puan türünün de belirtilmesi gerekmektedir. Çünkü 
yapılacak itirazlar açısından adayların kendi puanlarını sözlü sınava katılan diğer adayların 
puanlarıyla mukayese edebilmeleri son derece önemlidir.

Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi olarak tüm İl Valiliklerine başvuru yaparak komisyonlar-
ca verilen sözlü sınav puanları da dahil puanlama ile ilgili bilgileri, ayrıntılı bir şekilde Bilgi 
Edinme Yasası çerçevesinde istedik. Bu bilgiler geldiğinde komuoyu ile paylaşılacak ve söz-
lü sınav puanlarında, gizlenmeye çalışılan rezalet herkesin bilgisine sunulacaktır.

İLLER, MÜLAKAT PUANLARINI 
NEDEN KAMUOYUNDAN  GİZLİYOR 
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Milletler, yaşam tarzlarını ve hayat 
nizamlarını; örf ve adetlerinden, 
inandıkları dînin veya inanç un-

surlarının emir ve yasaklarından, kanun, yö-
netmelik ve düzenlemelerden faydalanarak 
belirler.

Toplumdaki aile yaşamı, kişisel ve toplum-
sal ilişkiler, davranışlar da kültürü  oluşturur.

İnsanın; yaşadığı topluma, ailesine dev-
letine ve insanlığa karşı sorumlulukları var-
dır. Bu sorumlulukları da toplumun kültürel 
unsurları belirler.

Yaşadığımız kültürel iklimin sahibi, Müs-
lüman Türk toplumudur.

Yaşam tarzımız, hayatımız, davranışları-
mız  bu inanç sistemine;Türk örf ve adetleri-
ne ve yaşayış tarzına göre olmalıdır.

İslam dini insana “eşref-i mahlukat 
(Allah’ın yarattığı  en şerefli yaratılmış) ol-
duğu için değer vermiş, cahiliye döneminde 
kızlarını diri diri toprağa gömen cahil bir top-
lumdan, düşmanına bile adalet dağıtan bir 
toplum meydana getirmiştir. ‘’İşi ehline ve-
rin’’ diyen o yüce Resul sayesinde, İslam’ı 
kabul etmediği halde Kabe görevlisi yerinde 
bırakılmış, hırsızlık yapan bir kadına torpil 
yapılmasını, iltimas  geçilmesini teklif eden-
lere’’ kızım Fatıma bile olsa elini keserim’’ 
diyerek adaletin en yakınına bile olsa uygu-
lanmasını emretmiş ve kul hakkının yenme-
sini yasaklamıştır.

Türk milleti ise gerek İslam’dan önce 
gerek İslam’la müşerref olduktan sonra 
adaletin timsali olmuş, gittiği her yere ada-
leti ve insanlığı götürmüş; düşmanları bile 
“kardinal külahı görmektense Osmanlı 
sarığını tercih ederiz” diyerek Osmanlı’nın 
adaletine sığınmıştır. Cihan padişahı Fatih 
Sultan Mehmet  Han ile bir Yahudi usta aynı 
mahkemede yargılanmış ve padişah suçlu 
bulunabilmiştir

Tüm bunlardan sonra bugünün Türki-
ye’sine

baktığımızda,  son yıllarda  bu ülkenin 
inanmış, milli ve manevi değerlerine bağlı  
insanlarının  oyunu alarak iktidar olanların 
ve onların getirdikleri idarecilerin yaptıklarını 
görünce insanın sorası geliyor bunlara:

Ey adaleti kendi akrabalarından baş-
latması gerekirken torpili, adam kayırmayı 
kendi akrabalarından başlatanlar.

Ey firavun gibi böbürlenenler!
Ey sendika tercihleri yüzünden memur-

lara zulmedenler!
Ey son 10 yılın Karunları!
Ey ehil olanı değil yandaşını atamaya 

çalışanlar!
Ey bu iktidarın nimetlerinden faydalana-

rak  hak etmediği halde torpille idareci olup 
kul hakkı yiyenler!

Ey nokta kadar menfaat için, virgülden 
çok kıvrılanlar!

Ey bu zulmün karşısında susan dilsiz 
şeytanlar!

Ey bu zulme rıza gösteren ve alet olan 
sendikamsı yapılar!

Ey son idareci sözlü sınavında sırf kendi 
sendikasından değil diye, yazılı sınavda 90 
alana 30, yandaş sendikadan olduğu için ya-
zılıdan 70 alana 100 veren vicdansız zalimler.

Makam ve mevkilerini korumak için şey-
tanın maşası olanlar!

Ey devlet memurunu kendi istikbali uğ-
runa pazarlayan pazarcılar!

Ey yalancı cennet vadeden Hasan Sab-
bahlar!

Ey müdür olabilmek için davasını, de-
ğerlerini, ülkenin istikbalini hiçe sayan 
menfaatçiler!

Siz, kendini İslam’a uydurma yerine 
İslam’ı kendi yanlışlarına kılıf yapan din be-
zirganları,

Siz ar namus duygusunu askıya almış 
arsızlar!

Kendi yerine başkalarını yargılayanlar,
Geçici makam ve mevkiler için kendi 

onurunu ve camiasının onurunu ayaklar al-
tına alanlar,

Siz Allah’ın emri olan’’emr-i bil ma’ruf 
nehy-i ani’l münkeri(iyiliği emredip kötülük-
den sakındırma) unutanlar.

Siz “şimdiye kadar başkaları çalıyordu 
birazda bizimkiler çalsın diyen” hırsızlar ve 
göz yuman dilsiz şeytanlar,

Ey ihalelerde kendilerine pay ayıranlar!
Ey bulundukları makamları çıkar çarkına 

çevirenler!
Ey Makyavelistçe hedefe varmak için 

her şeyi mübah sayan münafıklar.
Sizin yaptıklarınız İslamiyette yok.
Sizin yaptıklarınız Müslüman Türk’ün örf 

ve adetlerinde de yok.
Sizin yaptıklarınız insan haklarına say-

gılı, haktan hukuktan yana olan dinsizlerde 
bile yok.

Tekrar soruyorum:
Siz hangi dinden, hangi millettensiniz?

Seyit Ali KAPLAN
Genel Mali Sekreter

SİZ HANGİ DİNDEN,
HANGİ MİLLETTENSİNİZ?

Köşe Yazısı
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EĞİTİM ÇALIŞANLARINA YER 
DEĞİŞTİRME HAKKI GELİYOR

İl İçi
Eş Durumunda 

Kırıkkale Bölge 
İdare’den 

Önemli Karar
Milli Eğitim Bakan-

lığı Personelinin 
Görevde Yüksel-

me Ve Unvan Değişikliği İle 
Yer Değiştirme Yönetmeliği 
taslağının 32. ve 33. Mad-
desi ile İl millî eğitim müdür 
yardımcısı, ilçe millî eğitim 
müdürü ve il/ilçe millî eğitim 
şube müdürü kadrolarında 
bulunanlar hariç olmak üze-
re bu yönetmelik kapsamın-
da bulunanlara il içi ve illera-
rası isteğe bağlı yer değiştir-
me hakkı tanınmıştır.

Taslak yönetmeliğin 32. 
Maddesi uyarınca bölge 
hizmetine bağlı yer değiştir-
me yükümlülüğü bulunanlar 
hariç, bu Yönetmelik kapsa-
mında bulunan personelden 
bulundukları kurumda 31 
Mayıs tarihi itibarıyla kesinti-
siz en az üç yıl görev yapan-
lar, il içinde valiliklerce ilan 
edilen münhal kadrolara yer 
değiştirmek üzere başvuru-
da bulunabileceklerdir. İl içi 
isteğe bağlı yer değiştirme 
duyurusu, mayıs ayında ilgili 
valiliklerce il millî eğitim mü-
dürlüğünün internet sitesin-
de yapılacaktır.

 Yine 33. Maddesi uyarın-
ca da bölge hizmetine bağlı 
yer değiştirme yükümlülüğü 
bulunanlar hariç, bu Yönet-
melik kapsamında bulunan 
personelden bulundukları 
ilde Bakanlık teşkilatı kad-
rolarında 31 Haziran tarihi 
itibarıyla en az beş yıl görev 
yapanlar, iller arasında, Ba-
kanlıkça ilan edilen münhal 
kadrolara yer değiştirmek 
üzere başvuruda bulunabi-
leceklerdir. İller arası isteğe 
bağlı yer değiştirme duyu-
rusu haziran ayında İnsan 
Kaynakları Genel Müdürlü-
ğünce Bakanlığın internet 
sitesinde yapılacaktır.

İl içi ve iller arası yer de-
ğişikliği hakkı bölge hizme-
tine bağlı yer değiştirme yü-
kümlülüğü bulunanlar hariç 
yönetmelik kapsamında bu-
lunan personele verilmiştir. 
Yönetmeliğin kapsam baş-
lıklı 2. Maddesinde “Bu Yö-
netmelik, Millî Eğitim Bakan-

lığının merkez ve taşra teş-
kilatı kadrolarında 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununa 
tabi olarak görev yapanlar-
dan 5 inci maddede sayılan 
görevlere görevde yükselme 
ve unvan değişikliği yoluyla 
atanacaklar ile 26 ncı ve 31 
inci maddede sayılan görev-
lerde bulunanlardan yer de-
ğiştirme suretiyle atanacak-
ları kapsar.” denilmektedir.

Yönetmelik taslağının 5. 
Maddesinde “Hizmet grupla-
rı ve kadrolar

MADDE 5-  (1) Görev-
de yükselmeye tabi hizmet 
grupları ve kadrolar:

a) Yönetim hizmetleri 
grubu;

1) Şube müdürü (merkez 
ve taşra teşkilatı), tesis mü-
dürü,

2) Şef, koruma ve güven-
lik şefi.

 b) Araştırma ve planla-
ma hizmetleri grubu;

1) Talim ve Terbiye Kuru-
lu uzmanı, eğitim uzmanı,

c) İdari hizmetler grubu;
1) Sayman, ayniyat say-

manı, raportör.
2) Bilgisayar işletmeni, 

veri hazırlama ve kontrol iş-
letmeni, veznedar, ayniyat 
memuru, ambar memuru, 
mutemet, memur, santral 
memuru, sekreter, şoför.

ç) Destek hizmetleri gru-
bu;

 1) Hizmetli, aşçı, teknis-
yen yardımcısı, bekçi, dağıtı-
cı, kaloriferci.

(2) Unvan değişikliğine 
tabi kadrolar: Mimar, mü-
hendis, istatistikçi, grafiker, 
teknik ressam, kütüphane-
ci, çözümleyici, programcı, 
tekniker, teknisyen, veteriner 
hekim, psikolog, biyolog, 
sosyal çalışmacı, fizyote-
rapist, hemşire, veteriner 
sağlık teknisyeni, laborant, 
mütercim.” denilmektedir. 
Görüleceği üzere bu madde 
kapsamında bulunan perso-
nel il içi ve illerarası isteğe 
bağlı yer değiştirebilecektir.

Bilindiği üzere, Bakan-
lık bünyesinde Genel İdari 
Hizmetler Sınıfı, Teknik Hiz-
metler Sınıfı ve Yardımcı 
Hizmetler Sınıfında görev 
yapan hizmetli, memur ve 
teknisyen gibi unvanlı on bin-
lerce personelin, atama ve 
yer değiştirmelerinde esas 
alınacak kriterler bir yönet-
melik ile düzenlenmemişti. 
Bu konuda sendikamızca 
muhtelif zamanlarda defa-
larca başvuruda bulunulmuş 
olmasına ve yine defalarca 
TBMM’de soru önergesine 
konu edilmiş olmasına kar-
şın, halen Bakanlıkça uzun-
ca bir süre herhangi bir ça-
lışma yapılmamıştır.

   Bu durum, hizmetli, me-
mur, teknisyen gibi unvanlı 
on binlerce personelin keyfi 
uygulamalara maruz kalma-
larına, atama ve yer değiştir-
me işlemleri bir kritere bağ-
lanmadığı için özür durumu 
yer değiştirme başvuruları 
da dahil bu personelin tüm 
atama ve yer değiştirme 
işlemlerinde farklı farklı uy-
gulamaların yaşanmasına 
sebep olmaktaydı.

Sendikalar tarafından yıl-
lardır yapılması beklenilen 
bu uygulama sonunda tas-
lakta yer almıştır. Bu durum 
sevindiricide olsa eksiklikleri 
de yok değildir. Şöyle ki; tas-
lak yönetmeliğin 31. Madde-
sinde eş ve sağlık durumuna 
ilişkin mazerete bağlı yer 
değiştirmeler düzenlenmiş-
tir. Ancak; bu madde ile ma-
zerete bağlı yer değiştirme 
hakkı sadece yöneticilere 
verilmiştir. Bu maddenin yö-
netmelik kapsamındaki tüm 
personele uygulanması ge-
rekmektedir.  Sadece yöne-
tici olarak görev yapanların 
mazeretleri kabul görürken, 
diğer çalışanların mazeret-
lerini  görmezden gelmek 
doğru değildir. Bakanlık tara-
fından bu en insani mazeret-
lerin değerlendirmeye alın-
ması hakkaniyet gereğidir. 
Türk Eğitim Sen olarak gö-
rüşlerimizi MEB’e ileteceğiz.

Koordinatörlük 
Yazımıza MEB’in 

Cevabı
Tük Eğitim-Sen olarak; Bakanlığa 

gönderdiğimiz 11/09/2013 tarih ve 833 
sayılı yazımızla Ortaöğretim Kurumları 

Yönetmeliğinin 88. Maddesinin 2. 
Fıkrasının (c) bendinin, daha önceki 

düzenlemeye paralel olarak, “İşletmelerde 
meslek eğitimi adı altında verilecek 

ek ders saati sayısı, bir alanda/dalda 
işletmeye öğrenci gönderilen sınıftaki/

sınıflardaki işletmelerde eğitimi yapılan 
uygulamalı meslek dersleri toplam ders 

yükünün iki katını geçemez.” şeklinde 
değiştirilmesi hususunda Milli Eğitim 

Bakanlığı’na yazılı başvuruda bulunmuş 
gerekli düzenlemenin yapılmaması 

halinde konuyu yargıya taşıyacağımızı 
belirtmiştik.

Bakanlığın gönderdiği 01/10/2013 
tarih ve 2772241 sayılı cevabi yazıda söz 

konusu yönetmelikte çalışma yapıldığı 
zaman görüşümüzün değerlendirmeye 

alınacağı belirtilmiştir.

Kırıkkale Bölge İdare Mahkemesi, 
Türk Eğitim-Sen üyesi Aslı SALBAŞ’ın eş 

durumu nedeniyle Şubat 2013 mazeret 
tayini döneminde eşinin bulunduğu 

ilçe merkezine atanma talebinin, boş 
kontenjan bulunmaması gerekçe 

gösterilerek reddi işlemini iptal ederek, 
Kırıkkale İdare Mahkemesinin verdiği 

kararı bozmuştur.
Kırıkkale Bölge İdare Mahkemesi 

verdiği kararda; üyemizin mağduriyetine 
neden olan idari işlemin davalı idarece 

hizmet gerekleri ve özür durumunun 
birlikte karşılanması temelinde bir 

değerlendirme yapılmayarak Anayasa ile 
güvence altına alınan aile bütünlüğünün 

bozulmasına yer açacak idari işlemin 
iptalini hükme bağlamıştır.
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KONCUK: NE MUTLU 
TÜRKÜM DİYENE DİYENLER 

SUSTURULMAKTADIR

1. TBMM önünde toplanan binlerce va-
tandaş tek bir ağızdan “ANDIMIZ” ı okur-
ken, eylemde bir konuşma yapan Türkiye 
Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, 
“Bugün burada bir kez daha tarihe not 
düşmek adına toplanmış bulunuyoruz. 
Türküm”le başlayan, “doğruyum”la devam 
eden bir andın kaldırılması, ancak Türk ol-
mayan ve doğru olmayan insanları mem-
nun etmek için atılmış bir adım olacaktır.” 
dedi. Koncuk, “Demokrasi ve özgürlükle 
uzaktan yakından ilgisi olmayan, 76 milyon 
vatandaşımızın ortak ihtiyaçlarını karşıla-
mak yerine terör örgütünün taleplerini haya-
ta geçirmeyi amaçlayan şüpheli bir paketle 
karşı karşıyayız.

Yıllardır yürütülen kampanyalarla bizleri 
bir arada tutan tarihi ve kutsal kavramları-
mızın içi boşaltılmak, inanç değerlerimiz 
yıpratılmak, milli ve manevi değerlerimiz 
yozlaştırılmak istenmekte; milletimizin ve 
devletimizin geleceği üzerinde kirli bir oyun 
oynanmaktadır.

Bu oyunun son sahnesi ise demokratik-
leşme paketi adı altında, Türk milletine da-
yatılan baldıran zehiri olmuştur.  Bu paketle, 
30 yıl boyunca ülkemizi bir kan gölüne çevi-
ren eli kanlı bebek katillerinin ana dilde eği-
tim talebi, özel okullarda hayat bulmakta, 
bölücülerin çok dilli toplum hayali, Hükümet 
eliyle gerçekleştirilmektedir.

Bununla ana dilde eğitim, terör örgütü-
nün müktesebatına geçirilmekte, milletimi-
zin arasındaki iletişim koparılmak istenil-
mektedir.  Alfabemizde olmayan harflerin 
kullanılmaya başlamasının ve isteyen her-
kesin her dilde eğitim yapabilmesinin ar-
dından gidilen yol, çok dilli, çok milletli, çok 
başlı, bölünmüş bir Türkiye’ye çıkmaktadır.

Bu yol, dilde ayrışma, iş’te ayrışma, fikir-
de ayrışma ve nihayetinde hedefte ayrışma 
yoludur.

Bu paketle, Türk coğrafyasında yaşa-
yan tüm vatandaşlarımızı bir arada tutan 
ve ortak bir amaç etrafında kenetlenmemizi 
sağlayan üst kimliğimiz “Türklük” yok edil-
mek istenilmekte, bu doğrultuda her sabah 
okullarda okutulan “Öğrenci Andı” kaldırıl-
makta, “Ne mutlu Türküm diyene” diyenler 
susturulmaktadır.

Bu paketle bölücü klavyelere özgür-
lük, birleştirici dillere pranga vurulmaktadır. 
“Türküm”le başlayan, “doğruyum”la devam 
eden bir andın kaldırılması, ancak Türk ol-
mayan ve doğru olmayan insanları memnun 
etmek için atılmış bir adım olacaktır. Türkiye 
Cumhuriyeti sınırları içinde çocuklarımızın 
“Türküm” demesi, “doğruyum” demesi, “ça-
lışkanım” demesi kimleri, neden rahatsız 
etmektedir? Biz bunların kim olduğunu çok 
iyi biliyoruz. Bundan ancak, Türklük şuurun-
dan uzak, Türklerle tarihi bir hesaplaşma 
peşinde koşanlar rahatsız olur”” dedi.
KONCUK: BU PAKET, TÜRKLÜĞÜN 
VE TÜRK MİLLETİNİN GELECEĞİNE 
DÖŞENEN MAYINLARLA DOLUDUR.

Pakette yer alan siyasi partilere üye 
olma yasağının kaldırılmasının bir başka tu-
zak olduğuna dikkat çeken Genel Başkanı-
mızı İsmail Koncuk, bu uygulamanın, siyasi 
partilere eş başkanlık sisteminin getirilmesi 
ile birlikte değerlendirildiğinde bebek katili-
nin, eş başkan olarak siyasete atılmasının 
önünü açacak bir uygulama olacağını kay-
detti. Koncuk, “ Bu şüpheli paketten çıkan 
bir başka tuzak ise siyasi partilere üye olma 
yasağının kaldırılması konusunda yaşan-
maktadır.

Bu Millet İçin “And” İçtik
“Ne Mutlu Türküm Diyene” deme hakkımızı elimizden almaya çalışan ve PKK terör 
örgütünün kirli taleplerini hayata geçirmeyi amaçlayan sözde  Demokrasi paketini 
protesto etmek için, Türkiye Kamu-Sen’in öncülüğünde tüm Türkiye’de ve Başkent 

Ankara’da  Andımız’ı okuyarak gururla “Ne Mutlu Türküm Diyene” diyerek haykırdık.
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Başbakan, Siyasi Partiler Kanununda-
ki, siyasi partilere üye olmayı yasaklayan 
bütün maddelerin kaldırılacağını beyan et-
miştir.    Halihazırda terör eyleminden do-
layı mahkûm olanların siyasi partilere üye 
olması yasaktır.

Bu yasağın kalkması, siyasi partilere eş 
başkanlık sisteminin getirilmesi ile birlikte 
değerlendirildiğinde bebek katilinin, bir par-
tiye eş başkan olarak siyasete atılmasının 
önünü açacak bir uygulama olacaktır.

Demokratikleşme paketi adı altında açı-
lan, aslında Pandora’nın Kutusu’dur. Bu pa-
ket, Türklüğün ve Türk milletinin geleceğine 
döşenen mayınlarla doludur.

Bu paketle, tüm milletimizin yasağın kal-
dırılması yönünde hem fikir olduğu ve he-
men uygulamaya geçilmesi mümkün olan, 
kadınlarımızın inançlarının bir gereği olarak 
örtündüğü başörtüsü konusu, PKK’nın kirli 
talepleri ile aynı potada değerlendirilerek si-
yasi emellere alet edilmekte, kirli taleplerin 
üzeri örtülmektedir.

Bu paketle, terör örgütünün talepleri 
76 milyon vatandaşımızın ortak taleplerine 
tercih edilmekte, bebek katilleriyle yapılan 
pazarlıklarda verilen sözler, tüm milletimizin 
arzusuymuş gibi gösterilmektedir.” dedi.

KONCUK: DEMOKRASİ 
KİSVESİ ALTINDA, DEMOKRASİ 

KATLEDİLİYOR
Açıklanan paketin Türk milletini tarihin-

den koparma ve milli kimliğini unutturma po-
litikasını gün yüzüne çıkardığını ifade eden 
Genel Başkan İsmail Koncuk, Demokrasi 
kisvesi altında, demokrasinin katledildiğini, 
milletimizin sinesine ayrışma, bölünme ve 
kopma virüsünün yerleştirildiğini söyledi. 
Koncuk, “ İktidar, 30 yıldır milletimizi ve dev-
letimizi bölmek isteyenlere karşı yürütülen 
mücadelede geri adım atmış, adeta terör 
örgütüne teslim olmuştur.

Bir süredir milli kimliğimizin, birlik ve be-
raberliğimizin bütün unsurları teker teker 

imha edilmekte, bizi biz yapan değerlerimiz 
dejenerasyona uğratılarak tarihe gömül-
mek istenmektedir.

Aziz Türk milleti, tarih boyunca yaşama-
dığı bir zillete maruz bırakılmakta, esaret 
dönemlerinde bile görülmemiş bir kültürel 
soykırıma tabi tutulmaktadır.   Demokrasi 
kisvesi altında, demokrasi katledilmekte, 
milletimizin sinesine yerleştirilen ayrışma, 
bölünme ve kopma virüsü alabildiğine bes-
lenip, büyütülmektedir.

Yılladır gizliden gizliye yürütülen Türk 
milletini tarihinden koparma ve milli kimliğini 
unutturma politikası bu paketle gün yüzüne 
çıkmış, kapalı kapılar ardında terör örgütü-
ne verilen kirli sözlerin büyük bir kısmı bu 
paketle hayat bulmuştur.

Daha ileri demokrasi, daha demokratik 
bir Türkiye için hazırlandığı söylenen pa-
ketin açıklandığı basın toplantısına yandaş 
olmayan, iktidarla aynı düşünceyi paylaş-
mayan basın yayın kuruluşları alınmamıştır.

Bu tutum dahi, bu kimselerin özürlü de-
mokrasi anlayışını ortaya koymaya yetmek-
tedir.

11 yıllık iktidarı boyunca ötekileştirmeyi 
genel kural haline getirdiler.

Ayrışmayı alabildiğine körüklediler.
Kendinden olmayanı yok etmeyi mübah 

saydılar.
Bitaraf olanın bertaraf edilmesini emret-

tiler.
Özgür medyayı susturdular.
PKK’nın taleplerini, türbanla kamufle 

ettiler.
Demokrasiyi yok ettiler.
Şimdi ise demokrasi adı altında ülkeyi 

terör örgütüne teslim etmeyi, PKK’nın ta-
leplerinin hayata geçirilmesini asli görev 
edindiler.” dedi.

KONCUK: TÜRK MİLLETİ, 
KENDİSİNE YAPILAN HİÇBİR 

İHANETİ KARŞILIKSIZ 
BIRAKMAYACAKTIR.

Mevcut anlayışın Türkiye’yi uçuruma 
sürüklediğine vurgu yapan Genel Başka-
nımız İsmail Koncuk, Türk milletine çağrıda 
bulundu. Koncuk, “Bu anlayış, adım adım, 
yavaş yavaş, sindire sindire ülkemizi bölün-
me uçurumuna doğru sürüklemektedir.

Çağrımız Türklüğe ve Türk milletinedir. 
Türk kimliğine ve birliğine karşı girişilen sal-
dırıların, süslü paketlerle pazarlandığı bir 
dönemi yaşıyoruz. Dışı süslü paketin için-
den, Türk düşmanlarının cerahatli fikirleri-
nin, hain tuzaklarının pis kokuları gelmek-
tedir.

Bu millet, böylesine cüretkâr bir saldırıy-
la en son Birinci Dünya Savaşı sonrasında 
karşı karşıya kalmış ve verdiği muhteşem 
mücadele ile Türk’e kefen biçenleri, geldik-
leri gibi göndermiştir.

Hain planlarla, türlü tuzaklarla Türklüğe 
saldıranlar, PKK taleplerinin icracıları iyi bil-
sinler ki, Türk milleti, kendisine yapılan hiç-
bir ihaneti karşılıksız bırakmayacaktır.

