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DERSHANE YASA TASARISI ASLA 
KABUL EDİLEMEZ

Hükümetin TBMM’ye sevk ettiği 
Dershane Yasa Tasarısı eğitim ca-
miasında bomba etkisi yarattı. Her 
zaman olduğu gibi yine kapalı ka-
pılar ardında hazırlanan bu tasarı-
da sendikamızın asla kabul ede-
meyeceği hususlar yer almaktadır.

Hiçbir alt yapı hazırlanmadan, 
planlama yapılmadan, dershane-
leri ihtiyaç olmaktan çıkarmadan 
dershaneleri kapatmaya hazırla-
nan Hükümet, önümüzdeki gün-
lerde eğitim-öğretimde kapatıla-
maz yaraların açılmasına neden 
olacaktır. Hükümet ile cemaat 
arasındaki sürtüşmenin kaybedeni 
Türk milli eğitimi ve öğrencilerimiz 
olacaktır. Sınavları kaldırıyorum 
iddiasındaki Hükümetin aslında 
öğrencilerin karşısına yeni sınavlar 
çıkardığı ve yarışı daha da kızış-
tırdığı liselere girişte yeni getirilen 
sistemle bir kez daha görülmüş-
tür. Nitekim, sınavsız üniversite 
söylemleriyle de kamuoyu aldatıl-
maktadır. Dershaneleri kapatmak 
uğruna eğitimin dokusuyla keyfice 
oynamak son derece tehlikelidir. 
İhdas edilmesi planlanan üniver-
siteye giriş sisteminin de aslında 
yine sınavlara endeksli bir sistem 
olacağı yakın bir zamanda görüle-
cektir. Dolayısıyla Milli Eğitim Ba-
kanlığı istediği kadar ‘sınavları kal-
dırdık’ desin, sınavların kalkmadığı 
ve yarışın sürdüğü iki kere ikinin 
dört ettiği kadar açıktır.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HER 
TÜRLÜ GERGİNLİĞE HAZIR 

OLMALIDIR
TBMM’ye sevk edilen yasa tasa-

rısında sendikamızın şiddetle karşı 
çıktığı dershane öğretmenlerinin 
Milli Eğitim Bakanlığı kadrosuna 
alınması hususu yer almıştır. Türk 
Eğitim-Sen olarak dershane öğ-
retmenlerinin KPSS’siz, sözlü sı-
navla MEB kadrolarına alınmasının 
yıllarca KPSS’ye giren, öğretmen 
olamadığı için intihar eden, alın teri 
ve gözyaşı döken öğretmenlere 
ciddi bir haksızlık olacağını defa-
larca dile getirmiştik. Peki şimdi 
haksızlığa uğrayan yüz binlerce 
öğretmen ne yapacaktır? Kime 
sığınacaktır? Üstelik MEB’de var 
olan torpil ve adam kayırma furya-
sı bugüne kadar tertemiz yapılan 
öğretmen atamalarına da sıçraya-
caktır. 6 yılını dolduran dershane 

öğretmenlerinin KPSS’siz mü-
lakatla MEB kadrosuna alınma-
sı, Hükümetin, kendi adamlarını 
hiçbir kritere bağlı kalmadan, sırf 
yandaşı diye MEB’de istihdam 
etmesi anlamına gelecektir. Bu 
uygulama ile atama bekleyen 350 
bin öğretmenin ahı Hükümetin ve 
Milli Eğitim Bakanlığı’nın üzerinde 
olacaktır.

Bunun dışında yasa tasarısın-
da çok tehlikeli bir husus daha 
yer almaktadır. Daha önce de 
Türk Eğitim-Sen olarak sıkça dile 
getirdiğimiz öğretmenlerin iş gü-
vencesinin yok edilmesi bu yasa 
tasarısında yer almıştır. Şöyle ki; 
KPSS’yi kazanarak öğretmen 
olanlar, en az bir yıl çalışmalarının 
ardından adaylık döneminde her-
hangi bir disiplin cezası almamış 
olmak ve performans değerlendir-
mesine göre başarılı olmak şartla-
rını sağlamak kaydıyla yapılacak 
yazılı ve sözlü sınava girmeye hak 
kazanacaktır. Yani öğretmen ol-
mak için KPSS’yi kazanmak ye-
terli olmayacaktır. Öğretmenler 
hem disiplin cezası almayacak 
hem de kriterinin neye göre belir-
leneceği belli olmayan, tamamen 
subjektif yapılacak performans 

değerlendirmesinden başarılı ola-
caktır. Ancak bu da öğretmenle-
rin stajyerliklerinin kalkması için 
yeterli olmayacaktır. Bu şartları 
taşıyan öğretmenler bir de yazılı 
veya sözlü sınava girecek; şartları 
taşımayanlar ise bir yılın sonunda 
öğretmenlik hayallerine veda ede-
cektir. Peki sözlü sınav neye göre 
yapılacaktır? Sözlü sınavın ülke-
mizde torpil ile eş değer olduğunu 
bilmeyen yoktur. Nitekim son ola-
rak Milli Eğitim Bakanlığı’nın okul 
yöneticilerine getirdiği sözlü sınav-
larda dönen dolaplar kamuoyunun 
malumudur. Yandaşlara sözlüden 
yüksek puanlar verilirken; yandaş 
olmayanlara düşük puanlar verile-
rek, onların okul yönetici olmaları 
engellenmiştir. Dolayısıyla Hükü-
met, aday öğretmenlere getirilen 
bu kriterleri yine kendi yandaş-
larını korumak, kollamak, onları 
öğretmen yapmak; kendinden 
olmayanlara ise yaşama hakkı ta-
nımamak için getirmiştir. Bununla 
birlikte; ideolojik, siyasi anlayışlar 
ve ahbap-çavuş ilişkileri ön plana 
çıkacaktır. Siyasi iktidar istemediği 
öğretmenin stajyerliğini kaldırma-
yabilecektir.

Dershaneler Yasa Tasarısında 
yer alan bu madde kabul edile-
mezdir ve KPSS’ye girerek öğret-
men olmaya hak kazanmış kişilere 
yapılan büyük bir hakarettir. Üste-
lik bu durum, öğretmenlerin 657 
sayılı DMK dışına çıkarılması anla-
mına gelmektedir. Türk Eğitim-Sen 
olarak öğretmenlere ölümü adres 
gösteren bu maddeyi asla kabul 
etmeyeceğimizi herkesin bilmesi-
ni istiyoruz. Öğretmenlerin iş gü-
vencesini elinden almaya çalışan, 
kendinden olmayan öğretmenleri 
kapı önüne koymayı hedefleyen, 
öğretmenlerin kazanılmış hakla-
rına vicdanı sızlamadan dokunan 
Bakanlık her türlü gerginliğe hazır 
olmalıdır.

AKP KENDİ DEVLETİNİ Mİ 
KURUYOR?