Zafer sarhoşluğu içinde emellerine bir 
adım daha yaklaştığını düşünen alçaklar ve 
bunların işbirlikçileri için Atatürk’ün bir sözü-
nü hatırlatmakta fayda görüyoruz:“Toroslara 
çıkın bir bakın. Nerede kara bir Yörük çadırı 
görürseniz, dumanı da tütüyorsa dünyada 
hiçbir güç bizi asla yenemez.”
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Bu coğrafyadan Türk adını silmeyi he-
defleyenlere karşı, şehitlerimizin kanlarıyla 
sulanmış bu toprakların Türk yurdu olduğu-
nu bir kez daha ilan ediyor ve diyoruz ki:

“Üstte mavi gök çökmedikçe, altta ya-
ğız yer delinmedikçe Türk’ün ilini ve töresini 
kimse bozamayacak, yeryüzünde bir tek 
Türk kalsa dahi, bu vatandan Türk müh-
rünü kimse silemeyecektir. Varlığım Türk 
varlığına armağan olsun! Ne mutlu Türküm 
diyene!” dedi.

Genel Başkan İsmail Koncuk’un ko-
nuşmasının ardından 1. TBMM önünde 

toplanan binlerce vatandaş “Varlığım Türk 
varlığına armağan olsun! Ne mutlu Türküm 
diyene!” diyerek “ANDIMIZ” ı büyük bir he-
yecan ve coşkuyla hep bir ağızdan okudu.

1. TBMM önünde düzenlediğimiz ey-
leme Genel Başkanımız İsmail Koncuk’la 
birlikte, Türk Sağlık-Sen Genel Önder Kah-
veci, Türk Büro-Sen Genel Başkanı ve Fah-
rettin Yokuş, Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel 
Başkanı Nuri Ünal,  Türk Yerel Hizmet-Sen 
Genel Başkanı İlhan Koyuncu , Türk İmar-
Sen Genel Başkanı Necati Alsancak, Türk 
Tarım Orman-Sen Genel Başkanı Ahmet 

Demirci, Türk Enerji-Sen Genel Başkanı 
Celal Karapınar, Türk Ulaşım-Sen Genel 
Başkanı Nazmi Güzel, Türk Haber-Sen Ge-
nel Başkanı İsmail Karadavut, Türk Kültür 
Sanat-Sen Genel Başkanı Hasan Hüseyin 
Yılmaz, Türk Emekli-Sen Genel Başkanı 
Osman Özdemir, Türk Dünyası Kadınları 
Dostluk ve Dayanışma Derneği Başkanı 
Dr. Şenol Bal, Türk Dayanışma Konseyi yö-
netici ve üyeleri, çeşitli Sivil Toplum Kuru-
luşlarının yönetici ve üyeleri, Genel Merkez 
Yöneticilerimiz, Ankara Şube Başkanları ve 
yöneticilerimiz, kamu çalışanları ve çok sa-
yıda vatandaş katıldı.

Afyonkarahisar

Denizli

Aydın

Bilecik

Çankırı

Erzurum

Amasya

Artvin

Kırıkkale
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Gaziantep

Giresun

Manisa

Ordu

Tekirdağ

Tokat

Samsun
Yalova

Muğla

Sinop

Mersin

Hatay

Kars
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Köşe Yazısı

Talip GEYLAN
Genel Teşkilatlandırma Sekreteri

Eğitim kamuoyu çok yakın-
dan, ibretle ve tiksintiyle takip edi-
yor ki; kurum müdürü atamaları 
için yapılan mülakat sınavlarında 
hergün yeni bir skandala imza 
atılıyor.

Ar duygusundan nasibini al-
mamış olanların; hak, adalet ve 
liyakat ilkelerini yok sayarak yap-
tıkları sözde değerlendirmelerle 
hayat verdikleri sipariş atamalar 
artık ayyuka çıkmış durumda.

Yıllardır, demokrasi ahlakını 
içselleştiremediğimiz olan si-
yaset ve bürokrasi hayatımızda 
suistimale, adam kayırmacılığa, 
yandaş kadrolaşmaya ve torpile 
aşiyanız.

Ancak, sanırım, bu zaman-
larda yaşadıklarımıza tarihimizde 
hiç rastlanılmamıştır.

Evet, iktidara gelen her siya-
si partinin, kendine yakın kadro 
oluşturması ve politikalarını bu 
kadro ile icraata koyma arzusu 
siyasi hayatımızın sıradan refleksi 
olmuştur.

Toplum olarak da bu refleksi 
kanıksamış durumdayız aslında.

Ancak, hiç bu kadar “yağma” 
mantığıyla iş görüldüğüne şahit 
olunmamıştır.

Öylesine tatmin edilemez bir 
ihtirasla karşı karşıyayız ki, “ben-
den olmayanlar ekmeksiz kalsın, 
bana tabi olmayanlar su dahi iç-
mesin” gibicesine bir şehvet duru-
mu sözkonusu.

Başarılı, liyakatli ve işgal ettiği 
görevi hakkıyla yapacak yandaş-
ların makamlara getirilmesi de bir 
yere kadar kabul edilebilir.

Adam haklıdır(!), “Kardeşim 
bana destek olana ben de destek 
veririm. Bal tutan parmağını yalar. 
Tekkeyi bekleyen çorbayı içer…” 
der ve borusunu öttürür.

İyi de kardeşim, yandaş kayır-
manın da bir raconu olmasın mı?

İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin 
oluşturduğu komisyonların yap-
tığı sözlü sınav sonuçları ortaya 
çıktıkça rezaletin boyutunu görü-
yoruz..

İşte size birkaç örnek:
Kırıkkale’de yazılı sınavdan 

86,86 puan alan ve yazılı sınav 
birincisi olan Türk Eğitim-Sen 
üyesine sözlü sınavda 34 puan 
veriliyor; yazılı sınavda onuncu sı-
rada bulunan yandaş sendikanın 

üyesine ise sözlü sınavdan 100 
puan veriliyor.

Hatay’da yazılı sınavda 92 
puan alarak Hatay il birincisi olan 
Türk Eğitim-Sen üyesine sözlü 
sınavda 42 puan veriliyor ve mü-
lakat sınavında Hatay sonuncusu 
oluyor. Ancak aynı sınavda yan-
daş komisyon üyesi olan bir kişi 
ile akrabalığı olan adaya ise sözlü 
sınavda 99,20  puan veriliyor.

Karabük’te mülakat sınavına 
giren adaylardan üç tanesi 100 
tam puan alıyor. Kim bunlar? Tabi 
ki, üçü de görevlendirme şube 
müdürü ve üçü de yandaş sendi-
ka üyesi.

Bursa’da yazılı sınavı kazanıp 
mülakata giren 214 idareci ada-
yından 90 üzeri en yüksek puan 
verilen 75 adaydan 71’i yandaş 
sendika mensubu.

Bunlara benzer düzinelerce 
örneği sıralayabiliriz…

Şimdi bu örneklere bakıp şöy-
le bir yorum yapılabilir mi?

Efendim yandaş sendika üye-
lerinin yazma becerileri çok geliş-
miş olmadığı ve çoktan seçmeli 
test sınavlarında panik atakları tu-
tuğu için yazılı sınavlarda yeterin-
ce başarılı olamamaktadırlar. An-
cak zeka kapasiteleri çok yüksek 
olan ve emsallerine oranla üstün 
yeteneklerle donanmış bulunan 
bu arkadaşlarımızın, dil becerileri 
üst düzeyde olduğu için mülakat 
sınavlarında harikalar yaratmak-
tadırlar. Bundan dolayı Yandaş-
Sen mensuplarının sözlü puanla-
rının tavan yapması doğaldır.

Öte yandan, bunların dışında 
kalan diğer adaylar ve özellikle 
Türk Eğitim-Sen üyeleri, her ne 
kadar öğretmen olma yeterlilikle-
rine sahipseler de; bir idarecide 
bulunması gereken kendini ifade 
edebilme ve bildiğini muhatabına 
sözlü olarak aktarabilme yetene-
ğinden mahrum olduklarından, 
yazılı sınavlarda il birincisi dahi 
olsalar mülakatlarda yerlerde sü-
rünmektedirler. Bundan dolayı da 
bu arkadaşlarımızın sözlü sınav 
puanlarının, onların atanmalarına 
engel teşkil edecek seviyelerde 
sürünüyor olması da doğaldır!

Traji-komik değil mi?
Ama işte son haftalarda yaşa-

dığımız sürecin özeti bu işte!
Evet;

Bütün Türkiye’nin bildi-
ği, gözüyle gördüğü, kula-
ğıyla işittiği ve tüm uzuv-
larıyla kahır okuduğu 
bu apaçık rezil gerçeğe 
rağmen; birileri çıkıyor 
ve hala hak, adalet, li-
yakat ve ahlaktan dem 
vurabiliyor.

Bu birileri bir de bilimum yer-
lerine bulaşmış olan karalarını 
aklamak için, “Örgütsel güçlerini 
bireylere iltimas geçmek için kul-
lanan sendikalardan” olmadıkları 
iddiasını süslü kelimelerle yüz-
süzce ifade etmeye çalışıyorlar.

Bu iddialarındaki tek doğru 
cümle, örgütsel güçlerini kullan-
madıklarıdır.

Çünkü olmayan bir gücü kul-
lanamazsınız zaten.

Eğitim çalışanlarının başı üze-
rinde şımarıkça dolandırdığınız 
hoyratlığın, sırtınızı dayadığınız 
ağa babalarınızın gücü olduğunu 
siz de en az bizim kadar biliyor-
sunuz.

Bir sendikanın, sadece üye-
lerinden alarak sahip olması 
gereken örgütsel gücün, zerre-i 
miktarının sizin mahalleye hiç uğ-
ramadığını çok iyi biliyoruz.

Neyse…
Soylu Rezillik
Gelelim malum sendikanın 

gündemdeki meseleyle ilgili gü-
nah çıkarma zırvalarına:

“Mülakat sonuçları üzerinden 
üyelerimize ve sendikamıza yö-
nelik itham ve iftiralarda bulunul-
makta; bir kaç il ve kişi üzerinden 
kaleme alınan haber ve açıkla-
malarla sendikamız karalanmaya 
çalışılmaktadır”.

Şu gevelemeye bakar mısı-
nız?

Doğru;
Bu yazıda, sadece birkaç il-

deki ahlaksız uygulamalara örnek 
vermeye çalıştık.

Bunlar gibi onlarcasını daha 
sıralayabiliriz.

Soylu mücadele iddiasındaki 
sendikanın açıklamasına ne de-
nir?

Sanki, ahlaksızlığın birkaç il ve 
birkaç kişi ile sınırlı olması yapılan 
ahlaksızlıkları meşrulaştırıyor!

Tükürsünler böyle soylu mü-
cadelenin içine!

Kaldı ki, bu sözde sendikanın 
yöneticileri de yaşanan gerçeği 
çok iyi biliyorlar aslında.

Hemen hemen her ilde, ken-
dilerine kul köle ettikleri vekil ida-
reciler üzerinden yedikleri nane-
ler ayyuka çıkmış durumda.

Tüm bunlara rağmen çıkıp 
“Eğitim-Bir-Sen olarak, mülakat 
sürecinde üyelerimizin kayırılma-
sı için hiçbir girişimde bulunma-
dık, bulunmayacağız.” şeklinde 
yuvarlanan lakırdılar kargaları 
bile cezp etmiyor.

Kardeşim, bir halt yiyorsunuz; 
bari herkesin malumu olan ve mil-
letin gözüne soka soka yaptığınız 
dolanı inkar etme aymazlığına 
düşmeyin.

Hem üyelerinizi rezil ediyor, 
hem de komik duruma düşüyor-
sunuz.

Ya yaptığınızın arkasında du-
run delikanlı desinler, ya da susun 
adam sansınlar!

Susun.
Ve sinsi köşenizde gayr-i ah-

laki arzularınızı tatmin etmeye de-
vam edin.

Ayrıca bu çok soylu(!) müca-
delenin temsilcisi sendikacılara 
sormak lazım;

Madem üyelerinizin “kariyer 
ve liyakatiyle okul müdürlüğünü 
fazlasıyla hak eden ve ilgili mev-
zuatta belirtilen şartları taşıyarak 
ataması yapılan/yapılacak kişiler” 
olduğuna inanıyorsunuz;

O halde neden komisyonların 
kendi üyeleriniz/tetikçileriniz ara-
sından oluşturulması ve hatta be-
ğenmediğiniz komisyon üyelerini 
Bakanlık bürokratları üzerinden 
değiştirme gayreti içerisinde bu-
lunuyorsunuz?

Neden, hazırladığınız sınav 
kitapçıkları sayesinde dört dörtlük 
yetiştirdiğiniz müdür adayı üyele-
rinizden yazılı sınavlarda çakan-
ların, sözlü sınav puanlarıyla hor-
monlanmasını sağlıyorsunuz?

Yandaş-Sen’in iddiasına göre, 
üyeleri ancak birbirleriyle yarış-
maktaymış!

YÖNETİCİ ATAMA HABERLERİNDE AMAÇ,
EĞİTİM-BİR-SEN ÜYELERİNİN ÖNÜNÜ KESMEKMİŞ (!)
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İşte bu da bir başka nadir doğ-
rularından:

Çünkü, bu arkadaşlarımı-
zın yarıştan anladığı; her türlü 
kumpas ve gayr-i ahlaki metodla 
kendilerinden başkasına yaşama 
şansı vermeyen; her türlü ahlaki, 
vicdani, insani ve manevi değer 
ölçütünü kendi çıkarlarının geri-
sinde bırakarak “Ben” diyen bir 
anlayışla herkese saldırmaktır.

Böylesi bir zeminde, kendile-
rinden başkasına fırsat ve imkan 
tanınmadığı için, doğal olarak 
Yandaş-Sen üyeleri sadece bir-
birleriyle yarışmaktadır.

Zaten bileğinin hakkı ve bilgi-
sinin gücüyle sınavlarda başarılı 
olan, hatta bulunduğu ilde birinci 
sıraya yerleşenleri dahi sözde 
mülakat sınavı puanlarıyla yarış 
dışı bırakmaktalar.

Düşünebiliyor musunuz; 
Kırıkkale’de Türk Eğitim-Sen’li Ali 
Vurgun’a mülakattan 40 puan ve-
rilse ataması yapılacak. Olur mu 
hiç! Verirsin 34 puanı, Öğretmen 
Ali çakılıverir oturduğu yere.

92 Yazılı puanıyla Bartın il bi-
rincisi olan Türk Eğitim-Sen üyesi 
Erdal Tunçtürk’ün orta seviye bir 
sözlü puanı olsa müdür olarak 
ataması yapılacak. Aradan kaç-
masına fırsat verilir mi? Basarsın 
57,6 sözlü puanını, o da alır hava 
gazını!

Ey Türk Eğitim-Sen’li Şemset-
tin Sungur, sen misin 88,53 puan-
la Sivas’ın en yüksek yazılı sınav 
sonucunu alan; mülakatın dibine 
gömerler, ondan sonra nah ata-
nırsın!

İşte kıymetli okuyucular;
Durum bu derece vahim, bu 

derece utanılacak halde!
Dindarlık mı, din(i)darlık mı?
2013 Türkiye’sinde kendini; 

ahlaktan, maneviyattan, inançtan 
referans alarak tanımlayanların 
marifetleri bunlar.

Yukarıda ülkemiz ve eğitim 
camiası adına utançla ifade et-
meye çalıştıklarımız birer ahlak-
sızlık örnekleridir.

İki cihan güneşi Peygambe-
rimiz Hz. Muhammed (SAV) bu-
yuruyor ki, “Ben güzel ahlakı ta-
mamlamak için gönderildim”.

Yani ahlakın rafa kaldırıldığı, 
sümen altı yapıldığı yerde/işte; 
ne maneviyat olur, ne inançtan 
bahsedebilirsiniz, ne de dindarlık 
iddiasında bulunabilirsiniz.

Bir haber sitesinde yayınla-
nan söyleşisinde ilahiyatçı Prof. 
Dr. Hayri Kırbaşoğlu diyor ki, “İs-
lami Dünya görüsünde, ferdi ve 
toplumsal ilişkilerde esas alınma-
sı gereken en üst değer ADALET, 
onun ardından da EHLİYET ve 
LİYAKAT gelir. Dünya görüşünün 
yakınlığı, İslami değerler arasında 

yer alan bir değer değildir. Bilakis 
bu dini ayrımcılık anlamına gelir 
ki haksızlığın ta kendisidir. Hele 
hele sırf akraba, tanıdık ve yakın 
olduğu için birisini göreve almak, 
bu göreve ehil olanların hakkını 
yemek anlamına geleceği için 
günah ve haram olmaya aday bir 
uygulamadır. Bu gibiler DİNDAR 
değil olsa olsa “DİN(İ)DAR’dırlar.”

Hoca ne güzel özetlemiş değil 
mi?

Alın bunu yapıştırın birilerinin 
üzerine. İnanın hiç sırıtmaz!

Yine Nisa suresinde yüce Ya-
radan kullarına şöyle sesleniyor: 
“Allah size, emanetleri mutlaka 
ehline vermenizi ve insanlar ara-
sında hükmettiğiniz zaman ada-
letle hükmetmenizi emrediyor. 
Doğrusu Allah, bununla size ne 
güzel öğüt veriyor! Şüphesiz ki 
Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla 
görendir.”

Sanırım bazıları için ayette 
bahsi geçen;

İşi ehline vermek; yandaşa, 
taklacıya ve hizmetkara vermek 
olarak anlaşılmış!

Bunların, “Adaletle hükmedin” 
emrinden anladıkları, “kendinize 
teslim olmayanların hakkını gasp 
etmek kul hakkı kapsamına gir-
mez;  yontun kendinize yontabil-
diğiniz kadar; size utanmak yok, 
ayıp yok, günah yok! Sizler, diğer 

sıradan Müslümanların sorumlu 
olduklarından münezzeh tutul-
muş imtiyazlı Müslümanlarsınız” 
şeklinde bir mealmiş!

Ey maneviyatçı, mütedeyyin 
ve muhafazakar olduğunu iddia 
eden sendikacılar;

Ey, “Eğitim-Bir-Sen’e ve üye-
lerine din, adalet, vicdan ve din-
darlık sorgulaması yapılmasını 
makul görmemiz beklenmemeli-
dir.” diye racon kesen çakma ka-
badayılar;

Şimdi cevap verin:
Yukarıda anlattığımız, örnek-

lediğimiz hangi durum iftiradır, 
yalandır, gerçek dışıdır?

Bu yazıda iddia ettiğimiz hu-
susların hangisi uydurmadır?

Ahlakın ve liyakatin yerlerde 
sürüm sürüm süründüğü sözde 
mülakat sınavlarında, komisyon 
üyesi olarak görev(!) yapan pek 
sayın yöneticilere, bu çirkin kum-
pasın mimarlarından olan ve bu 
haydut düzeninden nemalanan 
sözde sendikacılara ve bu ahlak-
sızlığı görmezden gelerek ve su-
sarak onaylayan sayın Bakan ve 
bürokratlarına sormak hakkımız 
değil mi;

SİZ, NEYE İNANIYORSU-
NUZ?

Bilindiği üzere, MEB tarafından 
13.08.2012-27.08.2012 tarihleri arasında 
yapılan iller arası özür durumuna bağlı yer 
değiştirme işlemlerinde il ve ilçe emri uygu-
lamasının kaldırılması sonucu çok sayıda 
öğretmenimiz açık norm kadro olmadığı ge-
rekçesi ile yer değiştirememiş ve özür grubu 
atamalarının yılda bir defaya indirilmesi se-
bebiyle istemeyerek de olsa eğitimlerini al-
madıkları alanlara alan değiştirmek zorunda 
kalmışlardır. Diğer yandan 4+4+4 eğitim sis-
temine geçilmesiyle birlikte 5 yıllık ilkokul eği-
timinin 4 yıla indirilmesi sonucu norm fazlası 
olan sınıf öğretmenleri de il içi alan değişikliği 
yapmak zorunda kalmıştır. Sonuç itibarıyla bu 

öğretmenlerimizin büyük bir kısmı senelerdir 
okuttukları ve belli bir tecrübeye sahip olduk-
ları alanı değiştirdikleri için sıkıntı yaşamak-
tadır. Bu hususta Sendikamıza gelen talepler 
doğrultusunda Bakanlığa daha önce yaptığı-
mız başvurulara karşılık halen somut bir adım 
atılmamıştır.

Türk Eğitim-Sen olarak Bakanlığa gön-
derdiğimiz yazıda, daha önceki taleplerimizi 
yineleyerek, 2012 yılı il içi ve özür durumuna 
bağlı iller arası alan değişikliği yapan ve yan 
alanına alan değiştiren öğretmenlerimizden 
isteyenlerin bulundukları ilde eski alanlarına 
geçmelerini sağlayacak şekilde çalışma baş-
latılmasını bir kez daha talep ettik.  

ESKİ ALANINA 
DÖNMEK 
İSTEYENLERİN 
MAĞDURİYETİ 
DE BİTİRİLMELİ
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Milli Eğitim Bakanlığı ne yap-
tığını bilmez durumda. Her gün 
bir değişiklikle karşı karşıyayız. 
Bu değişiklikler yapılırken ya 
fikrimiz alınmıyor ya da dostlar 
alışverişte görsün babında bir 
takım toplantılar, çalıştaylar ya-
parak görüşlerimiz alınıyormuş 
gibi yansıtılıyor.

Durum böyle olunca da MEB 
(Mağdur Etme Bakanlığı) yeni 
mağduriyetler doğurmaya de-
vam ediyor

Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki 
ve Teknik Eğitim Yönetmeliği’nin 
de içinde bulunduğu çeşitli yö-
netmelikleri ortaöğretim kurum-
ları yönetmeliği ile birleştirdi. 
07.09.2013 tarih ve 28758 sayılı 
Resmi Gazete’de de Milli Eğitim 
Bakanlığı Ortaöğretim Kurumla-
rı Yönetmeliği adıyla yayınlaya-
rak yürürlüğe soktu. Mesleki ve 
Teknik Eğitim, geçmiş yıllarda, 
çeşitliliği ve çok geniş bir uygula-
ma alanı olması sebebiyle; Erkek 
Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, 
Kız Teknik Eğitim Genel Müdür-
lüğü, Ticaret ve Turizm Öğretimi 
Genel Müdürlüğü, Sağlık İşle-
ri Daire Başkanlığı ve Çıraklık, 
Mesleki Eğitimi ve Teknik Eğitimi 
Geliştirme ve Yaşatma Dairesi 
Başkanlığı adı altında yönetilir-
ken; 14 Eylül 2011 tarih ve 28054 
sayılı Resmi Gazete’de yayınla-
narak yürürlüğe giren 652 sayılı 
Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hük-
münde Kararname ile Mesleki 
ve Teknik Eğitim Genel Müdür-
lüğü kurularak tek çatı altında 
toplanmıştır. Üst yönetimdeki bu 
birleştirmenin ardından, bugün 
mevzuatının da genel ortaöğreti-
min içine giydirilmesi mesleki ve 
teknik eğitimin göz ardı edildiği 
ve hatta önemsizleştirildiği algısı-
nı ister istemez oluşturmaktadır.

Çoğu zaman değişim kaçı-
nılmazdır ve gereklidir. Ancak, 
değişimin bir fayda sağlama-
sı beklenir. Ancak Mesleki ve 
Teknik Eğitim Yönetmeliği’nde, 
koordinatör öğretmen görev-
lendirilmesi ile ilgili olarak 267. 

maddenin  c fıkrasında “Kurum-
da, ‘İşletmelerde Meslek Eğiti-
mi’ adı altında verilecek ek ders 
saati sayısı; bir alan/dalda işlet-
meye öğrenci gönderilen sınıf/
sınıflardaki uygulamalı meslek 
dersleri toplam ders yükünün iki 
katını geçemez.” hükmü varken 
yeni yayınlanan Orta Öğretim 
Kurumları Yönetmeliği’nde aynı 
husus 88.maddenin 2.bendinin 
c fıkrasında “İşletmelerde mes-
lek eğitimi adı altında verilecek 
ek ders saati sayısı, bir alanda/
dalda işletmeye öğrenci gönde-
rilen sınıftaki/sınıflardaki işletme-
lerde eğitimi yapılan uygulamalı 
meslek dersleri toplam ders yü-
künü geçemez.” şeklinde düzen-
lenerek, koordinatör öğretmen 
görevlendirilmesinde, yürürlük-
ten kaldırılan yönetmelikte uy-
gulamalı meslek ders yükünün 
iki katına kadar görevlendirme 
yapılabiliyorken bu yarı yarıya 
azaltılarak toplam ders yükü se-
viyesine indirildi.

Ortaöğretim Kurumları Yö-
netmeliği’nde, koordinatör öğret-
menlerin görevleri şöyle sıralan-
mıştır (madde:89):

a) İşletmelerde mesleki eği-
tim uygulaması ile staj ve yaz 
uygulamalarının planlı olarak 
yürütülmesini sağlamak amacıy-
la alınacak önlemleri belirler ve 
okul müdürlüğüne bildirir.

b) İşletmelerde, öğretim 
programlarının uygulanmasında 
ortaya çıkan sorunlarla prog-
ramlara yansıtılmasında yarar 
gördüğü hususları belirleyerek 
hazırlayacağı raporu, program 
geliştirme çalışmalarında değer-
lendirilmek üzere okul müdürlü-
ğüne verir.

c) Mesleki eğitim konusunda, 
işletme yetkilileriyle usta öğretici/
eğitici personele rehberlikte bu-
lunur.

ç) İşletmelerde beceri eği-
timi gören öğrencilerin yapmış 
oldukları işlerle ilgili iş dosyasını 
kontrol eder.

d) Öğrencilerin başarı, de-
vamsızlık ve disiplin durumunu 

izleyerek işletme kayıtla-
rındaki bilgilerin takip eden 
iki iş günü içerisinde okul 
müdürlüğüne iletilmesini 
sağlar.

e) İşletme yetkilileriy-
le işbirliği yaparak işyeri-
ne uyum sağlayamayan öğren-
cileri belirler, özel eğitime ihtiyacı 
olan öğrenciler için işletme ve 
okul arasında yapılan işbirliği 
gereği uygulamaya yönelik iş ve 
işlemleri takip eder, alınacak ön-
lemleri okul müdürlüğüne bildirir.

f) Okul ile işletme arasında 
imzalanan sözleşmenin uygu-
lanmasında ortaya çıkan sorun-
ları belirleyerek okul müdürlüğü-
ne bildirir.

g) İşletme yetkilisince döne-
me ait puan çizelgelerinin doldu-
rularak dönem sona ermeden 5 
gün önce okul müdürlüğüne tes-
lim edilmesini sağlar.