Öte yandan TBMM’ye sevk edi-
len yasa tasarısında dershanelerin 
kapatılmasının yanı sıra Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın Müsteşar hariç tüm 
üst düzey yönetiminin değişme-
si de yer almaktadır. Daha önce 
de Eski Milli Eğitim Bakanı Ömer 
Dinçer Teşkilat Yasası çıkararak, 
Bakanlık Merkez Teşkilatını yerle 
yeksan etmişti. Şimdi de Hükümet 
ve Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda 
yeni bir hamle yapmıştır. Demek ki 
Ömer Dinçer’in Teşkilat Yasası, 
hükümet nazarında istenen etkiyi 
sağlamadı ve yeterli sayıda adam 
kayırılmadı ki, bununla ilgili bir 
düzenlemeye gidilmesi gündeme 
geldi. Peki bu ne demektir? Bu, 
Milli Eğitim Bakanlığı’ndaki tüm 
bürokratların Hükümetin ve Baka-
nın isteğiyle değişmesi demektir. 
Yani tüm üst düzey isimler keyfi bir 
şekilde görevden alınacaktır. Gö-
revden alınan üst düzey yönetimin 
kazanılmış hakları ne olacaktır? 
Tasarının bu şekliyle yasalaşması 
halinde Milli Eğitim Bakanlığı’na 
ard arda davalar açılacaktır. Zira 
bu, kazanılmış haklara vurulmuş 
bir darbedir. Bu, devletteki istik-
rarın zedelenmesidir. Bu, MEB’in 
hafızasının yok edilmesi demektir. 
Değişen bürokratların yerine kim-
ler getirilecektir? Bu kişiler hangi 
vasıflara sahip olacaktır? Kariyer 
ve liyakat ilkeleri yine yerle yeksan 
mı edilecektir? Sırf yandaş diye iş 
bilmeyen bürokratlar ordusu mu 
Milli Eğitim Bakanlığı’nı yönete-
cektir? Bu insanlar hizmet etmek 
dışında ne yapmıştır? Suçları, gü-
nahları nedir?
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Yasa tasarısında dikkat çeken 
bir başka husus da 4 yıl ve üzeri 
sürelerle okul müdür ve yardımcı-
sı olanların, bu görevlerinin ‘hiçbir 
işleme gerek kalmaksızın’ sona 
ereceğidir. Bilindiği gibi okul mü-
dür yardımcıları yazılı sınav, okul 
müdürleri de yazılı ve sözlü sınav 
sonucuna göre atanmaktaydı. 
Ayrıca 5 yıl aynı okulda bulunun 
okul müdür ve müdür yardımcı-
ları rotasyona tabi tutulmaktaydı. 
Yasa tasarısında “Okul ve kurum 
müdürleri, İl milli Eğitim Müdürü-
nün teklifi üzerine, Müdür Başyar-
dımcısı ve Yardımcıları ise Okul 
kurum veya okul müdürünün in-
hası ve İl Milli Eğitim Müdürünün 
teklifi üzerine Vali tarafından dört 
yıllığına görevlendirilir. Bu görev-
lendirmelerin süre tamamlanma-
dan sonlandırılması, süresi dolan-
ların yeniden görevlendirilmesi ile 
bu fıkranın uygulanmasına ilişkin 
diğer usul ve esaslar yönetme-
likle düzenlenir. Bu fıkra kapsa-
mındaki görevlendirmeler özlük 
hakları, atama ve terfi yönünden 
kazanılmış hak doğurmaz” denil-
mektedir. Yani bu şu anlama gel-
mektedir: Okul müdür ve müdür 
yardımcıları bundan sonra sınav 
sonuçlarına göre görevlendiril-
meyecektir. Okul müdürleri İl Milli 
Eğitim Müdürlüğünün, Müdür 
Başyardımcısı ve Yardımcıları da 
okul/kurum müdürünün inhası ve 
İl Milli Eğitim Müdürünün teklifi 
ile Vali tarafından 4 yıllığına gö-
revlendirilecektir. Görev süresi 
sona eren okul müdür ve müdür 
yardımcılarının keyfi bir şekilde ya 
görevleri sona erdirilerek, bu kişi-
ler öğretmenliğe dönecek ya da 
görevlerine devam edeceklerdir. 
Burada da okul müdür ve müdür 
yardımcılarının kaderi İl Milli Eği-
tim Müdürlerinin ve Valilerin yani 
Hükümetin iki dudağı arasında 
olacaktır. Kendilerine biat eden-
ler, yandaşlar, torpilliler okul mü-
dür ve müdür yardımcısı olarak 
4 yılın ardından bir dört yıl daha 
görev yapacak, ancak Hükümetin 
emir kulu olmayanların görevleri-
ne son verilecektir. Böylece liya-
katli, ehil okul müdür ve müdür 
yardımcıları devri son bulacak, 
torpili olanın sırtı yere gelmeye-
cek, yandaşlar padişah olacaktır. 
Bu madde ile birlikte 100 bin okul 
yöneticisinin görevi sona erdirile-
cektir. Bu durumda akıllara “AKP 
kendi devletini mi kurmaktadır?” 
sorusu gelmektedir. Bu insanların 
sosyal statülerini bir kanunla, bir 
kalemde nasıl ellerinden alabilir-

siniz? Ne yazık ki üst yönetimlere, 
iktidara biat eden yönetici profili 
gelmektedir.

Öte yandan yasa tasarısında 
Talim Terbiye Kurulu’nun görev 
yetkileri, Milli Eğitim mevzuatı ko-
nusunda ‘karar vermekten’ ‘görüş 
bildirmeye’ çevrilmektedir. Bu da 
milli eğitimin beyni olan Talim Ter-
biye Kurulu’nun tüm yetkilerinin 
budanacağı, by-pass edileceği  
anlamına gelmektedir. Anlaşılan 
o ki, Milli Eğitim Bakanlığında 
tek adamlık anlayışı yerleşecek, 
Bakan ve Müsteşar dışında hiç 
kimse tam bir yetkiye sahip ola-
mayacaktır. Anlaşılan o ki; MEB, 
kendi getirdiği insanların bile yetki 
kullanmasından rahatsızdır.  