ğ) Mezunları izleme ve işe 
yerleştirme çalışmaları kapsa-
mında gerektiğinde mezunlar ve 
işyeri yetkililerine anket uygular.

h) İşletmelerde mesleki eği-
tim konusunda müdürün vere-
ceği diğer görevleri yerine getirir.

Yukarıda sıralanan işleri yap-
mak üzere görevlendirilen ko-
ordinatör öğretmenler; işletme-
lerde meslek eğitim adı altında 
alabilecekleri ek ders sayısı, uy-
gulamalı meslek dersleri toplam 
ders yükünü geçemez şeklinde 
yapılan yeni düzenleme ile hiç 
hak etmedikleri bir muameleye 
tabi tutulmuşlar ve ek ders hak-
ları tırpanlanmıştır.

Bu uygulamanın kime fayda-
sı vardır?

Koordinatör öğretmenlerin 
yapması gereken işler yine ya-
pılacaktır. Ancak, iş yükü ya iki 
katına çıkarılarak yapılacaktır 
ya da ek ders ücreti yarı yarıya 
düşerek yapılacaktır. Her iki 
durumda da olan koordinatör 
öğretmenlerimize olacaktır.

Ayrıca bölüm, atölye ve la-
boratuvar şefliği görevi verilen 
öğretmenlere, sosyal etkinlik 

faaliyetlerinde danışman öğret-
menlik ve sınıf veya şube sorum-
luluğu verilememektedir. Alan ve 
dal şeflerinde de durum farklı 
değildir. Bu durum, emsali öğ-
retmenlere göre 2 saat eksik ek 
ders almalarına neden olmakta, 
bu nedenle iki kere mağdur ol-
malarına sebep olmaktadır.

Öte yandan kurumda yapılan 
eğitimde ders saati hesabının 
40 dakika, işletmelerde yapılan 
mesleki eğitimde ise ders sa-
atinin süresi 60 dakika olarak 
yeni düzenlemede de devam 
etmesi ayrı bir haksızlığı ortaya 
çıkarmaktadır. Bu durumda, bir 
günde sekiz saat işletmelerde 
meslek eğitimi görevi yapan bir 
koordinatör öğretmen  aynı ücre-
ti alıp 160 dakika fazla çalışmak-
tadır

Eğitimde yine kar zarar he-
sabı güdülerek, masa başında 
alınmış bir kararla karşı karşı-
yayız. Çünkü mesleki ve teknik 
eğitime emek veren, koordinatör 
öğretmen olarak görev yapmış 
bir kişinin böyle bir kısıtlamaya 
gitmesi düşünülemez. Biliyoruz 
ki, beceri eğitimi ve meslek eği-
timi yapılan işyerlerinin büyük 
bölümü yerleşim merkezlerinin 
dışındadır ve dağınık haldedir. 
Düzenli bir toplu taşıma imkanı 
bile olmayan işyerleri mevcuttur. 
Bu işyerlerine görevlendirilen 
öğretmenlerimiz kendi imkanla-
rı ile gitmektedirler. Dolayısıyla 
koordinatör öğretmenler almayı 
hakkettiği ücretten daha fazlası-
nı yol masrafı yapmaktadır.

Yetkili sendika tarafından 
büyük bir rezalet ve hezimetle 
sonuçlandırılan 2014 – 2015 
yıllarını kapsayan Toplu Söz-
leşme sonuçları düşünüldü-
ğünde, durum daha da ciddi 
bir boyut kazanmaktadır. Çün-
kü, 2015 yılı Ocak ayına kadar 

Cengiz KOCAKAPLAN
Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri

MEB (Mağdur Etme Bakanlığı)
YENİ MAĞDURİYETLER DOĞURMAYA 

DEVAM EDİYORKöşe Yazısı
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DANIŞTAY: HUKUKİ DAYANAKTAN 
YOKSUN

2010 ve 2011 yıllarında verilen iki ayrı ka-
rarda, An dı mı z’ ın, “ırk çı söy lem ler içer me di ği, 
“Tür k” söz cü ğü nün de bir ır kın de ğil mil le tin 
or tak adı ol du ğu belirtilirken,  Da nış tay Sav-
cı sı, da va ile il gi li gö rü şün de, öğ ren ci le rin bu 
yü ce de ğer ler le do na tıl ma sın da in san hak la-
rı na, Ana ya sa ya, Mil li Eği tim Te mel Ka nu nu-
’na, İl köğ re tim ve Eği tim Ka nu nu ’na ay kı rı bir 
du rum ol ma dı ğı nı be lirt erek, “Dün ya da ki tüm 
me de ni ulus lar, ken di va tan daş la rı na, in san-
lık  de ğer le ri ni, va tan ve ulus sev gi si ni öğ ret-
mek tedir. Bu çer çe ve de, Öğ ren ci An dı’ nın her 
gün, Tür ki ye Cum hu ri ye ti’nin sı nır la rı için de 
bu lu nan bütün il köğ re tim okul la rın da, ya ban-
cı uy ruk lu öğ ren ci ler kap sam dı şın da tu tu la-
rak, oku tul ma sı nın Türk il köğ re tim sis te minin 
bir par ça sı ola rak de ğer len di ril me si ge re kir.” 
görüşüne yer veriyor.

Da va cı  kişinin, Öğ ren ci An dı’nın Türk ır kı-
nı esas al dı ğı ve zor la oku tul du ğu yo lun da ki 
id di ala rı na kar şı lık Da nış tay Sav cı sı , “Tür ki ye 
Cum hu ri ye ti ’ni ku ran ve Tür ki ye sı nır la rı için-
de ya şa yan hal ka Türk Mil le ti de nir. ‘Tür k’ ve 
‘Türk Mil le ti ’ ifa de le ri bel li bir ır kı ta nım la maz. 
Bu ne den le, da va cı nın ırk esa sı na da ya nan 
bu ha ta lı söy le mi, in san lık de ğer le ri dik ka te 
alın dı ğın da ve Tür ki ye Cum hu ri ye ti Ana ya-
sa sı ’nın ‘Ka nun önün de eşit li k’ baş lık lı 10. 
mad de sin de ki her ke sin dil, ırk, renk, cin si yet, 
si ya si dü şün ce, fel se fi inanç, din, mez hep ve 
ben ze ri se bep ler le ay rım gö ze til mek si zin ka-
nun önün de eşit ol du ğu na iliş kin il ke ler çer-
çe ve sin de ka bul edi le mez ni te lik te dir. Da va-
nın red di ge rek ti ği dü şü nül mek te dir.” diyerek 
açılan davanın “Hukuki dayanaktan yoksun” 
olduğuna kanaat getiriyor.

KONCUK: HUKUK BİZZAT HÜKÜMET 
ELİYLE ÇİĞNENİYOR

Verilen yargı kararlarının bizzat Hükümet 
eliyle çiğnendiğini ve hiçe sayıldığını belirten 
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Kon-
cuk, “Her fırsatta Adalet ve Hukuktan bahse-
den iktidarın bu kararları görmezden gelme-
sinin izahı olamaz” dedi. Koncuk, “Açıklanan 
bu paketle, ülkemizi ayrıştırma çabaları artık 
aşikar bir şekilde ortaya dökülmektedir. Her 
sabah okullarımızda okutulan “Öğrenci Andı” 
kaldırılmakta, “Ne mutlu Türküm diyene” di-
yenler susturulmaya çalışılmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ço-
cuklarımızın “Türküm” demesi, “doğruyum” 
demesi, “çalışkanım” demesi kimleri, neden 
rahatsız etmektedir?

Adında “Adalet” olan siyasi iktidar geçmiş 
yıllarda “Öğrenci Andı” ile ilgili verilen yargı 
kararlarını işine gelmediği için görmezden 
gelmiş ve ihanet projeleri sekteye uğramasın 
diye milyonlarca insanı derinden yaralayan 
“Andımız”ın kaldırılması kararına imza atmış-
tır. Öğrenci andımız ne yazık ki, terörist başı 
ile yapılan kirli pazarlıklara kurban edilmiştir.

Danıştay 8. dairesinin verdiği ve “Hukuki 
Dayanaktan Yoksun” olarak nitelediği “Öğ-
renci Andı” kararı bizzat siyasi iktidar eliyle 
çiğnenmiş ve hiçe sayılmıştır. Bu ülkenin milli 
ve manevi değerlerine  vurulan darbelere her 
gün bir yenisi daha eklenirken, siyasi iktidarın 
yargı kararlarını tanımaması, ülke geleceğini 
ikballerine ve ihtiraslarına kurban etmesi ileri 
de telafisi mümkün olmayan sonuçları da be-
raberinde getirmeye adaydır.

Türkiye Kamu-Sen olarak önceki gün 
“Andımız”ın kaldırılmasına ülke genelinde 
gösterdiğimiz tepki kamuoyu nezdinde büyük 
ilgi görmüş ve Türk halkı alınan bu kararı hep 
bir ağızdan protesto etmiştir. Bir Sivil Toplum 
Örgütü olarak Türk milletinin değerlerini hiçe 
sayan zihniyeti her platformda bundan sonra 
da protesto etmeye devam edeceğiz.

Bu bağlamda, Hükümeti, Danıştay’ın ön-
ceki yıllarda aldığı bu kararları gözden geçir-
meye,  sözde demokrasi paketi içine koydu-
ğu “Öğrenci Andı” kararını geri çekmeye ve 
bir Hukuk devleti olan Türkiye’de Hukuk’u 
hiçe saymamaya davet ediyoruz.

Bu konuda yapılacak düzenleme Konfe-
derasyonumuz tarafından yargıya taşınacak-
tır. “Varlığımız Türk varlığına armağan olsun! 
Ne mutlu Türküm diyene!” dedi.

Danıştay Reddetti, Hükümet Dinlemedi!
Hükümetin geçtiğimiz günlerde açıkladığı ve  okullarda her sabah coşku ve heyecanla okutulan  

“Andımız”ı kaldırdığı sözde demokratikleşme paketine tepkiler devam ederken, Danıştay’ın 
geçtiğimiz yıllarda “Andımız”ın okutulmamasına yönelik açılan iki ayrı davayı  “Hukuki dayanaktan 

yoksun” diyerek  reddettiği ortaya çıktı.

ek ders saat ücretlerinde bir artış 
söz konusu değildir.

Sokaktan geçen on kişiyi 
durdurun ve onlara şu soruları 
sorun:

Bir ülkenin eğitimini nasıl 
yerle bir edersiniz?

İşin içinden çıkılmaz hale 
nasıl getirirsiniz?

Çalışanların motivasyonu-
nu nasıl bozarsınız?

Alacağınız cevapların bü-
yük bölümü, eminim ki, MEB’in 
bugün yaptıkları ile örtüşür.

Keşke; mesleki ve teknik eği-
tim gibi, Türkiye’nin her alanda 

ilerlemesinin olmazsa olmazı 
olan bir konuda yapılan güzel 
şeylerden bahsedebilsek. Maa-
lesef, Mesleki ve teknik eğitimin 
hakettiği değer, nutuktan ileri 
geçmiyor. Katsayı uygulaması-
nın vurduğu darbenin etkileri, 
açmış olduğu yara, gençlerimi-
zin tercih etmelerini engelleyen 
psikolojik travma hala atlatabil-
miş değil. Bu konuda, sorum-
luluk makamında oturanlardan, 
yönetmelik birleştirmekten daha 
büyük hamleler yapmalarını 
bekliyoruz.

Türk Eğitim-Sen olarak, mes-
leki ve teknik eğitimin önemini 

biliyoruz. Sorumluluklarımızın 
farkındayız. Her fırsatta üzeri-
mize düşen sorumluluğu yerine 
getirmek için öneriler getiriyoruz. 
Geçmiş yıllarda bir çok konuyu 
Toplu Görüşme masasına, Ku-
rum İdari Kurul Toplantıları’na 
götürdük. Bakanlığın mesleki ve 
teknik eğitimle ilgili yapmış oldu-
ğu ve bizi davet ettiği bütün ça-
lışmalara katılarak görüşlerimizi 
ifade ettik. 1-3 Mart 2013 tarih-
leri arasında “Türkiye’de Teknik 
Eğitimin Problemleri, Yapısal 
ve İşlevsel Değişim İhtiyaçları” 
adıyla bir çalıştay gerçekleştire-
rek, Türkiye’de teknik eğitimin bir 

fotoğrafını çektik. Komisyon ra-
porlarını bir kitap haline getirerek 
muhataplarına ulaştırdık.

Velhasıl, biz üzerimize düşe-
ni yapıyoruz...

Sorumluluk makamlarını iş-
gal eden yetkililer de şunu unut-
mamalıdır ki;

Atölye, laboratuvar ve mes-
lek dersleri öğretmenleri, bugü-
ne kadar sürdürmüş oldukları 
özverili çalışmalarına devam 
edeceklerdir.

Ama, sizlere haklarını helal 
ederler mi?

İşte orası biraz şüpheli…
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Toplantıya Avrupa Bölge Direktörü Mar-
tın ROMER’in davetlisi olarak Genel Başkan 
İsmail KONCUK katıldı. Genel Başkan’a Ge-
nel Mali Sekreter Seyit Ali KAPLAN ve Ge-
nel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri Cengiz 
KOCAKAPLAN refakat etti. Toplantıda 25 
Avrupa ülkesinde faaliyette bulunan eğitim 
sendikalarından 72 temsilci hazır bulundu.

Toplantının açılışı Avrupa Eğitim Sen-
dikaları Direktörü Martin Romer tarafından 
yapıldı. Azerbaycan Eğitim Bakanı Mikayil 
Cabbarov, Azerbaycan Tahsil İşçileri Azad 
Hemkarlar İttifakı Genel Başkanı Sattar 
Mehbaliyev ve   Azerbaycan Milli Meclisi 
Bilim ve Eğitim Komitesi Başkanı Şemsed-
din Hacıyev de katılımcılara hitaben birer 
konuşma yaptı.

Toplantının birinci gününde açılış otu-
rumunun ardından “Avrupadaki Ekonomik 
Yönetimin Eğitim Sektörü Üzerindeki Etkisi” 
başlığı altında “Krizin Öğretmenlik Mesleği 
Üzerindeki Etkisi”, “Eğitim Çalışanlarının 
Çalışma Koşullarının Sonuçları”, “Kemer 
Sıkma Tedbirlerinde Alternatif Yaklaşımlar” 
konularında sunumlar yapıldı. Öğleden son-
raki oturumlarda ise; krizin eğitim sektörünü 
nasıl etkilediğine ilişkin üye kuruluşlardan 
örneklerin verildiği sunum ve Sendika Stra-
tejileri/ Krizi Aşmak İçin Atılacak Adımlar ile 
ilgili çalışma grubu oturumu gerçekleştirildi. 
İlk gün çalışmaları, soruların sorulması ve 
müzakere edilmesinin ardından son buldu.

Toplantının ikinci gününde Türkiye 
Kamu Sen ve Türk Eğitim Sen Genel Baş-
kanı Sayın İsmail KONCUK’a söz verildi. 
Bir konuşma yapan Türkiye Kamu-Sen 
ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İs-
mail Koncuk, Türk Eğitim-Sen’in 226 bin 
üyesiyle Türkiye’nin en etkili sendikala-
rından birisi olduğunu kaydederek, şun-
ları söyledi: “Sendikamızın yıllardır Eğitim 
Enternasyoneli’ne (EI) üye olma arzusu var-
dı. O günden bugüne birçok görüşme ya-
pıldı. Eğitim Enternasyoneli’ni ziyaret ettik, 
Eğitim Enternasyoneli’nden sendikamıza 
temsilciler geldi. Sendikamıza üyelik ile ilgili 
net bir cevap verilmedi, sürüncemede bıra-
kıldı. Son olarak Avrupa Eğitim Sendikaları 
Komitesi (ETUCE) Avrupa Direktörü Martin 
Romer’in girişimiyle sendikamızın üyeliğinin 
değerlendirilebileceği bilgisi bize ulaştı ve 
bu toplantıya gözlemci sıfatıyla davet edil-
dik. Sayın Romer’e teşekkür ediyorum. Siz-
lerle birlikte olmak büyük mutluluk.

Türk Eğitim-Sen, Türkiye’de eğitim-öğ-
retimin bütün meselelerine büyük önem 
veren ve çözülmesi için büyük gayret gös-
teren, zaman zaman büyük eylemler yapan 
bir sendikadır. Türkiye’de eğitime, eğitim 
çalışanlarına ya da öğretmenlere yönelik 
bir problem yaşandığında Türk Eğitim-Sen 
mutlaka buna tepki gösterir. Bu yönüyle 
baktığımızda Türkiye’nin en etkili sendika-
sı olduğumuzu söyleyebiliriz. Haksızlıkları 
asla sineye çekmedik, iktidarda hangi si-
yasi partinin olduğuna asla bakmadık. Biz 
olayları eğitim-öğretimin ve pedagoji ilmi-
nin doğruları, eğitim çalışanlarının hak ve 
hukuku noktasında değerlendirdik. Çifte 
standart anlayışı asla kabul etmedik. Türk 
Eğitim-Sen hakkında bilginiz olabilir vardır 
ama sendikamızı bizim ağzımızdan tanımı-
yorsunuz. Bir Türk düşünürü, “Bir kişiyi tanı-
mak için o kişi hakkında söylenen 100 sözü 
dinlemektense, o kişinin söylediği bir sözü 
100 kere okurum” diyor. Biz de kendimizi 
anlatmak için buradayız.

Bakınız; olaylara farklı gözlükle baka-
biliriz ama bu durum zaten bir zenginliktir. 
Ünlü şairimiz Aşık Veysel, “Kim okurdu, kim 
yazardı. Koyun kurt ile gezerdi. Bu düğümü 
kim çözerdi. Fikir başka başka olmasa.” de-
miştir. Farklı düşünmek, güzele ulaşmanın 
en önemli yoludur.

Üye olmamamızın en önemli sebe-
binin Eğitim-Sen’in üyeliğimize karşı çık-
ması olduğunu biliyorum. Eğitim-Sen’li 
arkadaşlarımız, Türk Eğitim-Sen’in Eğitim 
Enternasyoneli’ne üye olmasını istemi-
yor. Eğitim-Sen, Türk Eğitim-Sen’in Eğitim 
Enternasyoneli’ne üyeliğine, Türkiye’yi tem-
sil eden tek sendika olma özelliğini önemli 
gördüğü için karşı çıkıyor olabilir ama bu 
doğru bir yaklaşım değildir. Eğer farklı ke-
simlerin Eğitim Enternasyoneli gibi önemli 
bir kuruluşta üye olmasını kabul edemiyor-
sak, bu kuruluşa büyük bir haksızlık yapmış 
oluruz. O zaman Eğitim Enternasyoneli 
dünya kuruluşu olamaz. Halbuki dünya 
ölçeğinde bir kuruluş olmak son derece 
önemlidir.

Eğitim Enternasyoneli’nin her eğitim 
sendikasının temsiline zemin hazırlaması 
lazım. ‘Ben üye olayım, başkası üye olma-
sın’ şeklindeki bir anlayışın bu kuruluşun 
faaliyetini ve olaylara bakış açısını daralta-
cağını düşünüyorum. Eğitim-Sen ile farklı 
iki sendikayız. O yüzden onlar Eğitim-Sen, 

biz Türk Eğitim-Sen’iz. Farklı sendikalar 
olmamıza rağmen Eğitim-Sen ile birçok 
kere ortak eylemler, ortak basın açıklama-
ları yaptık. Hem ortak iş bırakma eylemleri 
yapacağız hem de bu kuruluşa üyelik söz 
konusu olduğunda Türk Eğitim-Sen’e karşı 
çıkacağız. Böyle bir yaklaşım asla adil ve 
doğru değildir. ‘İhtiyacımız olduğunda be-
raber olalım ama Eğitim Enternasyoneli’ne 
sadece ben üye olayım’ şeklindeki anlayış 
etik de değildir. Kaldı ki bu arkadaşlarımızın 
düşüncelerine saygı duyuyorum. Biz bir-
birimizin düşüncelerini kabul etmeyebiliriz 
ama düşüncelerimize saygı duyacağız. Bu 
nedenle en azından onların da bizim dü-
şüncelerimize saygı duymasını beklemek 
hakkımızdır.

Eğitim-Sen “Şu konuda (ana dilde eği-
tim) bizimle aynı paralelde düşündüklerini 
ilan etsinler, onları üye olarak kabul edelim’ 
şeklinde şart öne sürmüş. Böyle bir şartı 
hem teşkilatımız hem de hür irademiz adına 
asla kabul etmiyorum. ‘Benim gibi düşünün’ 
dayatmasının da demokrasi ve insan hakla-
rıyla paralel olduğunu düşünmüyorum. Bu 
anti demokratik bir anlayıştır. Anti demok-
ratik anlayışların Eğitim Enternasyoneli’nde 
yerinin olmaması lazım.

Ben Azerbaycanlı kardeşlerime de özel 
olarak teşekkür etmek istiyorum. Onların 
sendikamızın burada olmasında büyük gay-
retleri var. Azerbaycanlı kardeşlerimi bu ve-
sileyle selamlıyorum. Her geldiğimde daha 
da güzelleşen bir Bakü görmekten büyük 
mutluluk duyuyorum. Kendimi Ankara’da 
gibi hissediyorum. Bu duyguyu bize yaşa-
tan Azerbaycanlı kardeşlerimize bir kez 
daha teşekkür ediyorum. ”

Genel Başkan İsmail KONCUK’un ka-
tılımcılara hitap etmesinin ardından kurul 
çalışmalarına devam etti.  Çalışmalarda, 
“Orta Doğu Avrupa’da Toplu Pazarlık/ Sos-
yal Diyalog, Eğitimde Eşit Fırsatlara Yönelik 
Gayretler” konusu işlendi.

Toplantının son günü olan 28 Eylül 2013 
Cumartesi günü ise Eğitimde Kalite ile ilgili 
sunum yapıldı. Ayrıca ETUCE politika bel-
gelerinin uygulanması ile ilgili çalışma da 
gerçekleştirildi. Yuvarlak masa toplantısı, 
bölgede çalışmaya ilişkin kurul tartışması 
ve CEE Beyannamesine ilişkin müzakere-
lerin ardından son buldu.

AZERBAYCAN’DA YAPILAN ETUCE 
TOPLANTISINA KATILDIK

EI ETUCE Avrupa Bölgesini temsilen, Orta ve Doğu Avrupa 
Yuvarlak Masa Toplantısı,  26-28 Eylül 2013 tarihleri arasında 

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de, Azerbaycan Tahsil İşçileri 
Azad Hemkarlar İttifakı’nın ev sahipliğinde yapılmıştır.
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“İktidar, uyguladığı ekonomi politikalarıyla 
ülkemizi tam anlamıyla dışa bağımlı hale getir-
di. 80 yılda alınan borçları üçe katladı, ithalatı 
körükledi, cari açığı tarihi seviyelerine çıkar-
dı.  Kamu kuruluşlarını, arazileri, madenleri, 
ormanları, limanları, şirketleri yok pahasına 
yabancılara peşkeş çekerek hayırsız evlat mi-
sali, elde avuçta ne varsa tüketti. İmralı görüş-
meleri yoluyla PKK terör örgütüne karşı teslim 
bayrağını çekti ve açılım paketiyle İmralı’nın ve 
Kandil’in isteklerini uygulamaya geçirdi.

Küresel güçlerin ve terör örgütünün her ta-
limatını emir telakki ederek, kendisini var eden 
güç olan Türk milletini hiçe sayan ve Türk mil-
letinin andını yasaklama kararı alan iktidar, 
şimdi de Kapitalizmin ekmeğine yağ sürmeye 
ve çağdaş kölelik sistemini kurmaya ant içmiş 
görünüyor.

Kısmi zamanlı, geçici, düşük ücretli ve 
kayıt dışı çalışmanın doruğa çıktığı, işsizliğin 
tavan yaptığı şu günlerde, her türlü güvence-

den mahrum olarak çalışan taşeron işçilerinin 
sayısı da 1 milyonu aşarak yeni bir rekor kırdı. 
Milyonlarca taşeron işçisi ve aileleri yarınlarını 
göremeden, geleceğe dair hiçbir plan yapa-
madan, üstlerinden komisyon alarak parsayı 
toplayan taşeron şirketlerin kölesi konumuna 
gelmiş durumda. Hal böyle iken Hükümet ka-
nadından bir biri peşi sıra yapılan açıklama-
larda memurluk güvencesinin de kaldırılacağı, 
herkesin çalışan sıfatıyla değerlendirileceği 
yönünde değişiklik çalışmaları, kamuoyuna 
parlatılarak sunuluyor.

Ülkemizde resmi kayıtlar, çalışanların ya-
rısının asgari ücretli olduğunu ortaya koyuyor. 
Başka bir deyişle kalifiye olmayan, iş tecrü-
besi bulunmayan çalışanlara istisnai olarak 
ödenmesi gereken yasal en düşük ücret, asıl 
ücret halini almış durumda. Türkiye’de çalışan 
yaklaşık 25 milyon insanımızın 12,5 milyo-
nu, aylık 803 TL ücretle geçinmeye mahkûm 
ediliyor. Bunların birçoğunun sosyal güvenlik 
primleri ödenmiyor, kıdem tazminatına hak 
kazanamıyorlar ve elverişsiz şartlarda çalış-
mak zorunda kalıyorlar.

İktidar ise insanlık dışı bu durumu düzelt-
mek için tedbir almak yerine, asgari ücretin 
üzerinde maaş alan çalışanların da maaşla-
rının ve çalışma şartlarının asgari ücret sevi-
yesine çekilmesi için değişiklik planlıyor. Bir 
kısım çevreler, iş arayan vatandaşlarımızın 
Ortaçağ’ın karanlık günlerinde pazarlarda 
satılan köleler misali, özel istihdam büroları 
aracılığıyla alınıp satılabildiği, aylık, haftalık, 
günlük, hatta saatlik kiralanabildiği çağdaş bir 
kölelik sisteminin kurulması için var gücüyle 
çalışıyor. Günümüzde Ortaçağ’ın serflerinin 
ve feodal beylerinin yerinde küresel sermaye, 
iş adamları ve taşeron şirketler varken; padi-
şahlar koltuklarını bir kez seçimi kazandıktan 
sonra demokrasiyi hiçe sayan, vatandaşını 
reaya olarak gören iktidarlara bırakmış du-
rumda.

Devletimiz ve milletimiz üzerinde böylesine 
bir esaret ve menfaat zinciri oluşturulmuşken, 
bu esaret ve menfaat zincirine şimdi de yeni 
bir halka olarak memurların ve kamu görevlile-
rinin eklenmesi planlanıyor. Başbakan’ın geç-
tiğimiz gün yaptığı açıklamaların ardından Ça-
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, 
kamuda esnek istihdamın hâkim olacağı, işçi, 

memur ayrımının kaldırılarak herkesin çalışan 
adı altında aynı haklara sahip olduğu bir yapı 
kurulacağı yolunda çalışmalar yapıldığını be-
lirtti. Kısacası iktidar, bugüne kadar küresel 
sermaye ve bölücü güçler için yaptıklarını ye-
terli görmemiş olacak ki, en büyük kazanımı iş 
güvencesi olan memurlarımızın da haklarına 
göz dikti. Kamuda çalışanların zaten üçte bir-
lik bir kısmı taşeron tahakkümü altında, hiçbir 
güvencesi olmadan, izin hakkı, sendikalaşma 
imkânı bulunmayan bir ortamda çalışmaya 
mahkûm edilmişken şimdi de geride kalan ve 
sınırlı ekonomik ve sosyal haklarıyla kıt kanaat 
geçinmeye çalışan memurlarımızın bu hakları 
ellerinden alınmak isteniyor.

Bilinmelidir ki memurluk güvencesi, mali 
ve özlük hakların da ötesinde devletin ege-
menliğini ve yönetim tarzını belirleyen hayati 
bir unsurdur. Güvenceden mahrum olarak, 
işçi statüsünde bir devlet memuru, tarihin 
hiçbir döneminde görülmemiştir. Memurunu, 
küresel güçlere peşkeş çekecek bir iktidar, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin tapusunu da bölücü 
çevrelere teslim etmiş, üniter ve egemen dev-
let olma iddiasından vazgeçmiş olacaktır.

Türkiye Kamu-Sen olarak defalarca uyar-
dık ancak bazı kesimlerin uyarılarımıza kulak 
asmadığı, ikazlarımızı yeterince ciddiye alma-
dığı görülmektedir. Türk memurluk sistemini 
değiştirerek kamu görevlilerimizi güvence-
sizliğe layık görüp, sözleşme yoluyla iktidarın 
kucağına atmayı planlayanlar, karşılarında 
bizleri bulacaklardır.

Böyle bir kirli hesabın içinde olanlar, kim-
seye sormadan, sonunu düşünmeden, yalnız-
ca kendilerine iletilen talepleri yerine getirme 
güdüsüyle çıktıkları bu yolda hezimete uğrar-
lar. Türk memuru güvencesinin elinden alın-
masına ve bu yolla ülkenin yönetim şeklinin 
değiştirilmesine asla müsaade etmeyecek, 
Türkiye’nin her köşesini eylem alanına çevi-
recektir. Şimdiden uyarıyoruz ki, memurların 
küresel politikalara kurban edilip, ülkemizin 
mevcut idari yapılanmasına darbe vurulmaya 
cüret edildiğinde, memurlarımızın güvencele-
rine göz dikenlerin başlarını çevirip bakacak-
ları bir gök kubbe dahi kalmayacaktır. Türk 
memuru o gök kubbeyi, memurun, milletin ve 
devletin geleceğine göz dikenlerin başlarına 
yıkacaktır. “

SIRA 
MEMURDA MI?

Türkiye Kamu-Sen 
Genel Başkanı İsmail Koncuk, 

memurlarla ilgili ortaya 
atılan düzenlemelere ilişkin 

aşağıdaki açıklamayı yapmıştır. 

Radikal gazetesi Ankara Haber Müdürü 
Ömer Şahin’in TRT Türk’de yayınlanan “Görüş 
Farkı” programına katılan Burhan Kuzu “Bana 
sorarsan Anadilde eğitim doğru olmaz.Anadil-
de eğitim ülkeyi de huzuru da bozar. Bölünmek 
iyi bir şeyse bölünelim! Bu ülkede 18 etnik gru-
bun olduğu varsayılır. Bu coğrafyada bu kadar 
ders kitabı basılacak, bu kadar hoca derslere 
girecek ve bu memlekette huzur bulacaksınız? 
Bütün okullarda Kürtçe eğitimi zorunlu yap ba-
kalım. Üniversite kur, sonu nereye gidecek?” 
diye sordu.

Kuzu, AK Parti ’de kendisinden farklı düşü-
nen isimler olduğunu da söyledi. Anadilde eği-
time ABD ve Belçika örneklerini veren Kuzu, 
“ABD’de 72 millet 51 eyalet var. Hepsinde 
İngilizce eğitim yapılır. Bir tek eyalette İspan-
yolca eğitim yapıldı; baktı işler kötüye gidiyor 
kapattılar. Bunun en kötü örneği Belçika. Bir 
yerde yangın çıkıyor.Bu tarafta itfaiye yok,öbür 
taraftan istiyorlar. Adam isterken kendi dilini 
kullanıyor.Diyarbakır’da olan birinin Kürtçe is-
tediğini düşünün. Bu adam kendi dilini konu-
şuyor ve anlamazlığa vuruyor. İtfaiye yavaş ya-

vaş hazırlanıyor, 10-15 insan cayır cayır yandı. 
Adamın inadına bakın. Dolayısıyla bu noktaya 
getirildi sonunda…”

BİR TEK KÜRD’ÜN ANASI YOK Kİ…
AK Parti sözcülerinin sıkça dile getirdiği 

“Ana dil ana sütü gibi helal” sözüne gönder-
mede bulunan Kuzu sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Bir tek Kürdün anası yok ki, 18 tane etnik grup 
anası alıp gelirse ne yapacağız? Ben de ana-
mı getirdim ben de dilimi istiyorum derse ne 
yapacağız? Bunları iyi düşünmek gerek. Son-
ra diyorlar ki, biz bölünmek istemiyoruz böyle 
bir niyet yok. Yahu yok da, sonu oraya gider. 
Niyetimiz buysa bunu oturup Kürdü, Lazı, Çer-
kezi hep beraber konuşalım. Burada doğması 
muhtemel sorunları dile getirmem en büyük 
hakkım.”

Burhan Kuzu’nun Bile Vicdanı
Bu Kadar Tavize Dayanamadı!
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M. Yaşar ŞAHİNDOĞAN
Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri

SAYIN AVCI ! HALA ÜÇ MAYMUNUMU 
OYNAYACAKSINIZ?

Köşe Yazısı

Yaklaşık 11 yıldır devam 
eden AKP iktidarının pek çok 
başarısız olduğu alanın yanında 
şüphesiz ki en başarısız olduğu 
alan Milli Eğitim Bakanlığı’dır. 
Bir milyona yakın çalışanı ve on 
milyonlarca öğrencisi bulunan 
Bakanlık, AKP tarafından parti-
ler üstü bir eğitim politikası ile 
yönetilmek yerine, sürekli deği-
şen politikalarla ve asla değiş-
meyen kadrolaşma ve yandaş 
kayırma anlayışıyla yönetilmek-
tedir. AKP iktidarı döneminde  
tam beş kez Milli Eğitim Bakanı 
değişmiş, ama bu partizanca 
anlayış hiç değişmemiştir.   Nabi 
AVCI dönemine gelindiğinde de 
yaşanan sorunlar azalmak bir 
yana  katmerleşerek artmaya 
devam etmiştir. Akıl ve man-
tık süzgecinden geçirilmeden, 
tamamen siyasi hesaplarla 
alınan ve pedagojik gerekçele-
re dayanmayan 4+4+4 eğitim 
sistemi ile ilgili yanlış karar, bir 
sürü başka yanlışın da tetikle-
yicisi olmuş, on binlerce sınıf 
öğretmeni norm fazlası konu-
ma düşürülmüş, sonra bunlar 
Bakanlık tarafından branş de-
ğişikliğine zorlanmış, zoraki 
yaptırılan branş değişikliklerinin 
bir bölümü Danıştay tarafından 
iptal edilmiştir.  Aldığı kararlar 
sonucu eğitimciler mağdur olur-
ken, asıl sorumlu MEB, büyük 
bir pişkinlikle sorunlara kulak 
tıkamış ve mağduriyeti adeta 
seyretmiştir. 4+4+4 ‘ün getir-
diği  okul dönüşümleri ve ilko-
kula başlama yaşının aşağıya 
çekilmesi nedeniyle öğrenciler 
ve veliler karmaşaya  itilmiş, 
yaşanan kaos sonucunda alı-
nan kararlardan çark edilerek 
öğrencilere ve velilere deneme 
tahtası muamelesi yapılmıştır. 
AKP iktidarı döneminde MEB 
çalışanları mutsuz, huzursuz 
ve yarınından endişeli hale ge-
lirken MEB’den eğitim hizmeti 
alan  milyonlarca öğrenci ve 
bunların aileleri adeta yok sa-
yılmıştır. Aslında  eğitimi geri 
götürdüğü tartışılmaz olan AKP 
yönetimindeki MEB, Fatih Pro-
jesi gibi ayakları yere basma-
yan ve Türkiye gerçeklerinden 
uzak seçim yatırımları ile mille-

tin gözünü boyamaya çalışarak 
hezimeti gizlemek istemiştir...

AKP iktidarı, en büyük par-
tizanlık örneklerini de MEB’de 
vermiştir. İktidarları döneminde 
MEB’de yandaş sendikaları ol-
duğu tüm kamu oyu tarafından 
bilinen bir sendikanın (Eğitim 
Bir Sen) üye sayısı, iktidarın 
da desteği ile yaklaşık %1200 
artarak 250.000’lere ulaşmış-
tır. Eğitim hizmet kolundaki di-
ğer sendika üyelerine her türlü 
gayrı ahlaki  baskı uygulanmış 
ve  bu sendikaların üyeleri çe-
şitli vaatlerle istifa ettirilmeye 
ve Eğitim Bir Sen’e üye olma-
ya zorlanmıştır. Atama ve yer 
değiştirmelerde, idareci olarak 
görevlendirmelerde, yönetici 
atamalarında ve çeşitli idari 
işlemlerde yandaş sendikanın 
üyeleri açıkça kollanmış,  baş-
ka sendika üyelerine açık hak-
sızlıklar yapılmış ve bu çalışan-
ların hakları gasp edilerek bir 
zulüm düzeni kurulmuştur.

Yandaş sendikanın üyelerini 
kollamanın ve  yandaş sendika 
üyesi olmayanlara yapılan hak-
sızlık ve zulümlerin en son ör-
neği geçtiğimiz günlerde yapı-
lan ve halen de yapılmakta olan 
yönetici atamalarında yaşan-
maktadır. Bu atamalarda açık-
ça kul hakkı yenilmekte, yöne-
tici koltukları pek çok liyakatsiz 
yandaşa sırf yandaş olduğu için 
adeta ikram edilmektedir.

MEB, daha önce yönetici 
atamalarını  objektifliği herkes 
tarafından kabul edilen yazılı 
sınavla yapıyordu. Ancak Ömer 
DİNÇER döneminde değiş-
tirilen 14.09.2011 tarihli Millî 
Eğitim Bakanlığının Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname  ile yazı-
lı sınava bir de sözlü sınav yani 
mülakat eklendi. Değiştirilen 
bu  teşkilat yasası paralelinde 
yönetmelik değişikliği de yapı-
larak okul ve kurum müdürlüğü 
atamalarında yazılı sınava ek 
olarak bir de mülakat getirildi. 
4 Ağustos 2013’te Resmi Ga-
zetede yayımlanarak yürürlüğe 
giren    Millî Eğitim Bakanlı-
ğı Eğitim Kurumu Yöneticileri 

Atama Ve Yer Değiştirme 
Yönetmeliği’nin yürürlüğe 
girmesinden sonra Valilik-
ler, hemen yönetici atama 
duyurularını yapmaya 
başlamışlardır. Yönet-
meliğe göre okul müdü-
rü atamalarında yazılı 
sınav puanının %70’i,mülakat 
puanının %30’u ve Ek-1 değer-
lendirme formundaki puanların 
tamamı dikkate alınarak atama-
ya esas puan belirlenmektedir.

Yönetici atama ile ilgili sü-
recin başlaması ile birlikte du-
yuru yapan illerde hukuksuz 
ve mevzuata aykırı işlemler de 
başlamıştır. Bazı il müdürlükle-
ri okul müdürlüğü mülakat du-
yurusunda yönetmeliğe göre 
mülakattan sonra istenmesi 
gereken Ek-1 değerlendirme 
formunu  mülakattan önce is-
temiş ve böylece zaten yazılı 
sınav puanı belli olan adayların 
Ek-1 puanlarını da komisyonun 
bilgisine sunarak yapacakları 
mülakatta kazandırılacak ya da 
kaybettirilecek adaylara  kaç 
puan gerekiyorsa bunu tespit 
etmeleri sağlanmış ve böylece 
gerekli  puanlar, zaten  nere-
deyse tamamı Eğitim Bir Sen’e 
yakınlığı bilinen kişilerden  olu-
şan mülakat komisyonlarınca 
adrese dayalı olarak verilmiştir.  
Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim 
Kurumu Yöneticileri Atama Ve 
Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde 
, sadece yazılı sınav sonuçla-
rına göre mülakata adayların 
çağrılması esastır. Yazılı sınav 
sonuçları ortada iken, yönetici 
adaylarından Ek-1 belgesi is-
tenmesi iyi niyetle açıklanacak 
bir durum değildir. Bu durum 
olsa olsa kul hakkı yemeye ve 
hak gaspına bir hazırlık çalış-
ması anlamındadır. Bu hukuk-
suz ve mevzuata aykırı durum 
yapılan mülakatları şaibeli hale 
getirmekte ve mülakatların ip-
tali için açık bir hukuki gerekçe 
oluşturmaktadır. Türk Eğitim 
Sen olarak bu yönetmeliğe ay-
kırı işlemleri tesis eden illerle 
ilgili gerekli suç duyurularında 
bulunulmuştur.

Başvuru aşaması hukuk-
suzluklarla başlayan  mülakat 
sınavlarında, illerde çok büyük 
haksızlıklar ve adaletsizlikler 
yaşanmış, Yazılı sınavda çok 
yüksek puan alan Türk Eğitim 
Sen üyelerinin hakları yenilmiş, 
mülakatta çok düşük puanlar 
verilerek yönetici olma şans-
ları ellerinden alınmıştır. Tam 
aksine yazılı sınavdan daha 
düşük puan almış Eğitim Bir 
Sen üyelerine ise mülakattan 
çok yüksek puanlar verilerek 
Türk Eğitim Sen üyelerinin önü-
ne geçmeleri sağlanmıştır. Bu 
uygulama ile pek çok yandaş, 
haksız ve hukuksuz bir şekilde 
müdür yapılmıştır. Mesela,

Denizli’de
Yazılı 71 Mülakat 89
 (Eğitim Bir Sen Üyesi)
Yazılı 78, Mülakat 94
(Eğitim Bir Sen Üyesi)
Yazılı 71.7, Mülakat 97
(Eğitim Bir Sen Üyesi)
Yazılı 76, Mülakat 90
(Eğitim Bir Sen Üyesi)
Yazılı 77, Mülakat 93.4
(Eğitim Bir Sen Üyesi)
Yazılı 70, Mülakat 93.6
(Eğitim Bir Sen Üyesi)
Yazılı 73.7, Mülakat 95.4
(Eğitim Bir Sen Üyesi)
Yazılı 88.8, Mülakat 71
(Türk Eğitim Sen üyesi)
 Yazılı 88.8, Mülakat 64
(Türk Eğitim Sen üyesi)
Yazılı 86.8, Mülakat 67
(Türk Eğitim Sen üyesi)
Karabük’te  İl Milli Eğitim 

Müdürlüğünce yapılan mü-
lakatta ise, geçici görevli ve 
Eğitim Bir Sen üyesi  üç şube 
müdürüne tam puan olan, 100 
verilmiştir. Yüzsüzlüğün bu 
kadarı dedirten bu uygulama 
eğitim çalışanları tarafından 
infialle karşılanmıştır. Karabük 
MEM tarafından, diğer yönetici 
adaylarına da göstermelik ola-
rak  yüksek puan verilmiş ol-
masına rağmen, 100 tam puan 
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verilen üç kişinin, geçici görevli 
şube müdürü olması, torpilin, 
adam kayırmanın açık bir gös-
tergesidir.

Bursa’da yazılı sınav kaza-
nıp mülakata giren toplam 214  
idareci adayından 90 üzeri mü-
lakat puanı verilen 75 adaydan 
71’inin  yandaş sendika, Eğitim 
Bir Sen mensubu olması adam 
kayırmacılığın boyutlarını orta-
ya koymaktadır.

Hatay’da yöneticilik seçme 
sınavında 92 puan alarak Ha-
tay il birincisi olan Türk Eğitim-
Sen üyesine, sözlü sınavdan  
42 puan verilmiş ve Hatay ilin-
de en düşük sözlü sınav puanı 
alan kişi olmuştur. Ancak; aynı 
sınavda komisyon üyesi olan 
bir kişi ile akrabalığı olan bir 
adaya ise 99,20  puan takdir(!)
edilmiştir.

Mülakat sınavlarında ya-
şanan rezilliğin ve adam ka-
yırmanın çarpıcı bir örneği de 
Kırıkkale’de yaşanmıştır. Yazılı 
sınav puanı 86,869 ve Ek-1 
puan toplamı 30.79 olan Türk 
Eğitim Sen üyesi Ali VURGUN’ 
a mülakatta 34.00 puan verilir-
ken, yazılı puanı 84.848 ve Ek-1 

puanı 13.92 olan ve Eğitim Bir 
Sen Kırıkkale Şube Başkanı 
Oktay SÜMER’ in yakını olan 
Yener SÜMER ’e mülakattan 
100.00 puan verilerek açıkça 
kayırılmış ve atamaya esas pu-
anda Türk Eğitim Sen üyesi Ali 
VURGUN’ un  puanı 101.798’de 
bırakılarak,  Yener SÜMER 
103.314 puanla öne geçirilmiş-
tir.

İllerde mülakat adı altında 
tam bir rezillik yaşanmaktadır. 
Yüzlerce aday ortalama 2,5 
dakikalık mülakatlar sonucun-
da puanlandırılmakta, Bu 2,5 
dakika içerisinde; yüzde 20’lik 
mevzuat bilgisi, yüzde 10’luk  
analitik düşünme, yüzde 15’lik 
temsil kabiliyeti, yüzde 10’luk 
muhakeme gücü, yüzde 10’luk 
iletişim, yüzde 10’luk davra-
nış, yüzde 10’luk yeniliklere 
hakimiyet, yüzde 15’lik  genel 
kültür’leri değerlendirilmekte-
dir. Komisyonlar bu 2,5 dakika 
içerisinde öyle  değerlendir-
meler yapmışlardır ki, yandaş 
sendika mensuplarının analitik 
düşündüğüne, temsil kabiliye-
tine, muhakeme gücüne, ileti-
şim becerisine sahip olduğuna 
, davranışının uygun olduğuna 

ve genel kültürünün gelişmişli-
ğine karar vermişlerdir. Karpuz 
seçmek için bile yetmeyecek 
zamanda bu özelliklerin hepsi-
ni değerlendirerek(!) karar ve-
ren bu komisyonlar kendilerine 
verilen ödevi hakkıyla yerine 
getirmişler, yandaşı kollayıp , 
yandaş olmayana haksızlık ya-
parak önlerini kesmişlerdir.

Tüm bu yaşanan rezilliklerin 
tek sorumlusu Bakan AVCI’dır. 
Bu haksızlıklara ve yandaş 
kayırmacılığına zemin hazırla-
yan yönetmeliğin altına kendisi 
imza atmıştır. Şimdi “sözlü sına-
vı yargı iptal edebilir” şeklinde 
basına yansıyan sözlerle kendi-
sini sorumluluktan kurtaramaz. 
Yargının hukuksuzluğu tespit 
ve iptal etmesini beklemek ye-
rine derhal bu yönetmeliği kal-
dırmalıdır. Ayrıca hem mülakat 
öncesi Ek-1 isteyerek yönetme-
liği çiğneyenler, hem de müla-
katlarda açıkça ayrımcılık yapıp 
bir takım insanları kollayan ve 
başta Türk Eğitim Sen üyeleri 
olmak üzere bir çok eğitim ça-
lışanının hakkını yiyenlerden 
hesap sormalıdır.

Sayın AVCI, yandaşın mı 
bakanısın, yoksa tüm eğitim ça-
lışanlarının mı? Yönettiğin ba-
kanlıkta bu kadar haksızlık olur-
ken, bir kısım eğitim çalışanları 
resmen ötekileştirilip zulme uğ-
rarken üç maymunu oynamaya 
devam mı edeceksin? Vicdanın 
rahat mı? Rahat uyuyabiliyor 
musun?...”Dicle kenarında bir 
koyunu kurt yese bunun hesa-
bını Allah benden sorar” anla-
yışındaki devlet adamlığı sizin 
için bir şey ifade etmiyor mu?

Sayın Bakan, sen sussan 
da ,suskunluğunla zulme ve 
haksızlığa destek olsan da 
Türk Eğitim Sen, bu haksızlık-
lar karşısında susmayacaktır 
ve üyelerinin hakkını sonuna 
kadar arayacaktır. Çünkü bizim 
inancımıza göre “haksızlık kar-
şısında susan dilsiz şeytandır.” 
Yasalardan aldığımız güçle ve 
her türlü mücadele aracını kul-
lanarak haksızlıklarla mücadele 
edeceğiz. Ama, eğer gereğini 
yapmazsanız, siz MEB’deki hu-
kuksuzlukların baş müsebbibi 
olarak tarihteki yerinizi alacak-
sınız. Buna şüpheniz olma-
sın….

Ayvalık’ta görev yapan, sendikamız üyesi, 
Türkçe öğretmeni olan Elif Kısa’nın, okula  ba-
şörtüsü ile gelmesi bazı çevreleri rahatsız etmiş 
görünmektedir. Yıllardır tartışılan başörtüsü ko-
nusunun, bu olay sebebiyle gündeme getirilmesi, 
Elif Kısa’ya yönelik yalan yanlış açıklamalar yapıl-
ması, olayın insan hakkı temelinde değil, siyasi bir 
alana çekilmesi kabul edilemez.

Türk Eğitim Sen, okullarımızda yaşanan ba-
şörtüsü zulmünün, ortadan kaldırılmasından ya-
nadır, bu sebeple geçen dönem Merkez Yönetim 
Kurulumuz tarafından alınan bir kararla, isteyen 
üyemizin başörtüsü ile okullara gitmesi konusunda 
eylem kararı alınmıştır. Üyemiz Elif Kısa gibi, pek 
çok üyemiz alınan bu karar gereği ,geçen yıldan 
buyana okullarına başörtüsü ile gitmektedir. Bu 
durumda olan öğretmenlerimizin uğrayacağı, bir 
soruşturma vb. durumda Türk Eğitim Sen olarak 
her türlü hukuki desteği vereceğimizi de açıklamış-
tık.

Biz, üyelerimizin kendi hür iradeleri ile verece-
ği, insan hakkı temelli, her davranışının yanında 
olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bu sebeple,  
üyelerimiz arasında başörtülü de, başı açık olan 
da vardır. Bizim için, toplumsal ahlaki sınırlarımız 
içinde, kendi iradeleri ile istedikleri şekilde giyin-
meleri en temel insan hakkıdır.

Başörtüsünü yıllardır tartışıyoruz, bu tartışma 
yıllar içerisinde ülkemizde kamplaşmalara sebep 
olurken, milletimizin boş tartışmalarla, zaman ve 
enerji kaybına sebep olmuştur. Bir kısım siyasal 
partiler başörtüsü üzerinden propaganda ile, hiç 
te hak etmedikleri konuma gelirken, karşı duranlar 

da başka mevziler kazanma yolunu seçmiş, ba-
şörtüsü gerek savunanlar, gerekse karşı duranlar 
bakımından, siyasal bir nemalanma alanı olarak 
görülmüştür. Anlaşılan odur ki, taraflar, problemi 
çözmek bir yana, problemin devamından yanadır. 
Başörtüsünün siyasal istismar alanı olarak kulla-
nılması daha karlı gelmektedir.

Bütün bu tartışmalar arasında, işinden, oku-
lundan atılarak, zulme ve büyük bir haksızlığa uğ-
ramış insanlar hiç düşünülmemektedir. Bir yandan 
kadın haklarından bahsederken, diğer yandan, 
sadece başörtüsü yasağı sebebiyle, çalışma ha-
yatı dışına atılan, evine hapsedilen kadını kimse 
görmemektedir.

Şerife bacıları, Kara Fatmaları, Nene Hatun-
ları, Halime Çavuşları, Halide Edipleri yetiştiren 
bu millet, elbette kadınlarına sahip çıkmayı da bi-
lecektir. Hem de başörtülü, baş örtüsüz ayrımına 
girmeden, sadece Türk kadını olduğu gerçeğin-
den yola çıkarak, kadınlarımızın, bir elmanın diğer 
yarısı olduğunun şuurunda olarak.

Bir takım sendikalar, ne adına hareket ettiği 
bilinmez, güya Atatürkçülük adına, başörtülü ka-
dınlarımızı hakir görmekte, suçlamaktan çekinme-
mektedir. Türk Eğitim Sen’in tüm mensupları, ister 
başörtülü ister başı açık tüm bayan üyeleri ya da 
erkek üyeleri  bilaistisna Atatürkçüdür. Biz Atatürk-
çülüğü halkla birlikte olmak, milletin değerlerine 
saldırmak değil, milletle beraber yürümek olduğu-
nu biliyoruz.

Bu sendikalar, bu milletin değerlerine saldırma-
nın bu millete maliyetinin neler olduğunu göreme-
yecek kadar kör ve sağırdırlar. Güya, modernizm 

adına hareket edenler, modern olmanın kabukta 
değil, içte olduğunu göremeyecek kadar, çağdışı 
kalmış kafalardır. Başörtüsünün, hem siyasal hem 
de sendikal alanda kullanılmaya çalışılmasından 
çıkacak sonucu göremeyen, cüce beyinlere, siya-
sal anlayışı ne olursa olsun hiç kimse prim verme-
melidir.

Türk Eğitim Sen, kadınlarımızın yaşadığı 
başörtüsü zulmünün artık , son bulmasından 
yanadır. Buradan, Siyasi iktidara sesleniyorum, 
başörtüsü konusunu sözde demokratikleşme pa-
ketine koyarak, tartışmalı konular arasında tekrar 
boğmayınız, gelin Devlet Memurları Kılık Kıyafet 
Yönetmeliğini bir an önce değiştirerek, bu zulme 
ve gereksiz tartışmaya bir son veriniz, tabi birazcık 
samimiyetiniz varsa.

Bütün bu sebeplerle, Ayvalık’ta Başörtüsü ile 
okuluna giden, Türkçe öğretmeni, sendika üyemiz 
Elif Kısa’nın sonuna kadar yanındayız. İnsanlık-
tan, insan haklarından yana olan herkesi de, siya-
si görüşü, sendikası ne olursa olsun  Elif Kısa’nın 
yanında olmaya davet ediyorum.

ELİF KISA’NIN YANINDAYIZ
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TORPİLLİ MÜDÜR ATAMALARINI 
PROTESTO ETTİK

Yönetici atamalarında yazılı sına-
vın yanı sıra mülakatın getirilmesi 
ve mülakatta yandaşlara torpilli 

puanlar verilerek, adam kayırmacılık yapıl-
ması nedeniyle Türkiye’nin dört bir yanın-
dan Ankara’ya gelen Türk Eğitim-Sen Şube 
Başkanları, Şube Yönetim Kurulu Üyeleri 
ve yönetici adayları Genel Başkan İsmail 
Koncuk ve Genel Merkez Yönetim Kurulu 
Üyeleri ile birlikte Türk Eğitim-Sen Genel 
Merkezi’nden Milli Eğitim Bakanlığı’na yürü-
dü. Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendikaları-
mızın Genel Başkanları, Genel Merkez Yö-
neticileri de eyleme katılarak, destek verdi.  
Ancak sendikamız,  MEB önünde polis ba-
rikatıyla karşılaştı. Bakanlığın bahçesinde 
eylem yapılmasına izin vermeyen güvenlik 
güçleri ile sendikamız arasında gerginlik ya-
şandı. Bunun üzerine Şube Başkanlarımız 
Atatürk Bulvarını trafiğe kapattı. Caddeye 
oturan eylemciler, Milli Eğitim Bakanlığı’nı 
alkışlarla, düdüklerle, sloganlarla protesto 
etti.

Bakanlık önünde gerginlik devam eder-
ken, kısa süreli bir arbede de yaşandı. Ba-
kanlık önünde eylemciler, “Adınız Adalet, 
İşiniz Rezalet”, “Yeter Artık Susmayacağız”, 
“Nabi Avcı Papucu yarım, Çık Dışarıya Oy-
nayalım” şeklinde sloganlar attı.

Daha sonra güvenlik güçleri, sendika-
mızın Bakanlığın bahçesinde basın açıkla-
ması yapmasına izin verdi. Eylemde sık sık 
“ Yandaş Yönetim, İlkesiz Siyaset”, “Müla-
katta Rezalet Bu Mu Adalet”, “Avcı İstifa”, 
“Adaletin Olmadığı Yerde, Ahlak da Yok-
tur”, “Haksızlık Var Madem, Haykır Duysun 
Alem”, “Yandaş Atama İstemiyoruz” şeklin-
de sloganlar atıldı, yuh çekildi.

Herkesi kucaklayarak daha büyük adam 
olmaya niye niyetlenmiyorsun da, 3 
tane liyakatsiz adamı müdür yapmak 

için kendi adını ve temsil ettiğin 
bakanlığın adını kirletiyorsun? Yazıklar 

olsun!
“Kul Hakkı Sizi de Yakar Sayın Avcı”, 

“Haksızlıklar Karşısında Susanlar, Şeytanın 
Ta Kendisidir. Ya Uygulayanlar…”, “Ne Zu-
lüm, Ne Merhamet, Yalnızca Adalet, Ada-
let”, “MEB=YMTB. Ad Değişikliği Yapıldı: 
Yandaşa Makam Tahsis Bürosu” şeklinde 
pankartların da taşındığı eylemde bir ko-
nuşma yapan Türkiye Kamu-Sen ve Türk 
Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk 
şunları söyledi: “AKP iktidarında beş tane 
Milli Eğitim Bakanı gördük. Bu bakanları çok 
eleştirdik. Ama şu anda yaşanan rezalet bo-
yutundaki olayları bu bakanlar devrinde gör-
memiştik. ‘Nabi Avcı’da 60 yaşın olgunluğu 
var, bilim adamıdır, insanları kucaklar” de-
dik ama Avcı yandaşlarını kucakladı. MEB, 
Nabi Avcı döneminde ‘Yandaşları Koruma 
Bakanlığına’ dönüştü.

Nabi Avcı’ya sesleniyorum: Sayın Avcı, 
bir Müslüman öldüğünde imam ‘Ey cema-
at mevtayı nasıl bilirdiniz’ diye sorar. Yarın, 
hak uygun görür, ölüm gelirse -Allah uzun 
ömür versin-  cenaze namazı kıldıktan son-
ra imam, ‘Nabi Avcı’yı nasıl bilirdiniz?’ diye 
sorduğunda biz ne diyeceğiz? Unutmayınız 
ki; Yüce Allah ‘Her günahı affederim ama 
kul hakkını affetmem’ şeklinde buyurur.

Sayın Avcı, MEB’de 800 bin çalışan var. 
Herkesi kucaklayarak daha büyük adam 
olmaya niye niyetlenmiyorsun da, 3 tane 

Türk Eğitim-Sen, Milli Eğitim 
Bakanlığı tarihindeki en büyük 
yandaş kadrolaşmayı protesto 

etmek için MEB önünde büyük 
bir eylem yaptı.

Ancak eylem gergin başladı. 
Bakanlığın bahçesinde eylem 

yapılmasına izin vermeyen
güvenlik güçleri ile arbede 

yaşandı.
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liyakatsiz adamı müdür yapmak için kendi 
adını ve temsil ettiğin bakanlığın adını kirle-
tiyorsun? Yazıklar olsun!

Bu uygulama bu şekilde devam ederse, 
müdür olmak isteyenler yandaş 

sendikanın kapısını çalacak, AKP İl 
Başkanı’nın kapısına gidecek.

Eğitim davası bu milletin gelecek dava-
sıdır. Eğer eğitim davasında başarılı olmak 
istiyorsanız, tüm kurumların başına dürüst, 
bilgili ve liyakatli insanları getirmek zorunda-
sınız.

Bakınız; Türkiye geneline tüm illerde 
okul müdürlüğü için mülakat yapılıyor. Sen-
dika olarak; liyakatli, namuslu, bilgi birikimi 
derin olan insanların okul müdürlüğü ma-
kamlarına gelmesini arzu ederdik. Bu uygu-
lama bu şekilde devam ederse, ne olacak 
biliyor musunuz? Müdür olmak isteyenler, 
yandaş sendikanın kapısını çalacak. AKP 
İl Başkanı’nın kapısına gidecek. Önce onla-
ra bağlılıklarını bildirip, teslim olacak; daha 
sonra da müdür olacak. Peki biz, bu insanı, 
kazanmış mı oluyoruz; kaybetmiş mi oluyo-
ruz? İnsanlar hak ettiği makamlara hakkıy-
la, alın teriyle gelmelidir.

Sayın Başbakan, ileri demokrasiden 
bahsediyor. Buradan Başbakana seslen-
mek istiyorum: Türkiye’de tüm kurumlarda 
memurların hakları gasp ediliyor. Oysa siz, 
bu ülkeyi, demokratik kurallar içerisinde, ile-
ri demokrasi anlayışıyla yönettiğinizi iddia 
ediyorsunuz. Sayın Başbakan; kulaklarını-
zı, gözlerinizi kapatmayın. Bu insanları ya-
lakalık yapmak zorunda bırakırsanız; onlar 
da ahlaki çizgiden uzaklaşmanın daha karlı 
olduğunu düşünür ve bu millet ahlaki deje-
nerasyona uğrar.

Adamlarsa, bir dakika bile o 
koltuklarda oturmazlar istifa ederler.

Bakınız, Kırıkkale’de sözlü sınav yapıldı. 
Yazılıdan 86.86 puan alan üyemize söz-
lü sınavda 40 puan verseler, kendisi o ilde 

birinci sırada yer alacak. Ama ölçmüşler, 
biçmişler; bu arkadaşımıza 34 puan vermiş-
ler. Şimdi soruyorum: Kırıkkale Milli Eğitim 
Müdürü eğitim çalışanlarının karşısına nasıl 
çıkacak?

İstanbul, İzmir, Bursa ve haksızlık yapan 
tüm il müdürlerine de soruyorum: Eğitim 
çalışanlarının huzuruna çıkarken ahlaktan, 
haktan, hukuktan bahsetmeye hakkınız kal-
dı mı? Açıkça söylüyorum; şayet adamlar-
sa, bir dakika bile o koltuklarda oturmazlar, 
istifa ederler.

Buraya şimdi sadece şube 
başkanlarımızla geldik. Yarın, MEB 
önüne vallahi de, billahi de 10 bin 

kişiyi yığarız.
Tüm illerimizde eylemler yaptık, yandaş 

koltuklarını yaktık. Peki Bakan Avcı, bunun-
la ilgili bir tane açıklama yaptı mı? Müste-
şar Yusuf Tekin de maalesef Bakanlıktaki 
bu kirli tezgâha uydu. Tekin’in dili boğazına 
kaçtı, sesi çıkmaz oldu. Yargı, maalesef bir 
yerlere bağlı gibi kararlar veriyor. Bürokra-
siden umut yok, Başbakana sesleniyoruz, 
Başbakanın da sesi çıkmıyor. Başbakan 

Mısırla, Suriye ile uğraşıyor. Peki şimdi biz 
ne yapalım? PKK gibi elimize silah alıp dağa 
mı çıkalım? Bu millete saygıyı sendikacılık 
anlayışının merkezine koyduk. Buradan ilan 
ediyorum: Şu anda sadece şube başkanla-
rımızla eylem yapıyoruz. Yarın, MEB önüne 
vallahi de, billahi de 10 bin kişiyi yığarız.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 
şerefli birer vatandaşıyız. Bu devleti 

bizim ninemiz, dedemiz canını, kanını 
vererek kurdu. 3.5 adam mı bizim 
bu ülkedeki vatandaşlık hakkımızı 

engelleyecek?
Bizim istediğimiz tek şey; adalet ve insa-

na saygıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 
şerefli birer vatandaşıyız. Bu devleti bizim 
ninemiz, dedemiz canını, kanını vererek 
kurdu. 3.5 adam mı bizim bu ülkedeki va-
tandaşlık hakkımızı engelleyecek?”

Konuşmanın ardından Genel Başkan 
İsmail Koncuk, “Nabi Avcı Terazisi”nin başı-
na geçti. Bakan Avcı’nın, terazinin bir kefe-
sinde bulunan “İnsan haklarına saygı, ada-
letli yönetim, hak-hukuk gözetme, liyakat 
ve kariyere göre yönetici seçme, işi ehline 
verme, kul hakkı yememek” yazılı ağırlıkları 
kaldırıp, attığını; diğer kefede “zulüm, hülle, 
masa başı kirli ilişkiler, ahlaksızlık, torpil, 
yandaşa koltuk” yazılı ağırlıklar kaldığını 
söyledi. Koncuk “Bunları da ben atıyorum” 
dedi. Koncuk daha sonra teraziyi devirdi.

Ayrıca, “kirli ilişkiler”, “güvensizlik”, “ka-
yırma”, “belirsizlik”, “torpil”, “zulüm”, “adam 
kayırma”, “masa başı ilişkiler”, “hülle”, “ah-
laksızlık”, “kul hakkı yeme” yazılı kâğıtlarda 
yerlere atıldı ve eylemciler tarafından çiğ-
nendi.

Eylem, Genel Başkan Koncuk’un Ba-
kanlık önüne siyah çelenk koymasıyla sona 
erdi.

Basın açıklamasının tamamı şu şekilde-
dir:

Değerli şube başkanlarımız, şube yöne-
tim kurulu üyelerimiz, yönetici adaylarımız 
ve basın mensuplarımız;
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Okul müdürlüğü koltukları yandaşlara 
dağıtılıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’nda artık
OBJEKTİFLİK yok!
LİYAKAT yok!
EHİL KİŞİLERİN İŞ BAŞINA GETİRİL-

MESİ yok!
DOĞRULUK VE DÜRÜSTLÜK yok!
Peki ne var?
Milli Eğitim Bakanlığı’nda
HÜLLE var!
YANDAŞ VE ADAM KAYIRMA var!
HAK EDENİN DEĞİL, TORPİLLİ OLA-

NIN ATANMASI var!
Milli eğitim camiası hiç olmadığı ka-

dar ciddi bir şaibe altındadır. Bu şaibenin 
tek sorumlusu ise Milli Eğitim Bakanı Nabi 
Avcı’dır. Şu anda okul müdürlükleri kadroları 
birer birer yandaşlarla doldurulmaktadır. Bu 
rezaletin nedeni de ucube Yönetici Atama 
Yönetmeliğidir.

Şöyle ki; Milli Eğitim Bakanlığı, Yönetici 
Atama Yönetmeliği ile birlikte yönetici aday-
larına yazılı sınavın yanı sıra sözlü sınav 
getirdi. Keyfi uygulamaların önünü açan, 
objektif ilkeler yerine, kişiye özel kriterlerin 
esas alındığı sözlü sınav uygulaması ile bir-
likte okul yöneticiliği atamalarında şaibeler 
peşi sıra geldi.

Peki hülle çarkı nasıl işlemektedir? İl 
Milli Eğitim Müdürlükleri sözlü sınav ko-
misyonu oluşturdu. Parti teşkilatları da, 
yandaş sendika ile birlikte ortak listeler 
hazırladı. Hatta bazı illerde sözlü sınav 
komisyonları bile yandaş sendikanın 
üyelerinden oluştu. Hazırlanan isim 
listeleri, il milli eğitim müdürlüklerine 
gönderildi. Dolayısıyla birçok ilde sözlü 
sınav komisyonu, bırakın adil bir değer-
lendirme yapmayı, kul hakkı yiyen uygu-
lamalara imza attı.

İstanbul’da sözlü sınav komisyon 
üyeleri değiştirildi. Bunu da bizzat MEB 
Müsteşarı Yusuf Tekin’in yaptığı söylen-
mektedir. Önceki komisyonun tarafsız 

olacağına yönelik endişe duyanlar, ken-
di yandaşlarının atanmalarını sağlamak 
için komisyona hakkı olmadığı halde mü-
dahale etti. Yönetici Atama Yönetmeliği’ne 
göre, sözlü komisyon üyelerini oluşturma 
yetkisi, ilgili müdürlüğe aitken ve 5 kişilik 
komisyonunun sadece bir üyesi Bakanlık 
tarafından belirlenebilirken; İstanbul’daki 
komisyona MEB’in müdahale etmesi büyük 
bir rezalettir ve İstanbul’da pis kokuların gi-
derek yükselmesine delalettir. Düşünebili-
yor musunuz; Milli Eğitim Bakanlığı’nın 
ikinci adamı, kendi yandaşlarını müdür 
koltuklarına oturtmak için komisyonu 
değiştiriyor. Yani her şey bu kadar aleni 
yapılıyor. Kul hakkıymış, adaletmiş bu 
kavramlar çöpe atılıyor.

Hatay’da Yazılı Sınavda 92 Puan 
Alan Türk Eğitim-Sen Üyesine, Sözlü 
Sınavda 42 Puan Verilirken; Komisyon 
Üyesi Olan Bir Kişi İle Akrabalığı Olan 
Bir Adaya Sözlü Sınavda 99,20 Puan 

Verildi!
Hemen hemen her ilde sınav skandalla-

rı yaşanmaktadır. Birçok ilde yazılı sınav-
dan yüksek puan alan adaylara sözlü 
sınavda düşük puan verilmekte; yazılı 
sınavdan düşük puan alan adaylara ise 
sözlü sınavda yüksek puan verilmekte-
dir. İşin ilginç tarafı sözlü sınavda yük-
sek puan alanların neredeyse hepsi yan-
daş sendikanın üyeleridir. Adeta MEB, 
“Benden değilsen, yönetici olamazsın” 
anlayışını hakim kılmaya çalışmaktadır.

Şimdi sözlü sınav komisyonlarının hak-
sız değerlendirmelerinden bazılarını sizlerle 
paylaşacağım. Kırıkkale’de yazılı sınav-
dan 86,86 puan alan ve yazılı sınav birin-
cisi olan Türk Eğitim-Sen üyesine sözlü 
sınavda 34 puan verilmiş, böylece bu ki-
şinin okul müdürü olması engellenmiş-
tir. Yazılı sınavda onuncu sırada bulunan 
yandaş sendikasının üyesine ise sözlü 
sınavdan tam 100 puan verilmiştir.

Hatay’da yazılı sınavda 92 puan ala-
rak Hatay il birincisi olan Türk Eğitim-

Sen üyesine sözlü sınavda 42 puan ve-
rilmiş ve bu yönetici adayı Hatay ilinde 
en düşük sözlü sınav puanı alan kişi 
olmuştur. Yani yazılı sınavda çok başa-
rılı olan üyemiz, nedense sözlü sınavda 
adeta “kabiliyetsiz” olarak yaftalanmış-
tır. Ancak aynı sınavda komisyon üyesi 
olan bir kişi ile akrabalığı olan bir adaya 
ise sözlü sınavda 99,20  puan verilmiştir.

Denizli’de yazılı sınavda 71.7 puan 
alan bir adaya sözlü sınavda 97 puan ve-
rilirken; yazılı sınavda 88.8 puan alan bir 
adaya sözlü sınavda 64 puan verilmiştir.

Muğla’da sözlü sınavdan 89-100 ara-
sında alan ilk 33 adayın 31’i malum sen-
dikanın üyesidir.

Bursa’da yazılı sınavı kazanıp müla-
kata giren 214 idareci adayından 90 üze-
ri en yüksek puan verilen 75 adaydan 
71’i yandaş sendika mensubudur. Okul 
müdürlüğü koltukları hemen hemen tüm 
illerde adeta yandaşlara peşkeş çekil-
mektedir.

Sözlü sınav sonuçlarına göre; malum 
sendikanın üyesi olmayan ya da hiçbir sen-
dikaya üye olmayan ancak yazılı sınavdan 
yüksek puan alan adaylar demek ki; anali-
tik düşünemiyor, temsil kabiliyetine sahip 
değil, muhakeme gücü yok, iletişimi zayıf, 
davranışları beş para etmez, yeniliklere 
hâkimiyeti, genel kültürü ve mevzuat bilgisi 
yerlerde sürünüyor. Analitik düşünen, tem-
sil kabiliyeti, iletişimi, davranışları, mevzuat 
bilgisi, genel kültürü, yeniliklere hâkimiyeti, 
muhakeme gücü mükemmel olanlar ile sa-
dece Yandaş-Sen üyeleri. Hakikaten trajiko-
mik bir durum yaşıyoruz.

Sözlü sınavlar birkaç dakika içinde olup, 
bitmektedir. Ayaküstü yapılan bu sınavlarda 
ses ve görüntü kaydı da yoktur. Yani şeffaf-
lıktan kaçan MEB, sözlü sınavlarda katakulli 
yapmaktadır.

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’ya 
Sesleniyoruz:

Vicdanınız Rahat mı?
Her türlü usulsüzlüğü içinde barındı-

ran bu sınavlara kim, nasıl güven duya-
caktır?

MEB, yandaşlara adeta bedava okul 
müdürlüğü koltuğu dağıtmaktadır. Bu 
koltuklarda hak etmediği halde oturan-
ların vicdanları rahat mıdır?

Hadi onların vicdanları rahat diyelim, 
onlara yüksek puan veren komisyonun 
vicdanı rahat mıdır?

Ya da bu işe çanak tutan İl Milli Eğitim 
Müdürlerinin vicdanı rahat mıdır?

Hadi onları da geçtik, her şeyden 
önemlisi eğitim camiasını yöneten MİL-
Lİ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI İLE MEB 
MÜSTEŞARI YUSUF TEKİN’İN VİCDANI 
RAHAT MIDIR?
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Şu Anda Milli Eğitim Yetkilileri 
Topyekün Suç İşlemektedir. 

Bakan Eliyle Göz Göre Göre Okul 
Müdürlükleri Yandaşlara Peşkeş 

Çekilmektedir.
Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın olan bi-

teni sinemada film seyreder gibi seyretme-
si, bu rezalete dur dememesi, kurmaylarına 
“neler oluyor?” diye sormaması, tüm milli 
eğitim camiasının değil, sadece yandaş-
ların bakanı olduğunu ortaya koymaktadır. 
Bakanın yapılan bu hülleden, adaletin ırzına 
geçildiğinden haberinin olmaması müm-
kün değildir. Zira eğitim camiası birbirine 
girmişken, yer yerinden oynamışken, Ba-
kan Avcı “haberim yoktu” derse, o zaman 
milleti değil, sadece kendisini aldatmış olur. 
Hiçbir il milli eğitim müdürünün Bakan-
dan habersiz bir adım bile atmayacağını 
düşündüğümüzde, Avcı bu vebalin tüm 
sorumluluğunu yüklenmek zorundadır.

Anlaşılan Bakan Avcı herkesin bakanı 
olmayı aradan geçen 8 ayda öğreneme-
miştir. Yaş itibariyle belli bir olgunluğa sahip 
olması gereken Avcı’nın; hak ve hukuk kav-
ramlarını hiçe sayarak, adaleti iğfal ederek, 
öğrencilerin geleceğini düşünmeden ehil 
olmayan kişileri tepeden inme yöntemlerle 
o koltuklara oturtması BU ÜLKENİN GE-
LECEĞİNİN HEBA EDİLMESİ anlamına 
gelmektedir.

Koltuklar Bilgi ve Becerisi 
Olmayan İnsanlara Teslim Edilerek, 

Gençlerimizin Geleceği Çalınmaktadır.
Yandaşlarına koltuk dağıtmaya çok me-

raklı olan MEB; öğrencilerimizin gelecekleri-
ni de çalmaktadır. Düşünün ki, sözlü sınav-
da aldığı torpilli puanla okul müdürü olarak 
atanan bir kişinin okuluna, öğretmenle-
rine, öğrencilerine nasıl bir faydası ola-
caktır? Bilgisi, becerisi olmayan bu okul 
müdürü kendisi başarısızken, okulda 
başarıyı nasıl sağlayacaktır? Hak yiye-
rek o koltuğa oturan bir okul müdürünün 
öğrencilere doğruluğu, dürüstlüğü, hak-
kı, hukuku, adil olmayı öğretmesi nasıl 
beklenebilir?

“Ehil olması önemli değil, benim ada-
mım olsun” mantığıyla doldurulan koltuklar 
milli eğitim camiasının yüz karası olacaktır. 
Adına ister Yandaş-Sen, İster Hükümet-
Sen, ister Yalaka-Sen deyin; bu omurga-
sız yapının üyelerinin kayırılarak yöne-
ticilik makamlarına getirilmesini kabul 
etmiyoruz. Kul hakkını gözeten, dürüst-
lüğü düstur edinen, hakkaniyet için her 
şeyini feda eden hiç kimsenin de hülle 
yoluyla yönetici olanları kabul edeceği-
ni düşünmüyoruz. İşin komik tarafı, sarı 
sendika açıklama yaparak sözüm ona 
mülakat sürecinde üyelerinin kayırılma-
sı için hiçbir girişimde bulunmadıkları-
nı ve bulunmayacaklarını söylemiş. Bu 
haberleri de üyelerine mülakatta düşük 
not verilmesine yönelik bir baskı oluş-
turma çabası olarak değerlendirmiştir. 
Buradan zat-ı muhteremlere sesleniyo-
rum: Siz bu açıklamanız ile kundaktaki 
bebeği bile kandıramazsınız. Çevirdiği-
niz dümenleri bu camiada bilmeyen yok. 
Sizin üyelerinize verilen torpilli puanları 
tesadüf olarak değerlendirmek ya da bu 
puanların verilişinde art niyet arama-
mak için dünyaya boş bir pencereden 
bakmak gerekir. Madem yüksek sözlü 
puanı verilen Yandaş-Sen’liler bileğinin 
hakkıyla kazanıyor, her biri zeka timsa-
li, o halde neden yazılı sınav sonuçları, 
sözlü sınav sonuçları ile örtüşmüyor? 
Bir de kendi üyelerinin birbirleriyle ya-
rıştığını söylemişler ya BUNA DA PES 
DİYORUM, YÜZSÜZLÜĞÜN BU KADARI 
DA OLMAZ DİYORUZ.

Siyasi İktidar Yönetici Atamalarını 
Tahakküm Altına Aldı.

Tüm bu yaşananlar siyasi iktidarın 
yönetici atamalarını nasıl tahakküm al-
tına aldığının göstergesidir. Siyasi ikti-
dar, kendisine teslim olmamış yönetici 
görmek istememektedir. Sendikamız ise 
olan bitene en başından beri seyirci kal-
mamıştır. Türk Eğitim-Sen Yönetici Ata-
ma yönetmeliğine dava açmıştır. Ayrıca 
sendikamız, sınava çağırılacak adaylar-
dan yönetmelikte olmamasına rağmen 

Ek-1 değerlendirme formu ve bu forma 
ilişkin belge isteyen il müdürlükleri hak-
kında suç duyurusunda bulunmuştur. 
Zira bu formun istenmesi, sınava girecek 
adaylar arasındaki eşitliği bozmuştur. Ko-
misyon üyeleri, adayların kaç puan aldığı 
takdirde yönetici olacağını bileceği için söz-
lü sınav puanlarını ona göre vermiştir.

Ayrıcabazı iller sınav sonuçlarını -sözüm 
ona uyanıklık yaparak- sözlü sınav puanı, 
Ek-1 değerlendirme formu üzerinden alınan 
puanı ve yazılı sınav puanını ayrı ayrı değil, 
üç puanın ortalamasını alarak ilan etmek-
tedir. Sözlü sınavda kaç puan verdiklerini 
açıklayamayacak kadar yüreksizdirler. Sen-
dikamız bu konuda İl Valiliklerine başvuru 
yaparak komisyonlarca verilen sözlü sınav 
puanları da dahil puanlama ile ilgili bilgileri 
ayrıntılı bir şekilde istemiştir.

Şubelerimiz de, illerde yandaşlara 
yapılan ayrımcılığı şiddetle protesto et-
mektedir. Bugün de Sendikamızın; Şube 
Başkanlarımız, Şube Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz ve yönetici adayları ile yaptı-
ğı bu eylem bir uyarı niteliğindedir. Ço-
cuklarımıza güzel ve temiz bir gelecek 
bırakmak ve torpil, hülle, adam kayırma, 
yandaş kavramlarını tamamen tarihe 
gömmek için buradayız. Milli Eğitim Ba-
kanı Nabi Avcı ile MEB Müsteşarı Yusuf 
Tekin’in bu saatten sonra milli eğitim 
camiasına hiçbir katkısının olmayacağı 
bir gerçektir. Belli ki Nabi Avcı, tüm eği-
timcilerin değil, sadece yandaşlarının 
ve kendisi gibi düşünenlerin bakanı ol-
duğunu ortaya koymuştur. Bakanlığının 
adının şaibelerle anılmasına neden olan 
Avcı ve Tekin artık koltuklarında daha 
fazla oturmamalıdır.

Ötekileştiren Değil, Kucaklayan Bir 
Milli Eğitim Bakanı İstiyoruz. Nabi Avcı 
Ve Yusuf Tekin İstifa Etmelidir!

Mili Eğitim Bakanlığı Gibi Çok Şerefli 
Bir Koltuğun, Siyasi Hesaplara Kurban 
Edilmesi, Aynı Siyasi Paydalarda Bulu-
şan İnsanlara İltimas Geçmek İçin Kul-
lanılması, Şaibe Ve Yandaşlık Kavram-
ları İle Birlikte Anılması Biz Eğitimcile-
rin Yüreğini Kanatmaktadır. Dolayısıyla 
Milli Eğitim Camiasını Yönetme Becerisi 
Sergileyemeyen Nabi Avcı Ya Herkesin 
Bakanı Olmalıdır Ya Da İstifa Etmelidir!  
Aksi Taktirde O Koltuk Bakan Avcı’ya 
Çivi Gibi Batacaktır.

Bizler, Ötekileştiren Değil, Kucakla-
yan Bir Bakan İstiyoruz! Artık Bir Yol Ay-
rımındayız. Ya Çocuklarımıza Tertemiz 
Bir Gelecek Bırakacağız Ya Da Tüm Bu 
Yaşanan Kirliliğe, Rezalete Göz Yuma-
cağız. Eğitim Çalışanlarının, Eğitimde 
Hiç Yaşanmaması Gereken Bu Skandal-
ları Sineye Çekeceğini Asla Düşünmü-
yor Ve Sorumlulara Gerekli Dersi Vere-
ceğine İnanıyoruz.
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Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde 
Yükselme Ve Unvan Değişikliği İle Yer Değiştirme 
Yönetmeliği taslağı Milli Eğitim Bakanlığı resmi in-
ternet sitesinde yayınlanmıştır. Yönetmelik taslağı 
ile ilgili sendikamız tarafından gerekli incelemeler 
yapılmaktadır.

Yönetmelik taslağında ilk göze çarpan husus-
lar şunlardır;

Taslak yönetmelikle şube müdürü ve tesis 
müdürleri, bakımdan yazılı sınav ve sözlü sınav 
yapılacak olmasıdır. Yazılı ve sözlü sınavlarda 70 
puan alanlar başarılı sayılmaktadır. Taslak yönet-
meliğin tanımlar başlıklı 4. Maddesinde yazılı sı-
nav tanımı aynen “Şube müdürü ve tesis müdürü 
kadrolarına görevde yükselme yoluyla atanacak-
lar için öngörülen sözlü sınava alınacakları belir-
lemek üzere yapılan sınav ile bu Yönetmelik kap-
samındaki diğer kadrolara görevde yükselme ve 
unvan değişikliği yoluyla atanacakları belirlemek 
üzere yapılan sınavı, ifade eder.” Şeklinde yapıl-
mıştır. Kısacası bu kadrolara atanabilmek için ya-
pılan yazılı sınav sadece sözlü sınava girebilmek 
için şeklen yapılmış bir sınav olup, atanabilmenin 
tek yolu sözlü sınav sonucuna bağlanmıştır. Ni-
tekim taslak yönetmelikte  şube müdürü ve tesis 
müdürleri bakımından sözlü sınav, diğer görevler 
bakımından yazılı sınav sonuçları esas alınarak 
oluşturulan başarı listeleri üzerinden, tercihler de 
dikkate alınarak puan üstünlüğüne göre atama 
yapılacağından söz edilmektedir. Örneğin, yazılı 
sınavdan 90 puan bir kişi, sözlü sınavda 70 puan 

aldığında başarı puanı sözlüden aldığı puana 
göre değerlendirilmektedir. Yada yazılı sınavdan 
70 puan alan bir kişi sözlü sınavdan 71 puan al-
dığında yazılı da 90 alan kişinin önüne geçmek-
tedir ki, bunun hakkaniyetle, adaletle ve hukukla 
izahı yoktur. Bu durum ileride yaşanacak olum-
suzlukları şimdiden gözler önüne sermektedir. 
Sözlü sınavın yapılış usulü net bir biçimde ifade 
edilmemiş, sözlü sınav komisyonlarında sendika 
temsilcilerine yer verilmemiştir.

Taslak yönetmelikte 4/7/2013 tarihli ve 28697 
sayılı Resmî Gazetede yayımlan Millî Eğitim Ba-
kanlığı Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Yer Değiş-
tirme Suretiyle Atanmaları Hakkında Yönetmelik 
yürürlükten kaldırılmıştır. Taslak yönetmelik ile 
İl millî eğitim müdür yardımcısı, ilçe millî eğitim 
müdürü ve il/ilçe millî eğitim şube müdürü kadro-
larında asaleten görev yapmakta olanlar, bu Yö-
netmelik kapsamında yapılacak bölge hizmetine 
bağlı yer değiştirmeye tabi tutulmuşlardır. Ancak 
yine “il milli eğitim müdürleri” kapsam dışında tu-
tulmuştur. Bu yöneticilere bölge hizmetine bağlı 
yer değiştirmeler kapsamında 20 tercih hakkı ve-
rilmiş, tercihleri öncelikle alt hizmet bölgelerinden 
tamamlandıktan sonra, alt hizmet bölgelerinde 
tercih edebilecekleri yeterli yer olmaması halinde, 
sırasıyla bir üst veya aynı hizmet bölgesindeki 
yerler için tercih yapılabilecekleri söylenmiştir. Bu 
durumda bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye 
tabi yöneticilere 20 tercih hakkı verilmekte, kişile-
rin üst hizmet bölgelerine gidebilmeleri ancak alt 
bölgede tercih edebilecekleri yeterli yer olmaması 

durumda söz konusu olmaktadır. Kişilerin  bir an-
lamda bulundukları hizmet bölgelerinden bir üst 
hizmet bölgesine geçişleri imkânsızlaştırmakta, 
alt bölgelerde ise çalışmaya mecbur tutulmakta-
dırlar. Bu hususun mağduriyetlerin engellenmesi 
için değişmesi şarttır.

Taslak yönetmelikte; il millî eğitim müdür yar-
dımcısı, ilçe millî eğitim müdürü ile il ve ilçe millî 
eğitim müdürlüğü şube müdürlerine 4/7/2013 ta-
rihli ve 28697 sayılı Resmî Gazetede yayımlan 
Millî Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yöneticile-
rinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaları Hak-
kında Yönetmelik ile verilmeyen isteğe bağlı yer 
değiştirme hakkı verilmiştir.

Yine taslak yönetmeliğin 32. ve 33. Maddesi 
ile İl millî eğitim müdür yardımcısı, ilçe millî eğitim 
müdürü ve il/ilçe millî eğitim şube müdürü kad-
rolarında bulunanlar hariç olmak üzere bu yönet-
melik kapsamında bulunanlara il içi ve illerarası 
isteğe bağlı yer değiştirme hakkı tanınmıştır. Yıl-
lardır verilmeyen bu hak için sendikamızca muh-
telif zamanlarda defalarca bakanlığa başvuruda 
bulunulmuş ve yine defalarca TBMM’de soru 
önergelerine konu edilmiştir. Sendikalar tarafın-
dan istenen ve  yıllardır yapılması beklenilen bu 
uygulama sonunda Yönetmelik taslağında yer 
almıştır. Bu durum sevindirici de olsa taslak Yö-
netmeliğin eksiklikleri de yok değildir. Şöyle ki; 
taslak yönetmeliğin 31. Maddesinde eş ve sağlık 
durumuna ilişkin mazerete bağlı yer değiştirmeler 
düzenlenmiştir. Ancak; bu madde ile mazerete 
bağlı yer değiştirme hakkı sadece yöneticilere ve-
rilmiştir. Bu maddenin Yönetmelik kapsamındaki 
tüm personele uygulanması hakkaniyetli olandır.

Yukarıda izah edilenler yönetmelikte ilk göze 
çarpan hususlardır. Taslak yönetmelik ile ilgili 
çalışmalarımız devam etmekte olup görüşleriniz 
doğrultusunda bakanlığa yazılı başvuruda bulu-
nulacak, çözüm getirilmeyen hususlarda ise Da-
nıştay nezdinde konu yargıya intikal ettirilecektir.

Görevde Yükselme Ve Unvan 
Değişikliği Yönetmeliği Taslağı 
İle İlgili Değerlendirmelerimiz

İzmir’de geçen yıl “Geç kâğıdı getir” di-
yerek müdürün yanına gönderdiği öğrencisi 
tarafından sınıfta bıçaklanarak öldürülen öğ-
retmen Sevilay Durukan, ölümünden 10 ay 
sonra görev şehidi sayıldı. Emekli Sandığı 
Kanunu’nun Vazife Malullüğü başlıklı mad-
desini Milli Eğitim Bakanlığı’nın talebi üzerine 

devreye sokan Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı, Sevilay Durukan’ın görev şehidi sa-
yılmasına karar verdi.

Önce 13 yıllık hizmeti karşılığı 1080 lira 
emekli maaşı bağlanan aileye yeni düzen-
lemeyle 30 yıl çalışmış gibi 1800 lira emekli 

maaşı verilecek. Durukan’ın eşi ve çocukları 
şehit ve gazilere tanınan haklardan yararlana-
bilecek.

İLK BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİ
Eşinin şehit sayılması için verdiği ilk dilek-

çesine “Ret” yanıtı alan Hüseyin Durukan ya-
pılan düzenlemenin ardından eşinin sivil şehit 
hakkını elde etmesi ile acılarının biraz dindiğini 
söyledi.

HANGİ HAKLARDAN YARARLANACAK
EMEKLİ MAAŞI: Aileye 30 yıl çalışmış gibi 

emekli maaşı bağlanacak.
FAİZSİZ EV KREDİSİ: Bir konut ile sınırlı 

olmak kaydıyla Toplu Konut İdaresi’nce faizsiz 
olarak kredi verilebilecek.

ÜCRETSİZ ULAŞIM: Demiryolları ve 
denizyollarının şehir içi ve şehirlerarası hatla-
rından, belediyelere ait şehir içi toplu taşıma 
hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanacak.

Kaynak: Habertürk

“Geç kâğıdı getir” dediği 8. sınıf öğrencisi tarafından ders sırasında bıçaklanarak öldürülen
Sevilay Öğretmen resmen ‘şehit’ sayıldı. Ailesi 30 yıl çalışmış gibi emekli maaşı alabilecek.

SEVİLAY ÖĞRETMEN ŞEHİT SAYILDI
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“MEB ne işe yarar?” sorusunu yıllardır 
sorarız. MEB, problem üreten bir bakanlık 
görüntüsünden bir türlü kurtulamadı. Kur-
tulmak için bir gayretini de göremiyoruz. Za-
man zaman, müsteşar ya da bakan değişik-
liğiyle, bir şey yapılacak görüntüsü verilir, öğ-
retmen ve eğitim çalışanlarının tepkileri bir 
süreliğine yumuşatılır, ancak geçen zaman 
içerisinde yeni bakan da, yeni müsteşar da 
sisteme entegre olarak suskunluğa bürünür 
ya da yaşanan haksızlığın bir parçası olmayı 
tercih ederler.

Şu anda, Milli Eğitim Bakanlığı, adeta toz 
duman bir manzara içerisindedir. Problem 
yumağı haline gelmiş olan MEB’de, sıkın-
tılar, her geçen gün artarak devam etmek-
tedir. Bu sıkıntılardan bazılarını paylaşmak 
istiyorum.

*Okul müdürü mülakatlarında yaşanan 
torpil artık aleniyet kazanmıştır. Sözlü komis-
yon üyeleri, milli eğitim müdürleri ahlaki tüm 
değerleri alt üst ederek, yandaş sendikadan 
olmayan, yazılı sınavdan yüksek puan almış 
bir çok kişiyi atamamak, yandaşlara mevzi 
kazandırmak için her türlü ayak oyununu 
sergilemektedir. Bu yaşananlar, Türk Eği-
tim Sen teşkilatları tarafından, iller bazında 
yapılan eylemlerle duyurulmasına rağmen, 
ne Bakan Nabi Avcı’dan ne de başlangıçta 
çok iş yapacağı görüntüsü veren Müsteşar 
Yusuf Tekin’den bir açıklama gelmemekte-
dir. Hatta  sözlü komisyon oluşturulmasında 
Müsteşar Yusuf Tekin’in bizzat müdahale 
ettiği bilgileri gelmektedir. Anlaşılan, Ba-
kan Nabi Avcı ve Müsteşar Yusuf Tekin, 
tüm eğitim çalışanlarının yöneticisi olmak, 
onların güvenini kazanmak yerine, yandaş 
sendikayı memnun ederek, parti teşkilatının 
güvenini kazanmayı tercih etmişlerdir. Böyle 
bir anlayışın sergilenmesi, MEB’de zaten var 

olan kamplaşmayı, daha da derinleştirecek, 
eğitim çalışanları arasına nifak sokacaktır. 
Halbuki, Milli Eğitim Bakanlarının görevi gö-
rev alanında huzur ve mutluluğu sağlamak, 
tüm eğitim çalışanlarını kucaklamak olma-
lıdır. Bunun aksine her tutum ve davranış, 
küskünlüğü artıracak ve toplumsal olayları 
tetiklemekten başka hiçbir işe yaramaya-
caktır.

*Alan değişikliği konusunda yaşanan 
kaos devam etmektedir. Bir yandan bir kı-
sım alan değişikliğinin yargı tarafından iptali, 
diğer yandan Ömer Dinçer tarafından zorla 
alan değiştirilen öğretmenlere, isteklerine 
bağlı olarak eski alanlarına geri dönüş hak-
kı verilmemesi, 2013-2014 eğitim öğretim 
yılına yönelik çalışma takviminin de yayın-
lanmasına rağmen, alan değişikliği uygu-
lamasının halen yapılmamış olması bu ko-
nuda problem yaşayanların infialine sebep 
olmakta, ancak Nabi Avcı ve Müsteşar Yu-
suf Tekin, yaşanan problemi çözmek adına 
ne bir açıklama yapmakta ne de bir tedbir 
almaktadırlar.

*Eğitim çalışanlarının yıllardır beklediği, 
görevde yükselme sınavları yılan hikâyesine 
dönmüştür. Bakanlık, zaman zaman “yapa-
cağız, edeceğiz” diye açıklama yapsa da, 
sendikamızın başvurularına, “çalışma yapıl-
maktadır” diye cevaplar verilse de, bugüne 
kadar, yapılacağına dair ciddi bir çalışma 
görülmemiştir. Anlaşılan MEB, görevde yük-
selme sınavında da, “yandaşlarımı nasıl bir 
uygulama ile korurum” anlayışıyla görevde 
yükselme sınavını yılardır ötelemektedir.

*4+4+4 sisteminin getirdiği problemler, 
hem öğretmenler hem de yöneticiler için 
ciddi norm problemleri yaratmıştır. Binlerce 
öğretmenin görev yeri değiştirilmiş, yüzlerce 

yönetici norm kadro fazlası duruma düş-
müştür. Yaşanan bu konularda her il farklı 
uygulamalar yaparken, MEB bu olaylara 
seyirci kalmış, ülke genelinde birçok konuda 
uygulama birliği sağlayamamıştır.

*Okullarımız bakımsız, sahipsizdir. Tüm 
sorumluluk, okul yöneticilerinin omuzlarına 
yüklenmiş, MEB okullarımızın ihtiyaçları-
nı karşılamaktan uzak, konu mankeni gibi 
seyirci kalmaktadır. Bir yandan kayıt dö-
nemlerinde bağış alan yöneticiler cezalan-
dırılırken, diğer yandan okullarımıza MEB 
bütçesinden öğrenci başına 120 TL ödenek 
ayrılması teklifi görmezden gelinmektedir. 
Binlerce okulumuz ödenek yokluğundan asli 
ihtiyaçlarını karşılayamamakta, öğrenciler 
güvensiz, hijyen olmayan ortamlarda ders 
görmek zorunda kalmaktadır.

*Problem çözücü bir öğretmen atama 
politikası ortaya konulamamıştır. Son 11 
yılda ataması yapılmayan öğretmen sayısı 
70 binden, 350 bine çıkmıştır. MEB kendi-
ne yetecek sayıda öğretmen atamasını dahi 
başaramamış, binlerce ataması yapılmayan 
öğretmen, gençliklerinin baharında, hayat-
tan umudunu kesme noktasına gelmiştir.

*Peygamberlik mesleği diye tanımladığı-
mız öğretmenlik mesleği, yaşanan ekonomik 
problemlerim yanında, toplumsal itibarını da 
gittikçe kaybeden bir meslek durumuna dü-
şürülmüştür. Tribünlere oynayarak, halkın 
yanında olduğunu gösterme çabaları so-
nucunda, ülkeyi yönetenler kamuoyu gözü 
önünde öğretmenleri küçük düşürücü söz-
leri söylemeyi marifet saymışlar, öğretmen-
le birlikte kaybedilenin toplumun geleceği 
olduğu gerçeğini bir türlü görememişlerdir. 
Moda haline gelen, öğretmeni horlama, kö-
tüleme, eğitimde yaşanan tüm problemlerin 
sebebi olarak gösterme yarışına zaman za-
man milli eğitim bakanları da dahil olmuştur.

Türk Eğitim Sen olarak, sadece birkaçını 
belirttiğimiz bu problemlere daha onlarcası 
dahil edilebilir. Bakan Nabi Avcı şunu iyi bil-
melidir: Bu bakanlık onlarca bakan gördü, 
sizin de ahir ömrünüzde göreceğiniz son ba-
kanlık görevi olabilir. Milli Eğitim Bakanlığı, 
herkese nasip olmayacak çok şerefli bir gö-
revdir. Önemli olan, hayırla yad edilebilmek-
tir. Bu makamlar şerefli olduğu kadar, insa-
nın gelecekte nasıl anılacağını da belirleyen 
makamlardır. Nasıl anılacağımızı belirleyen 
de, makam koltukları değil, bu koltuklarda 
oturduğumuz sürece ortaya koyduğumuz 
değerler ve ürettiklerimizdir.

Dilerim ki; tüm yöneticilerimiz hayırla 
anılsınlar, ancak yukarıda bir kısmını anlat-
maya çalıştığım problemler devam ettiği sü-
rece kimlerin hayırla, kimlerin başka şekilde 
anılacağı bellidir. Bizden söylemesi, tercih 
sizin. Makamlar, koltuklar geçicidir; önemli 
olan iz bırakabilmektir, eser bırakabilmektir, 
güzel anılabilmektir.

MEB Problem Üreten Bir Bakanlık
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Memur-Sen’in toplu sözleşmede ya-
şanan tarihi hezimet sonrası yerle bir olan 
imajını düzeltmek için Çalışma Bakanı Fa-
ruk Çelik canla başla gayret göstermektedir. 
Toplu sözleşmede yan yana oturmak sure-
tiyle birlik beraberlik görüntüsü vererek, ik-
tidar ve destekçi sendika algısını pekiştiren 
ikili, kamu görevlilerinin ve emeklilerin 2014 
ve 2015 yıllarında yaşayacağı ekonomik fe-
laketin de ortakları olmuşlardı.

Bu ortaklık, malum sendikanın basiret-
sizliği ve hesap bilmezliği nedeniyle bütçe-
den kamu personeline ayrılması planlanan 
paranın da yaklaşık üçte birinin Hükümete 
kalması sonucunu doğurdu. Herhalde Ba-
kan Faruk Çelik, milyonlarca kamu görev-
lisinin hakkının gasp edildiği bu kârlı alış 
verişten çok memnun kalmış ki, şimdi de 
emeklilerin promosyon görüşmesine yal-
nızca malum konfederasyonun başkanını 
davet etmiş, konu ile ilgili diğer sivil toplum 
kuruluşlarına haber dahi vermemiştir.

Böyle bir tavır, demokrasiye, çoğulcu yö-
netim anlayışına uymadığı gibi, etik bir dav-
ranış da değildir. Bir bakan, bütün ülkenin, 
bütün vatandaşların ve ülke içinde örgütlü 
bütün kurumların hizmetinde olmak zorun-
dadır. Ülkemizdeki çalışan, emekli ve işsiz 
bütün vatandaşlarımızdan sorumlu olan Ça-
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ne yazık ki 
bu tavrıyla malum konfederasyon dışındaki 
tüm sivil toplum örgütlerini yok saymıştır. 
Demokratik bir hukuk devleti olan Türkiye 
Cumhuriyeti’nde, Anayasa ve TBMM’de et-
tiği yemin gereği tarafsız ve bağımsız olmak 
zorundaki Bakanlar Kurulu’nun bir üyesinin, 
bir devlet adamının, böylesine ayrımcı bir tu-
tum içine girmesi son derece vahim ve üzü-
cü bir durumdur.

Türkiye Kamu-Sen başta olmak üzere, 
diğer memur sendikaları, işçi sendikaları ve 
emekli örgütleri yıllardır emeklilerin de banka 
promosyonu alması için mücadele etmekte-
dir. Çalışma Bakanının bu davranışı yalnızca 

Türkiye Kamu-Sen değil malum konfederas-
yon dışında kalan tüm dernek, sendika ve 
konfederasyonların verdiği mücadeleyi gör-
mezden gelen, tüm örgütlere karşı girişilmiş 
bir yok sayma hareketidir.

Toplu sözleşmedeki işbirliğinden dolayı 
malum konfederasyonun memurlar tarafın-
dan dışlanması, Faruk Çelik’i böyle bir tavır 
içine girmeye yöneltmiş olabilir. Ancak Sayın 
Bakan ne kadar gayret ederse etsin, memur-
larımız kendilerini toplu sözleşme masasın-
da bir koltuğa değişenleri unutmayacaktır. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk 
Çelik, toplu sözleşme sürecinin ardından, bu 
son davranışıyla da Memur-Sen’le Çalışma 
Bakanı olmuştur.

Aslında Sayın Bakan’ın, bütçeye katkı 
sağlayan banka promosyonlarının emeklile-
re ödenmesi için bankalarla yapılacak pazar-
lığa, çalışanın haklarını dahi savunmaktan 
aciz, hesap bilmeyen bir konfederasyonla 
katılması kadar doğal bir durum olmadığını 
da kabul etmekteyiz. Korkarız ki bu iş birliği, 
buradan da tıpkı toplu sözleşme görüşmele-
rinde olduğu gibi emekliler aleyhine bir karar 
çıkma ihtimalini güçlendirmektedir.

Kimse istemese de zaman çok çabuk 
akıp geçmektedir. Sayın Bakan, birkaç yıl 
sonra yalnızca malum konfederasyonun 
başkanının oyuna değil bugün yok saydığı 
bütün sivil toplum kuruluşlarının üyelerinin 
oylarına talip olacaktır. Merak ediyoruz, o 
gün geldiğinde Faruk Çelik, yok saydığı kim-
selerin karşısına hangi yüzle çıkacaktır?

TÜRKİYE KAMU-SEN OLARAK BUN-
DAN SONRA FARUK ÇELİK’İ MEMUR-
SEN’DEN SORUMLU BAKAN İLAN EDİ-
YORUZ.

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’i 
Memur-Sen’den Sorumlu Bakan İlan Ediyoruz

www.turkegitimsen.org.trwww.turkegitimsen.org.tr
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Türkiye Kamu-Sen ve T.C.Ziraat Banka-
sı arasında “Kamu-Sen Ziraat Kart” projesi 
kapsamında Türkiye’de ilk defa uygulanacak 
olan bir  anlaşma imzalandı.

Yapılan protokolde, Türkiye Kamu-Sen 
Konfederasyonu ve bağlı Sendikaların üye 
ve çalışanlarına Özel logolu “Kamu-Sen 
Ziraat Kart” verilerek T.C. Ziraat Bankası 
A.Ş., Ziraat Sigorta A.Ş. ile Ziraat Hayat ve 
Emeklilik A.Ş. bünyesindeki ürünlerden üc-
retsiz ve indirimli şekilde yararlandırılması 
hedeflendi.

Anlaşmaya göre; Türkiye Kamu-Sen 
üyeleri aylık bin TL. harcama yapacaklarını 
garanti etmeleri halinde, aşağıdaki avantaj-
lardan yararlanacaktır. 1000 TL aylık harca-
ma tüm harcamaları kapsamaktadır. Bun-
lar; Elektrik, su, doğalgaz, telefon, internet, 
digitürk, lig tv vb. harcamalar alınacak kart 
üzerinden yapılacak, kredi ödemeleri, ev ki-
rası, her türlü alışveriş kısaca alınacak kartla 
yapılacak tüm harcamalar bu kapsamda de-
ğerlendirilecektir.

1)Dosya masrafı olmaksızın faizsiz ve 
komisyonsuz Bin TL.nakit avans kullanabi-
lecek ve  5 taksitte geri ödeyebilecek,

2)Kazayla ölüm halinde;
a) Vefat nedeniyle yapılacak giderlerin 

karşılanması amacıyla, belirlenecek kişiye, 
belirlenmemesi halinde ise yasal varislere 
12.500 TL. nakdi yardım,

b) Yine belirlenecek kişiye, 10 yıl boyun-
ca 500 TL. aylık ücret,

c) Eğitim gören çocuklardan birisi için, 
10 yıl boyunca her eğitim yılı başlangıcında 
yılda bir kez 500 TL. eğitim yardımı yapıla-
caktır.

3) Teminat kapsamındaki kazalar nede-
niyle sakatlığı halinde, 15.000 TL.ye kadar 
“Sakatlık Tazminatı” ödenecektir.

4) Kaza veya hastalık sonucu hastanede 
yatarak tedavi gören sigortalıya, hastanede 
kaldığı sürenin 7 günü aşması halinde, aşan 
her gün için 100 TL. Tazminat ödemesi ya-
pılacak.

5)Bireysel kredilerde faiz indirimi;
a) Kamu-Sen Ziraat kart üyeleri, maaş-

larını Ziraat bankasından alan çalışan ve 
emeklilere uygulanan faiz oranları üzerin-
den;

-Tüketici,
-Konut,
-Taşıt,
-KMH, kredileri kullanabilecek.
6) Üyelerimiz tarafından gerçekleştirile-

cek HAVALE ve EFT işlem ücretleri % 50 
indirimli olacak

7)Genişletilmiş Kasko ve Ziraat Özel 

Konut sigortalarında üyelerimize % 25 ora-
nında indirim uygulanırken, prim ödemeleri 
8 taksit halinde yapılabilecek.

8)Bireyesel Emeklilik Sisteminde;
*Üyelerimizden Giriş aidatı alınmayacak,
* Yönetim gider kesintisi yapılmayacaktır
*Fon işlemleri kesintisi yapılmayacak,
* Ara verme kesintisi yapılmayacak,
* Özel Hizmet Gider Kesintisi yapılmaya-

caktır.

KONCUK: ÜYELERİMİZİN REFAHI 
İÇİN ÇALIŞIYOR VE TÜRKİYE’DE BİR 

İLKİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ
İmza töreninde bir konuşma  yapan 

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail 
Koncuk, yapılan bu anlaşmanın bu alanda 
şimdiye kadar düzenlenen ilk anlaşma ol-
duğuna vurgu yaparak, “bizim önceliğimiz 
Türkiye Kamu-Sen üyelerinin menfaatleridir” 
dedi. Koncuk, “Türkiye Kamu-Sen 445 bin 
üyesiyle ülke çapında son derece önemli 
ve etkili  bir Konfederasyondur. Her zaman 
için alın teri ve emeği savunuyoruz. Üyeleri-
mize yönelik olarak ekonomik problemlerini 
en aza indirecek, harcama yaparken rahat 
edecekleri çözüm yollarını arıyoruz. Ziraat 
Bankası ile yapmış olduğumuz bu anlaş-
ma Türkiye’de ilk defa uygulanacak olan bir 
sistemdir. Her şeyden önce Ziraat Bankası 
milli bir bankadır ve milli olması bizler için 
çok önemlidir. Bizim köklerimiz bu topraklar-
dadır. Bu açıdan anlaşmamız ayrı bir önem 
taşımaktadır. İnsanlar son dönemlerde ne 
yazık ki, kredi kartı sarmalına girdi, en ya-
kın dostları kredi kartları oldu. Biz üyelerimi-
ze verilecek kartla, yeni altından kalkınmaz 
harcamalar yapmasını özendirmek istemi-
yoruz. Aylık olarak yaptıkları zorunlu harca-
maları; elektrik, su, telefon vb., kira, ısınma, 
alışveriş gibi harcamalarını Kamu-Sen kart 
üzerinden yapmaları ve zorunlu ödemeleri-
ni disiplini ederek, bir çok kamu çalışanının 
yaptığı bu harcamaları disipline etmesi ve 
aylık 1000 TL harcamasını bu kart üzerin-
den yapması, önemli avantajlar kazanması-
nı sağlayabilecektir. İşte bu sistemle Türkiye 
Kamu-Sen üyeleri, aylık yapacakları bin TL. 
lik harcama ile birçok avantaja sahip olacak-
lar. Ayrıca çekecekleri bin TL.’lik kredi limi-
tini faizsiz olarak 5 ayda ödeme imkanına 
kavuşacaklar. Kazayla ölüm halinde 12.500 
TL. doğrudan kaza sigorta yardımı alacak, 
aileden bir kişi 10 yıl boyunca ayda 500 TL. 
yardım alacak (10 yılda 60.000 TL) ve eğitim 
gören bir çocuğuna ise yılda 500 TL. yardım 
yapılacaktır. Bireysel Emeklilik Sistemi ve 
Ziraat Bankası personeline uygulanan bir-
çok işlemdeki indirimler aynı şekilde Türki-
ye Kamu-Sen üyeleri içinde uygulanacaktır. 
Bu kart üzerinden her türlü harcama yapı-

labilecektir. Ben tekrar bu anlaşmanın hem 
üyelerimize hem de Ziraat Bankasına hayırlı 
olmasını diliyor, emeği geçen herkese te-
şekkür ediyorum” dedi.

TANAÇAN: KIYMETLİ BİR 
İŞBİRLİĞİNE İMZA ATTIK

Genel Başkanımızın ardından konuşan 
Ziraat Bankası grup Başkanı Osman Tana-
çan ise, Türkiye Kamu-Sen’le kıymetli bir iş-
birliği yaptıklarının altını çizdi. Tanaçan, “ Ya-
pılan bu anlaşmadan dolayı çok mutluyuz. 
Son dönemde ki değişim ve gelişimimiz bir 
bankadan daha fazlası olmak içindir. Türki-
ye Kamu-Sen’le yaptığımız bu anlaşma da 
değişimin bir parçasıdır. Amacımız Türkiye 
Kamu-Sen üyelerinin hem bugünlerine hem 
de geleceklerine katkı sağlamaktır.” Dedi.

EROĞLU: BU PROTOKOL HER BİR 
ÜYEYE GELECEKLERİ İÇİN TEMİNAT 

SUNUYOR
Ziraat Sigorta A.Ş. Genel Müdürü Meh-

met Akif Eroğlu ise, “bu protokolle Türkiye 
Kamu-Sen üyelerinin geleceğini de teminat 
altına alıyoruz” dedi. Eroğlu, “Yapılan bu pro-
tokol son derece önemlidir. Anlaşma Türkiye 
Kamu-Sen üyelerine hayat boyu çok önemli 
imkanlar sağlıyor. Ziraat Sigorta olarak, si-
gorta kültürünü ülke çapına yaymak için 
ciddi çaba gösteriyoruz. Bugün yaptığımız 
bu protokolle de bu işin önemli bir halkası-
nı daha bina etmiş durumdayız. Bu protokol 
kartımızı kullanan her bir üyeye gelecekleri 
içinde bir teminat sunuyor. Herkese hayırlı 
ve uğurlu olsun” dedi.

AKSAÇ: AMACIMIZ TÜRKİYE 
KAMU-SEN ÜYELERİNE KATKI 

SAĞLAYABİLMEK
Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Genel Mü-

dür Şeref Aksaç ise, Bireysel Emekliliğin ülke 
genelinde artık çok önemli bir konuma gel-
diğine vurgu yaptı. Aksaç, “Bireysel Emek-
lilik Sistemi artık çok önemli bir hal almıştır. 
Hem Avrupa’da hem de Türkiye’de giderek 
yaşlanan bir nüfus var. Bireysel Emeklilik 
Sistemi burada tamamlayıcı bir sosyal fayda 
sağlamaktadır. Devletin yüzde 25 oranında 
bir katkı sağlaması özendirici bir rol üslen-
miştir. Bu organizasyonda yer alarak Türkiye 
Kamu-Sen üyelerine katkı sağlayabilmek bi-
zim için mutluluk vericidir. Anlaşmanın hayırlı 
ve uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Türkiye Kamu-
Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk ve Kon-
federasyonumuza bağlı sendikalarımızın 
Genel Başkanları ile Ziraat Bankası yetkili-
leri protokole imza attı.

TÜRKİYE’DE BİR İLKE İMZA ATTIK
‘‘ KAMU-SEN ZİRAAT KART’’
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04.08.2013 tarih ve 28728 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlı-
ğı Eğitim Kurumu Yöneticileri Atama ve Yer 
Değiştirme Yönetmeliği yayımlanarak yürür-
lüğe girmiştir. Bakanlıkça bir atama takvimi 
hazırlanmış ve ilk önce sınava dayalı atama-
ların yapılması talimatıyla illere gönderilmiş-
tir. Bu takvim doğrultusunda sınava dayalı 
yönetici atama duyurularını yayınlayarak sü-
reç başlatılmıştır. Sürecin başlaması ile bir-
likte sözlü sınavlarda yapılan hukuksuzluklar 
birbiri ardına gelmeye başlamıştır.

Bazı illerde, yazılı sınav puanı üstünlüğü-
ne göre sözlü sınava çağırılacak adaylardan 
yönetmelikte olmamasına rağmen Ek-1 De-
ğerlendirme formu ve bu forma ilişkin belge 
istenilmiştir.

Yönetmelik hükmünde olmamasına rağ-
men sözlü sınavlarda Ek-1 Değerlendirme 
formunun istenilmesi sınava girecek aday-
lar arasında eşitliği ve komisyonun kişilere 
vereceği puanların objektifliğini zedelemiş, 

komisyon tarafından kişiye özel uygulamalar 
yapılmış ve kişilerin adrese teslim kadrolara 
atanabilmesi için gereken sözlü sınav puan-
larının verilerek hakkaniyetin bozulmasına 
yol açılmıştır.

Başvuru aşamasından itibaren hukuk-
suzluklarla başlayan mülakat sınavlarında, 
illerde çok büyük haksızlıklar ve adaletsiz-
likler yaşanmış, yazılı sınavda çok yüksek 
puan alan Türk Eğitim Sen üyelerinin hak-
ları yenilmiş, mülakatta çok düşük puanlar 
verilerek yönetici olma şansları ellerinden 
alınmıştır. Tam aksine yazılı sınavdan daha 
düşük puan almış Eğitim Bir Sen üyelerine 
ise mülakattan çok yüksek puanlar verilerek 
Türk Eğitim Sen üyelerinin önüne geçmeleri 
sağlanmıştır.

Sözlü sınavda bu şekilde haksızlığa uğ-
ramış kişilerce hukuki yollara başvurularak 
hak arayışında bulunulabilecektir. Bu şekil-
de haksızlığa uğrayan kişilerin;

1) Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumu 
Yöneticileri Atama ve Yer Değiştirme Yö-
netmeliğinin 11/5.maddesi uyarınca sözlü 
sınav sonuçlarının ilgililere tebliğ tarihinden 
itibaren üç iş günü içerisinde itiraz hakkı bu-
lunmaktadır.

2) Üç iş gününü kaçırmış olan veyahut 
yaptığı itiraza red cevabı alan kişiler sözlü 
sınav sonucuna doğrudan dava açılabilir.

3)Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvuru 
yapılarak haksızlığın üzerine gidilebilir.

Türk Eğitim-Sen tarafından aşağıdaki 
çalışmalar yapılmıştır/yapılacaktır.

1) 04.08.2013 tarih ve 28728 sayılı Res-
mi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakan-
lığı Eğitim Kurumu Yöneticileri Atama ve Yer 
Değiştirme Yönetmeliği Danıştay nezdinde 
yargıya intikal ettirilmiştir.

2)Kamu Denetçiliği Kurumuna tüm iller-
de yapılan torpilli mülakatlarla ilgili başvuru 
yapılacaktır.

3)Sözlü sınav sonuçlarının iptali için açı-
lan davalarda İdari Mahkemeler aracılığı ile 
652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat 
Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Atama başlıklı 37/8. Madde-
sinin Anayasaya Aykırılığı iddiasında bulu-
nulacaktır.

4) 04.08.2013 tarihli yönetmelik yayım-
lanmadan önce yazılı sınava giren ve ba-
şarılı olan kişilerin kazanılmış hakları gereği 
mülakat sınavına tabi tutulmadan sadece 
yazılı sınav puanı üstünlüğüne göre ata-
malarının yapılması gerektiği ile ilgili Türk 
Eğitim-Sen Genel Merkez olarak dava açı-
lacağı gibi bu konuda kişilerce istenildiğinde 
bireysel davalarda açılabilecektir. Öncelikle 
sadece yazılı sınav sonucuna göre atama 
yapılması gerektiği ile ilgili idareye başvuru-
da bulunulacak akabinde gelen red cevabı 
üzerine konu istenildiğinde yargıya bu yönü 
ile de taşınabilecektir.
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Ülkemizde facebook ve twitter isimli 
sosyal paylaşım sitelerinin kullanımı giderek 
yaygınlaşmaktadır.  Bu durum; sanal sos-
yalleşmeyi, bilgilenmeyi, haberleşmeyi, eğ-
lenmeyi, politikleşmeyi ve ifade özgürlüğü-
nü arttırdığı gibi ekran arkasına gizlenerek 
yapılan klavye delikanlılığını; hakaret, kişisel 
haklara saldırı gibi olayları da tetiklemekte 
ve arttırmaktadır.

ABD merkezli bu sitelerin Türkiye ile 
aralarında bir sözleşme olmaması nede-
niyle buradan hakaret eden kişilerin tespiti 
imkânsıza yakındır. Sosyal paylaşım sitesi 
üzerinde hakarete uğrayan kişi savcılık nez-
dinde kimliğini bildiği veya kuşkulandığı ya 
da ekranda yazılı olan ismi (İsim/nickname) 
belirterek şikayetçi olmaktadır.

Şikâyet edilen kişinin kimliği belliyse, 
kişi inkar etmediği takdirde adli süreç işler 
ama inkar söz konusu olursa, kişiler sosyal 
paylaşım adreslerinin hacklendiğini veya 
kendisi adına böyle bir hesabın olmadığını, 
başkalarınca açılmış olabileceğini beyan 
ederse “IP” bilgilerinin tespiti gerekir.  Bu 
durumda Savcılık “IP” bilgilerinin tespiti için 
Adalet Bakanlığı üzerinden sosyal paylaşım 
sitesinden bilgi istemek zorunda kalır. Bu 
sosyal paylaşım siteleri “İfade özgürlüğünü” 
gerekçe göstererek Türkiye ile sözleşme 
veya protokol yapmadığından; sosyal pay-
laşım siteleri de kendilerinden istenen bu 
bilgileri vermemektedir. Bilgi gelmediği için 
kişi yargılanmaktan kurtulmaktadır. Savcılık 
makamları suça konu hesapların ilgilisini 
tespit edememekte ve şikâyetler genellikle 
takipsizlikle sonuçlanmaktadır.

Bu sorunu ortadan kaldıracak sözleşme 
ve protokoller “ülkeler arası kültür ve politi-
ka, ifade özgürlüğü, mahremiyet, kişilik hak-
ları kavramlarının birbiri ile çelişmesinden 
ya da farklı algılanmasından” dolayı imzala-
namamaktadır. Ülkemizde suç olarak kabul 
edilen bir takım açıklamalar diğer ülkelerde 
ifade özgürlüğü kapsamında kaldığından 
gerek adli mercilerce gerekse belli mertebe-
lere atanmış/seçilmiş kişilerce ifade özgür-
lüğü geniş yorumlanmadığı müddetçe de 
bu sözleşmelerin imzalanması söz konusu 
olmayacak gibi gözükmektedir. İfade özgür-
lüğü, hukuk devleti ve demokrasi kavram-
larını tam özümsemiş, her eleştiriyi hakaret 
olarak algılamayan,  atanmış veya seçilmiş 
kişilikler olmadığı müddetçe bu siteler üze-
rinden gerçek anlamda hakaret edenlerin 
tespit edilememesi durumu devam edecek-
tir.

Merkezi yada Şubesi Türkiye’de olan in-
ternet sitelerinde ise hakaret edenlerin tes-
piti daha kolaydır. Merkezleri yada şubeleri 
Türkiye’de olduğu için savcılık direkt bura-

larla yazışmakta ve hukukumuz gereği iste-
diği bilgilere IP de dahil olmak üzere ulaş-
maktadır. Bu durumda kişi hesabının veya 
sayfasının hacklendiğini yada başkası ta-
rafından açıldığını kendisi ispatlamak duru-
mundadır. Yani ispat külfeti yer değiştirmek-
tedir. Merkezi yada şubesi Türkiye’de olan 
internet adresleri üzerinden yapılan klavye 
delikanlılarının tespiti oldukça kolaydır. An-
cak araştırma neticesinde tespit edilen IP 
ye bağlı çok sayıda bilgisayar varsa sanal 
ve fiziki adres tespitine rağmen gerçek kişi-
ye erişim neredeyse imkansızdır.

Merkezi yada şubesi Türkiye’de olan si-
telerde yayınlanan olumsuz yada uygunsuz 
yazıların kaldırılması için mağdurların sav-
cılığa suç duyurusunda bulunmasına gerek 
yoktur. 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapı-
lan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar-
la İşlenen Suçlarla Mücadele Kanunu’nun 
9. Maddesi uyarınca işlem silsilesini takip 
ederek haklarında ki olumsuz veya uygun-
suz içerikleri yayından kaldırabilirler.

5651 sayılı yasanın 9. Maddesi, internet 
ortamında yayınlanan bir içerik nedeniyle 
hakları ihlale uğrayanlar açısından iki aşa-
malı başvuru usulü öngörmektedir. “Bunlar-
dan ilki, maddenin birinci fıkrada belirtilen 
başvuru usulüdür. “ İçerik nedeniyle hakları-
nın ihlal edildiğini iddia eden kişi, içerik sağ-
layıcısına, buna ulaşamaması halinde yer 
sağlayıcısına başvurarak kendisine ilişkin 
içeriğin yayından çıkarılmasını ve yayındaki 
kapsamından fazla olmamak üzere hazırla-
dığı cevabı bir hafta süreyle internet ortamın-
da yayımlanmasını isteyebilir. İçerik veya yer 
sağlayıcı kendisine ulaştığı tarihten itibaren 
iki gün içinde, talebi yerine getirir. Bu süre 
zarfında talep yerine getirilmediği takdirde 
reddedilmiş sayılır.  Birinci başvuruda bir 
tekzip gönderilmesine gerek yoktur. sadece 
içeriğin kaldırılmasını istemesi de yeterlidir. 
Bu talep uygulamada noter kanalından çe-
kilecek bir ihtarname ile yapılmaktadır. Di-
ğer başvuru usullerinde tebliğ hususunda 
ispat sorunları yaşanabileceği için sıkıntılar 
yaşanmaktadır. “İkincisi ise, birinci fıkradaki 
başvurunun neticesiz kalması hâlinde gidi-
lecek yargı yoludur” Bu yargı yolu 9. Mad-
denin ikinci fıkrasında “Talebin reddedilmiş 
sayılması halinde, kişi onbeş gün içinde 
yerleşim yeri sulh ceza mahkemesine baş-
vurarak, içeriğin yayından çıkarılmasına 
ve yayındaki kapsamından fazla olmamak 
üzere hazırladığı cevabın bir hafta süreyle 
internet ortamında yayımlanmasına karar 
verilmesini isteyebilir. Sulh ceza hakimi bu 
talebi üç gün içinde duruşma yapmaksızın 
karara bağlar. Sulh ceza hakiminin kararına 
karşı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümle-
rine göre itiraz yoluna gidilebilir.” Hükmü ile 

açıklanmıştır. 5651 sayılı yasasın 9. Madde-
si, modern demokratik hukuk devletlerinde 
de uygulanan “bildir-kaldır” usulünü hüküm 
altına almaktadır. Bu usul, bir internet site-
sinin belirli bir kısmında yer alan içerik ne-
deniyle sitenin tamamının engellenmesini 
önleyen adaletli bir mekanizmadır.

Aynı yasanın 8. Maddesinde ise tahdidi 
(sınırlayıcı) bir üslupla bir takım katalog suç-
lar belirlenmiştir. Bu katalog içinde yer alan 
yayınlar için direkt yargı yoluna başvurula 
bilinmektedir.

Yargıcın kararını uygulamak ise bir zo-
runluluktur. 5651 sayılı yasanın 9. Madde-
si bu zorunluluğu şu şekilde hüküm altına 
almıştır. “Sulh ceza hakiminin kesinleşen 
kararının, birinci fıkraya göre yapılan başvu-
ruyu yerine getirmeyen içerik veya yer sağ-
layıcısına tebliğinden itibaren iki gün içinde 
içerik yayından çıkarılarak hazırlanan ceva-
bın yayımlanmasına başlanır.”, “Sulh ceza 
hakiminin kararını bu maddede belirtilen 
şartlara uygun olarak ve süresinde yerine 
getirmeyen sorumlu kişi, altı aydan iki yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İçerik 
veya yer sağlayıcının tüzel kişi olması halin-
de, bu fıkra hükmü yayın sorumlusu hakkın-
da uygulanır.”

 İnternet kullanıcıları internet ortamında 
menfi bir olayla karşı karşıya kaldıklarında 
sakin davranmalı ve bu vakayı çok önem-
sememeleri gerekmektedir. Çünkü birçok 
içerik bir iki saat içinde güncelliğini yitirmek-
tedir. Bu durum özellikle topluma mal olmuş 
sanatçı siyasetçi yada sivil toplum örgütü 
yöneticileri için geçerlidir. Bu kişiler hakkın-
da bir günde binlerce olumsuz yazı, eleştiri 
üretilmektedir. Bu ünlüler bizzat kişilikleri 
için değil yaptıkları açıklamalar ve davranış-
lardan dolayı olumlu veya olumsuz tepkileri 
almaktadır. Ancak menfi vakalar ünlü olma-
yan bir kişinin başına gelir ise katlanmak 
veya yok saymak daha güç bir durumdur. 
Bu durumda, ilgili sosyal paylaşım sitesine 
yada internet sitesine başvurup içeriği kal-
dırtma yolunu seçebilir. Eğer içeriğin suç 
olduğunu düşünüyorsa içeriği kaldırtmadan 
hemen savcılığa suç duyurusunda bulun-
mak gerekmektedir.

Hukuk Köşesi

Av. Emrah AYTEKİN

İNTERNET ORTAMINDA KİŞİLİK HAKLARINA 
SALDIRI SUÇLARI
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Türk Eğitim Sen Denizli Şubesi, Birlik ve Dayanışma pikniği dü-
zenledi. Çamlık mesireliğinde gerçekleştirilen pikniğe; Milli Eğitim 
Şube Müdürleri İbrahim Ertan Aktaş ve Mustafa Özevcimen, Türk 
Sağlık Sen Denizli Şube Başkanı Rayif Kurşunoğlu, TÜRKAV De-
nizli Şube Başkanı Ahmet Aykol, Ülkü Ocakları Başkanı Hüseyin 
Ülgen ve sendika üyeleri katıldı. Türk Eğitim Sen Denizli Şube Baş-
kanı Turgay Demirtaş yaptığı konuşmada, “Pikniğimize katılan tüm 
arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.  Çok yoğun ve stresli bir dönemi 
geride bıraktık. Hepinizin bildiği gibi sendika olarak 2013 yılı Mayıs 
ayında Denizli’de yetkili sendika olduk. Tabi ki bu başarı hepimizin 
ortak başarısıdır. Ben buradan bir kez daha şube yöneticisi arkadaş-
larıma, ilçe yöneticilerimize, iş yeri temsilcilerimize ve en önemlisi 
sendikamıza gönül veren, üye olan, üye bulan siz değerli arkadaşla-
rıma teşekkür ediyorum” dedi.

Niğde Şube Başkanı İhsan Uğraş, Bor Akın Gönen Anadolu 
Lisesi’nin bahçesinde bulunan Atatürk büstünde, Cumhuriyetimizin 
kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün “Ne Mut-
lu Türküm Diyene” veciz sözünün kaldırıldığını söyleyerek şunları 
kaydetti. “Ne Mutlu Türküm Diyene sözünü, Türklük gurur ve şuuru-
nu, ne yazıldıkları yerlerden ve ne de bu milletin yüreğinden-gönlün-
den silemeyeceksiniz

Tıpkı Niğde/Bor Akın Gönen Anadolu Lisesi’nde olduğu gibi.
Bor İlçemizin güzide okullarından olan Bor Akın Gönen Anadolu 

Lisesi’nin bahçesinde bulunan Atatürk büstünde, Cumhuriyetimizin 
kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün “NE MUT-
LU TÜRK’ÜM DİYENE.” veciz sözü yazılı idi. Ancak birileri “TÜRK” 
kelimesinden rahatsız olmuş olacak ki sessiz sedasız “NE MUTLU 
TÜRK’ÜM DİYENE” sözünü kaideden kaldırıvermiş. Yasak savma 
veya “Ne olacak canım yine Atatürk’ün sözünü yazdık” gibisinden 
savunmalara girecek şekilde bu veciz sözün yerine “BÜTÜN ÜMİ-
DİM GENÇLİKTEDİR” sözünü yerleştirmişler.

Milletimizin milli birlik ve beraberliğinin adı olan Türk kimliğini kal-
dırmaya, silmeye, yok saymaya hiç birinizin haddi ve hakkı yoktur; 
gücünüz de yetmez, yetmeyecektir.

“Türk” kelimesinin ortadan kaldırılması için yapılan çalışmalar, 
bin yıldır bir ve beraber yaşadığımız; acımızı-sevincimizi, zenginli-
ğimizi-fakirliğimizi,  ağlayışımızı-gülüşümüzü paylaştığımız; etnik 
kökeni ne olursa olsun millet şuuruyla bir ve beraber yaşadığımız in-
sanlara etnik köken ayrılığı oluşturarak birliğimizi-dirliğimizi yok etme 
amacı taşımaktadır.

Bunları silecek kadar büyük değilsiniz.
Eğer silebileceğinizi düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Hiç kimse 

olmasa bile, unutmayın ki, Türk Eğitim-Sen buna müsaade etmeye-
cektir.

Emin olun, karşınızda her zaman bizi bulacaksınız…”

Manisa Şubesi İlçe Temsilcileri Toplantısı, 21 Eylül tarihinde 
Gördes’te yapıldı. Toplantıya Manisa Şube Başkanı K. Recep VAR-
LIAKMAN , yönetim kurulu üyeleri ve ilçe temsilcileri ,yönetim kurulu 
üyeleri katıldı.

Şube Başkanı Recep VARLIAKMAN, Yönetici atama mülakat 
sınavlarının adaletsizliğini dile getirdi. Eğitim çalışanlarının yaşadığı 
sorunlardan bahsetti.

DENİZLİ ŞUBESİ BİRLİK VE 
DAYANIŞMA PİKNİĞİ DÜZENLEDİ

NİĞDE ŞUBESİ REZALETE DİKKAT 
ÇEKTİ

MANİSA ŞUBESİ İLÇE TEMSİLCİLERİ 
GÖRDES’TE TOPLANDI
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• Adana 1 No’lu Şube üyelerinden 
Pınar KORKMAZER ÇAPKIN’ın çocuğu  
olmuştur.

• Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Eda 
Dilek SEKİTMEZ’in çocuğu  olmuştur.

• Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Burak-
Dilek YILMAZ çiftinin çocukları olmuştur.

• Adanan 1 No’lu Şube üyelerinden 
Meryem-Adem GÖK çiftinin çocukları  
olmuştur.

• Adana 2 No’lu  Şube üyelerinden 
Abdullah Kürşat  - Neslihan TURAN çiftinin 
kız çocukları olmuştur.

• Ankara 6 No’lu Şube üyelerinden Tamer 
ÜNSAL’ın erkek çocuğu olmuştur.

• Ankara 6 No’lu Şube üyelerinden Bülent 
AĞUN’un erkek çocuğu olmuştur.

• Ankara 6 No’lu Şube üyelerinden Deniz 
KANDEMİR’in kız çocuğu olmuştur.

• Bursa1 No’lu Şube üyelerinden Ceren 
AKIN’ın kızı olmuştur.

• Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden Pınar 
SAKİN’in oğlu olmuştur.

• Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden Ahmet 
DÖNMEZ’in kızı olmuştur.

• Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden İlkbay-
Sevgi ÇELİK çiftinin erkek çocukları 
olmuştur.

• Giresun Şube üyelerinden Onur - Pınar 
CEYLAN çiftinin çocuğu olmuştur.

• Giresun Şube üyelerinden Emre -Göksu 
MAKAS çiftinin çocuğu olmuştur.

• Giresun Şube üyelerinden Yasemin 
TUNCER’in çocuğu olmuştur.

• Giresun Şube üyelerinden Mustafa PİR’in 
çocuğu olmuştur.

• Giresun Şube üyelerinden Turgay 
AKTEN’in çocuğu olmuştur.

• Giresun Şube üyelerinden Sevgi 
ÖZOĞUL’un çocuğu olmuştur.

• Giresun Şube üyelerinden Çetin ULU’nun 
çocuğu olmuştur.

• Giresun Şubesi üyelerinden Derya - 
Erman ÖNER çiftinin “Kerem Poyraz” adında 
erkek çocuğu olmuştur.

• Karaman Şube üyelerinden Melike-
Soydan EVCİ çiftinin çocukları olmuştur.

• Karaman Şube üyelerinden Tunahan 
TAŞKARA’nın çocuğu olmuştur.

• Karaman Şube üyelerinden Abdullah 
DOĞTEKİN’in çocuğu olmuştur.

• Karaman Şube üyelerinden Nilay-Bahri 
ŞENER çiftinin çocukları olmuştur.

• Karaman Şube üyelerinden Ramazan 
UYAR’ın çocuğu olmuştur.

• Karaman Şube üyelerinden Abdülaziz-
Elif Işık AVCI çiftinin çocukları olmuştur.

• Karaman Şube Yönetim Kurulu Genel 
Sekreteri Aşır ARI’nın çocuğu olmuştur.

• Karaman Şube üyelerinden Neslihan 
ESEN’in çocuğu olmuştur.

• Karaman Şube üyelerinden Mustafa-
Özlem DOĞANYİĞİT çiftinin çocuğu 
olmuştur.

• Karaman Şube üyelerinden Uğur-Hacer 
UYARLAR çiftinin çocukları olmuştur.

• Karaman Şube üyelerinden Sami 
SAĞLAM’ın çocuğu olmuştur.

• Karaman Şube üyelerinden Uğur 
ŞAHİN’in çocuğu omuştur.

• Karaman Şube üyelerinden Selma-Şaban 
KÜTÜK’ün çocuğu olmuştur.

• Kırıkkale Şube üyelerinden  Yaşar 
GUNİ’nin çocuğu olmuştur.

• Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Aydın 
DERELİ’nin “Beray” adında kızı olmuştur.

• Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Senem 
KARA’nın “Yusuf” adında oğlu olmuştur.

• İstanbul 8 No’lu Şube üyelerinden Erdem-
Lamia ŞİMŞEK çiftinin erkek çocukları 
olmuştur.

• İstanbul 8 No’lu Şube üyelerinden Okan-
Işıl KONT çiftinin kız çocukları olmuştur.

• İstanbul 8 No’lu Şube üyelerinden Ekrem-
ilknur ÖZKUNDAKÇI çiftinin kız çocukları 
olmuştur.

• İzmir 1 No’lu Şube üyelerinden  Ayhan 
SAVRAN’nın “Alpaslan” adında erkek çocuğu 
olmuştur.

• İzmir 1 No’lu Şube üyelerinden  Çoşkun 
AYKAN’nın “KAĞAN” adında erkek çocuğu 
olmuştur.

• İzmir 1 No’lu Şube üyelerinden Ercan 
BUCAK’ın “Ali Uraz” adında erkek çocuğu 
olmuştur.

• İzmir 3 No’lu Şube üyelerinden Yunus-
Güneriye BOZKURT çiftinin “Aybike” adında 
kızları olmuştur.

• Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Gülsün 
– Erdal SARAÇ çiftinin “ Zeynep Ecem ” 
adında kızı olmuştur.

• Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden  Zerrin – 
Erol BOSTAN çiftinin “ Eymen ” adında oğlu 
olmuştur.

• Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Fikri 
DOĞAN’ın “ Mustafa Mete ” adında oğlu 
olmuştur.

• Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Fatma 
– Mustafa AK çiftinin “ Zehra ” adında kızı 
olmuştur.

• Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Sibel 
TURAN’ın “ Elif Naz ” adında kızı olmuştur.

• Yozgat Şube üyelerinden Fatih 
YILMAZ’ın “Ömer Timur” adında erkek 
çocuğu olmuştur.

• Yozgat Şube üyelerinden Orhan 
TELSİZ’in “Beril” adında kız çocuğu 
olmuştur.

YENİ DOĞANLAR

• Adana 2 No’lu  Şube üyelerinden  Meh-
met  BOZDOĞAN’ın oğlu sünnet olmuştur.

• Giresun Şube üyelerinden Fatih 
DEMİR’in oğlu sünnet olmuştur.

• Giresun Şube üyelerinden Murat 
COŞ’un oğlu sünnet olmuştur.

• Giresun Şube üyelerinden Mahsuncan 
DUYAR’ın oğlu sünnet olmuştur.

• Giresun Şube üyelerinden Cüneyt - Bir-
gül ÖZTÜRK çiftinin oğlu sünnet olmuştur.

• Giresun Şube üyelerinden Ümmühan - 
Gürsel HIZLI çiftinin oğlu sünnet olmuştur.

• Giresun Şube üyelerinden Mehmet 
CÜRE’nin oğlu sünnet olmuştur.

• Giresun Şube üyelerinden Zübeyde 
ŞEKER’in oğlu “Metehan”  sünnet olmuştur.

• Giresun Şube üyelerinden Behice 
AYDIN’ın oğlu sünnet olmuştur.

• İstanbul 8 No’lu  Şube üyelerinden   
Tuna YILMAZ’ın oğulları “F.Cihan ve 
S.Buğrahan” sünnet olmuştur.

• Karaman Şube üyelerinden Ercan-Serap 
ÖZHAN çiftinin çocukları sünnet olmuştur.

• Karaman Şube üyelerinden Özlem-
Mahmut Hakan BİLİR çiftinin çocukları 
sünnet olmuştur.

• Karaman Şube üyelerinden Mecit 
KOZ’un çocuğu sünnet olmuştur.

• Karaman Şube üyelerinden Aşır 
BAKIM’ın çocuğu sünnet olmuştur.

• Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden Ercan 
COŞKUN’un oğlu sünnet olmuştur.

• Muğla Şube üyelerinden  Mehmet 
TAŞ’ın oğulları sünnet olmuştur.

SÜNNET OLANLAR

• Rize Şube Başkanı Celal AKARSU’nun 
oğlu evlenmiştir.

• Elazığ Şube Başkanı Telat EFE’nin oğlu 
evlenmiştir.

• İstanbul 6 Mo’lu Şube Başkanı Sami 
ÇELİK’in oğlu evlenmiştir.

• Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Burcu 
METİN evlenmiştir.

• Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Fethiye 
BULUT evlenmiştir.

• Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Nuray 
ÜRKMEZ evlenmiştir.

• Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Nadir 
OĞLAKKAYA evlenmiştir.

• Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Mahir 
BARBOROS evlenmiştir.

EVLENENLER
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• Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Salih 
TUTUŞ evlenmiştir.

• Adana 2 No’lu  Şube üyelerinden İbrahim 
GÖBELEK’in oğlu evlenmiştir.

• Adana 2 No’lu  Şube üyelerinden Arif 
KÜÇÜK ile Ayşe ERDOĞAN KÜÇÜK 
evlenmiştir.

• Ağrı Şube üyelerinden Fevzi DURNA 
evlenmiştir.

• Ağrı Şube üyelerinden Ali Ekber KASAR 
evlenmiştir.

• Aydın Şube üyelerinden Eyüp ARSLAN’ın 
kızı evlenmiştir.

• Aydın Şube üyelerinden Erol AYDIN’ın 
kızı evlenmiştir.

• Aydın Şube üyelerinden Orhan 
KINALI’nın oğlu evlenmiştir.

• Aydın Şube emekli üyelerinden Mehmet 
IŞILAK’ın oğlu evlenmiştir.

• Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden Ayşe 
DOĞAN evlenmiştir.

• Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden Mahmut 
ORHAN evlenmiştir.

• Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden Mehmet 
ACAR evlenmiştir.

• Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden Hayri 
SİMİTÇİ’nin kızı evlenmiştir.

• Bursa 1 No’lu Şube emekli üyelerinden 
Osman ZAFER’in kızı evlenmiştir.

• Giresun Şube üyelerinden Rufeyde AKIN 
ve Bülent ŞAHİN evlenmişlerdir.

• Giresun Şube üyelerinden Derya TOZLU 
evlenmiştir.

• Giresun Şube üyelerinden Nazlı Şebnem 
ÇARKÇI evlenmiştir.

• Giresun Şube üyelerinden Duygu 
SARIEMİR evlenmiştir.

• Giresun Şube üyelerinden Ayşe 
ŞENTÜRK ve Ercan TOZLUOĞLU 
evlenmişlerdir.

• Giresun Şube üyelerinden İbrahim 
KIRAN’ın kızı evlenmiştir

• Giresun Şube üyelerinden Murat KÜRE 
evlenmiştir.

• Giresun Şube üyelerinden Şükrü KIRIŞ 
evlenmiştir.

• İstanbul 8 No’lu Şube üyelerinden Emre 
ÇELİK evlenmiştir.

• İstanbul 8 No’lu Şube üyelerinden Elif 
ÇAN ile Cem ALYÜZ  evlenmişlerdir.

• İstanbul 8 No’lu Şube üyelerinden Özlem 
Işıl YAĞDERELİ evlenmiştir.

• İstanbul 8 No’lu Şube üyelerinden Fatma 
DEMİR evlenmiştir.

• İstanbul 8 No’lu Şube üyelerinden Büşra 
BABAÇ evlenmiştir.

• İstanbul 8 No’lu Şube üyelerinden Ali 
TEKİN evlenmiştir.

• İstanbul 8 No’lu Şube üyelerinden 
Gülşen BULGUR ile Bayram Çelebi KOÇ 
evlenmişlerdir.

• İstanbul 8 No’lu Şube üyelerinden Tuğba 
ÖZDEMİR evlenmiştir.

• İstanbul 8 No’lu Şube üyelerinden Ayşe 
GİRGİN evlenmiştir.

• İstanbul 8 No’lu Şube üyelerinden Nazlı 
DİNÇAY evlenmiştir.

• İstanbul 8 No’lu  Şube üyelerinden  Erdinç 
YENİÇERİ  ile Pınar Hanım evlenmişlerdir.

• İstanbul 8 No’lu  Şube üyelerinden  
Ahmet ÇETİNTAŞ ile  Mine Hanım 
evlenmişlerdir.

• İstanbul 8 No’lu  Şube üyelerinden  
Meltem DURSUN evlenmiştir.

• İstanbul 8 No’lu  Şube üyelerinden  Selin 
ERKE evlenmiştir.

• İstanbul 8 No’lu  Şube üyelerinden  Can 
YILDIRIM evlenmiştir.

• İstanbul 8 No’lu  Şube üyelerinden  Kenan 
ÖĞREDİCİ ile  Serpil Hanım evlenmiştir.

• İstanbul 8 No’lu Şube üyelerinden 
Murathan-Gamze YILMAZ evlenmiştir.

• İstanbul 8 No’lu Şube üyelerinden Savaş 
KAHRAMAN evlenmiştir.

• İzmir 1 No’lu Şube üyelerinden  Çağdaş 
AVCI evlenmiştir.

• İzmir 1 No’lu Şube üyelerinden   
Abdülgafur PALA’nın kızı evlenmiştir.

• Kayseri 1 No’lu Şube  üyelerinden Adnan 
YAZICI’nın kızı evlenmiştir.

• Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden Mustafa 
KOCATÜRK’ün oğlu evlenmiştir.

• Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden Halis 
UYAN’ın oğlu evlenmiştir.

• Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden Sami 
CAMUZCU’nun oğlu evlenmiştir.

• Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden Bilal 
ATEŞ evlenmiştir.

• Karaman Şube üyelerinden Aycan 
GÖVER ile Rasim TANISKA evlenmiştir.

• Karaman Şube üyelerinden Derya 
ŞİMŞEK evlenmiştir.

• Karaman Şube üyelerinden Salih 
AYVACI’nın kızı evlenmiştir.

• Karaman Şube üyelerinden Hasan 
MURATOĞLU’nun kızı evlenmiştir.

• Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Serdar 
KAYA evlenmiştir.

• Konya1 No’lu Şube üyelerinden Şenol 
KÜÇÜKDURMUŞ’un oğlu Sabri evlenmiştir.

• Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden İsmail 
KÜPELİ evlenmiştir.

• Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Ahmet 
BÖYÜMEZ evlenmiştir.

• Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Vedat 
COŞKUN ‘un kızı evlenmiştir.

• Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Ayşe Gül 
- Sami YAZGÜNOĞLU‘nun kızı evlenmiştir.

• Muğla Şube üyelerinden  Uğur-Sedef 
MERSİN çifti evlenmiştir.

• Muğla Şube üyelerinden  Ohan 
KARADAĞ’ın oğlu evlenmiştir.

• Muğla Şube üyelerinden  Beyhan 
OĞUZ’un kızı evlenmiştir.

• Muğla Şube üyelerinden  EDİZ ÇETİN’in 
kızı evlenmiştir.

• Muğla Şube üyelerinden  Mehmet 
ÇALIŞLAR’ın oğlu evlenmiştir.

• Muğla Şube üyelerinden  Mustafa 
ÖZDEMİR’in oğlu evlenmiştir.

• Muğla Şube üyelerinden  KIVANÇ 
KOCABIYIK’ın oğlu evlenmiştir.

ÇARE TÜRK EĞİTİM-SEN
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VEFAT

• Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Asıl 
ERTOK’un babası vefat etmiştir.

•  Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Hikmet 
SOLEN’in annesi vefat etmiştir.

• Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Huriye 
KOCATÜRK’ün ablası vefat etmiştir.

• Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Mustafa 
DÜNDAR ve Mahmut DÜNDAR’ ın annesi 
vefat  etmiştir.

• Adana 1 No’lu Şube üyelerinden 
Muammer KARAKUŞ’un babası vefat 
etmiştir.

• Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Yasemin 
UĞUCU’nun babası vefat etmiştir.

• Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Fatih 
GÖKÇEOĞLU’nun babası vefat etmiştir.

• Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Kemal 
KIRIM’ın abisi vefat etmiştir.

• Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Ayşe 
KOCATÜRK’ün babası vefat etmiştir.

• Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Savaş 
ERGİN’in babası vefat etmiştir.

• Adana  1 No’lu Şube üyelerinden Yılmaz 
EKEN’ın annesi vefat etmiştir.

• Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Mehtap 
ÖZMETİN’in babası vefat etmiştir.

• Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Cafer 
Tayyar ALAOSMAN’ın abisi vefat etmiştir.

• Adana 2 No’lu  Şube üyelerinden Elif 
ÖZDEMİR’in babası vefat etmiştir.

• Adana 2 No’lu  Şube üyelerinden Mehmet 
Emin YİĞEN’İN annesi vefat etmiştir.

• Adana 2 No’lu  Şube üyelerinden Zekeriya 
KURTGÖZ’ün annesi vefat etmiştir.

• Adana 2 No’lu  Şube üyelerinden Asiye 
DEMİRTAŞ’ın annesi vefat etmiştir.

• Adana 2 No’lu  Şube üyelerinden İbrahim 
KESİLMİŞ’in kardeşi vefat etmiştir.

• Ağrı Şube üyelerinden  Mustafa 
YILMAZ’ın annesi vefat etmiştir.

• Aydın Şube üyelerinden Eyüp ARSLAN’ın 
babası vefat etmiştir.

• Aydın Şube üyelerinden Müşerref-Ahmet 
ÖZER’in  babaları vefat etmiştir.

• Aydın Şube üyelerinden Gül BAĞCI’nın 
babası vefat etmiştir.

• Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden Sadık 
Orhan YILDIRIM vefat etmiştir.

• Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden Mustafa 
YANSAK’ın babası vefat etmiştir.

• Bursa 2 No’lu şube üyelerinden Haluk 
BÜTÜNER’in annesi vefat etmiştir.

• Bursa 2 No’lu şube üyelerinden Gülay 
ŞAHİN EFE’nin eşi etmiştir.

• Bursa 2 No’lu şube üyelerinden Leman 
NURÇİN’in babası vefat etmiştir.

• Bursa 2 No’lu şube üyelerinden Dilek 
ÇAKIRLIOĞLU’nun babası vefat etmiştir.

• Bursa 2 No’lu şube üyelerinden Lokman 
ŞİMŞEK’in babası vefat etmiştir.

• Bursa 2 No’lu şube üyelerinden Ahmet 
KÜÇÜKBÜKÜCÜ’nün babası vefat etmiştir.

• Bursa 2 No’lu şube üyelerinden Faruk 
BOZTEPE’nin annesi vefat etmiştir.

• Bursa 2 No’lu şube üyelerinden Hatice 
DEDE’nin annesi vefat etmiştir.

• Bursa 2 No’lu şube üyelerinden Abdullah 
BAKI’nın annesi vefat etmiştir.

• Bursa 2 No’lu şube üyelerinden Kadriye 
TÜRK’ün babası vefat etmiştir.

• Bursa 2 No’lu şube üyelerinden Nevzat 
KAYA’nın babası vefat etmiştir.

• Bursa 2 No’lu şube üyelerinden Ebrul 
SOYDOĞAN’ın annesi vefat etmiştir.

• Bursa 2 No’lu şube üyelerinden Halil 
GÜR’ün babası vefat etmiştir.

• Bursa 2 No’lu şube üyelerinden Seyhan 
GÜLER’in babası vefat etmiştir.

• Bursa 2 No’lu şube üyelerinden Remzi 
BALKAN’ın babası vefat etmiştir.

• Bursa 2 No’lu şube üyelerinden Ramazan 
ACAR’ın babası vefat etmiştir.

• Bursa 2 No’lu şube üyelerinden Nevruz 
KARADAŞ’ın abisi vefat etmiştir.

• Elazığ Şube üyelerinden  Ayhan 
DOĞANGÜN’ün annesi vefat etmiştir.

• Elazığ Şube üyelerinden  Mehmet 
ÜSTÜNDAĞ’ın annesi vefat etmiştir.

• Elazığ Şube üyelerinden  Feti Ahmet 
DEĞİRMENCİ’nin eşi vefat etmiştir.

• Elazığ Şube üyelerinden  Tevil 
YILDIRIM’ın babası vefat etmiştir.

• Elazığ Şube üyelerinden  Yusuf CAN’ın 
babası vefat etmiştir.

• Giresun Şube üyelerinden Reşit 
UYAR’ın babası vefat etmiştir.

• İstanbul 8 No’lu Şube üyelerinden 
Yakup-Belgin COŞKUN çiftinin kızları vefat 
etmiştir.

• Karaman Şube üyelerinden Ümit 
TAŞKUYU’nun annesi vefat etmiştir.

• Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden Miktat 
BOZNA’nın babası vefat etmiştir.

• Kırıkkale Şube üyelerinden  Gültekin 
ÖZDER’in kızı vefat etmiştir.

• Kırıkkale Şube üyelerinden  Erol 
DİLSİZ’in annesi vefat etmiştir.

• Kırıkkale Şube üyelerinden  Özcan 
ERTAŞ’ın ağabeyi vefat etmiştir.

• Kırıkkale Şube üyelerinden  Alim 
ÜNLÜ’nün annesi vefat etmiştir.

• Kırıkkale Şube üyelerinden  Sedat 
BİLGİN’in babası vefat etmiştir.

• Konya 1 No’lu Şube üyelerinden İdris 
NURLU’nun babası vefat etmiştir.

• Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Mahmut 
NURLU’nun babası vefat etmiştir.

• Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Ecehan 
ACAY’ın babası vefat etmiştir.

• Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Belgin 
ÖZDEMİR’in babası vefat etmiştir.

• Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden İsmail 
KAYA’nın  annesi vefat etmiştir.

• Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Ali 
ÇUHADAR’ın annesi vefat etmiştir.

• Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Ömer 
USLU’nun babası vefat etmiştir.

• Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden İbrahim 
AKMAN’ın babası vefat etmiştir.

• Muğla Şube üyelerinden  Hasan Hüseyin 
ÇAM’ın annesi vefat etmiştir.

• Muğla Şube üyelerinden  Tuncay 
EKREN’in babası vefat etmiştir. .

• Muğla Şube üyelerinden  Muzaffer 
KAFALI’nın annesi  vefat etmiştir. .

• Muğla Şube üyelerinden  Şevki 
KÖMÜR’ün annesi vefat etmiştir. .

• Muğla Şube üyelerinden  Mustafa 
ERTÜRK’ün annesi vefat etmiştir.

Türk Eğitim-Sen ailesi olarak; vefat eden tüm üye ve üye yakınlarına
Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı dileriz.

Ayrıca Bursa 2 No’lu şube üyelerinden Yasemin SOYLU,
Bursa 2 No’lu şube üyelerinden MehmeT KILIÇ,

Elazığ Şube üyelerinden  Ahmet ÇİÇEK,
İstanbul 8 No’lu  Şube üyelerinden  Sümeyye YARDIMCI vefat etmiştir.



. .

TÜRKİYE’NİN SENDİKASI

EK ÖDEME YALANI 2

666 Sayılı KHK ile 
ek ödeme oranları 
artırılmadığı için 
öğretmenlerimiz, 
2 Yıldır en alt sınırdan 
473 TL ek ödemeye 
mahkum edilmiştir.

1500 TL’ye varan 
miktarlarda

ek ödeme alan 
memurlarımız

var iken; 
BRÜT 75+75 TL 
EĞİTİM ÖĞRETİM 

TAZMİNATIYLA
öğretmenlerimizin

ek ödeme kayıbı
telafi edilemez.

2014 yılında;

Enflasyon farkının YÜZDE SIFIR olmasının;

Ek ders ücretlerine YÜZDE SIFIR,

Ek Ödemelere YÜZDE SIFIR,

Aile yardımına YÜZDE SIFIR,

Çocuk parasına YÜZDE SIFIR,

Özel Hizmet Tazminatlarına YÜZDE SIFIR zammın ve

2015 yılının ise tamamen kayıp bir yıla dönüştürülerek 

% 3+3 zamla geçiştirilmesinin hesabı 

mutlaka sorulacaktır !

www.turkegitimsen.org.tr Türk Eğitim-Sen, TÜRKİYE KAMU-SEN Üyesidir.