Türk Eğitim-Sen olarak yasa 
tasarısında olumlu bulduğumuz 
hususlar; özür grubu atamala-
rının yarıyıl ve/veya yaz tatilinde 
yapılacağı hükmü ile uzman öğ-
retmenlik ve başöğretmenlik un-
vanlarını mahkeme kararıyla elde 
edenlerin, mahkeme kararının 
aleyhlerine kesinleşmesi halinde 
bu kişilere unvanlarının iptal edil-
diği tarihten önce yapılan öde-
melerin geri alınamayacağına dair 
hükümdür. Bunlar; sendikamızın 
da desteklediği ve talep ettiği hu-
suslardır.

TÜRK EĞİTİM-SEN TORPİLE, 
YANDAŞLIĞA, ADAM KAYIRMAYA 

PİRİM VERMEYECEKTİR, 
ÖĞRETMENLERİN KAZANILMIŞ 

HAKLARININ ELİNDEN 
ALINMASINA SESSİZ 

KALMAYACAKTIR
Bu minvalde Türk Eğitim-Sen, 

genel olarak olumsuz bulduğu 
bu rezalet yasa tasarısını protesto 
edecektir. Gerekirse 800 bin öğ-
retmen ile birlikte her türlü eylemi 
meşru göreceğiz. ‘Bakan koltuğu’ 
bundan sonra Milli Eğitim Bakanı 
Nabi Avcı’ya çivi gibi batacaktır. 
Bakan ve Müsteşar o koltuklarda 
rahat oturamayacak, sınırsız yetki 
ile Bakanlıkta istediği gibi at koş-
turamayacaktır. Hükümet bilme-
lidir ki; Milli Eğitim Bakanlığı kim-
senin tekelinde değildir. Bakanlık 
ve Hükümet istişare yapmadan, 
kapalı kapılar ardında alelacele 
kanun ve yönetmelikler çıkara-
maz. MEB’i, tüm eğitim çalışan-
ları ile birlikte yönetemiyorsanız, 
o koltukları da bir an önce bırak-
malısınız.

Zaman zaman kendimize ve 
çevremize sorduğumuz sorular-
dan birisidir; Nereye gidiyoruz? 
Bu soruyu, aklımızın almadığı ge-
lişmeleri anlamlandıramadığımız 
zaman sık sık sorarız ve ardından 
cevabını ararız. İşte tamda bu gün-
lerde  millet olarak bu sorunun ce-
vabını aramaya çalışıyoruz.

Ülkemizde yolsuzlukların, hu-
kuksuzlukların kol gezdiği, hırsızın 
kendisini yakalayan ve yargılama-
ya teşebbüs eden kamu görev-
lilerini görevden aldığı, KPSS sı-
navlarında organize olarak soru 
çalanların hala yakalanmadığı, 
devlet eliyle açık açık rüşvet ha-
vuzları oluşturularak medya kuru-
luşlarının satın alındığı, işçi memur 
ve dar gelirlilerin haklarını istedik-
leri zaman siyasi irade tarafından 
kulakların tıkandığı, bölücü başı ve 
bebek katilinin barış elçisi olarak 
görüldüğü bir zaman da bu soru-
yu irkilme ve uyanma amacıyla bir 
daha sormak istiyorum: “NEREYE 
GİDİYORUZ ?”

Ülkenin geleceğini teslim ettiği-
miz eğitim çalışanlarının çekmiş 
olduğu zorluklar ortadadır. Üniver-
site çalışanları ve akademisyenler 
yıllardır kendilerine verilen iyileş-
tirme sözleri ile avutulmaktadır. 
Öğretmen adayları ve işsiz üniver-
site mezunları KPSS kurslarında 
geleceklerini kurma mücadelesi 

verirken, personel alımlarında uy-
gulanan adam kayırma alıp başını 
gitmektedir. Ülkenin en önemli eği-
tim meseleleri sadece bir çekişme 
ve çatışma gibi görülerek milyon-
larca öğrencinin yararlandığı, bin-
lerce çalışanın ekmek yediği özel 
eğitim kurumları kapatılmaya çalı-
şılmaktadır.

Ülkemiz ve milletimiz hem içe-
ride hem dışarıda çok büyük bir 
cendereye alınarak hayat hakkı 
elinden alınmaya çalışılmaktadır. 
Dört bin yıllık devlet geleneği ve 
tarihi olan Türk devlet felsefesi; 
sadece bana yakın olan, benim 
gibi düşünen ve yanlışlarıma alkış 
tutan –kral çıplak deme cesaretini 
gösteremeyen- mantığı ile kabile 
devleti kisvesine büründürülmüş-
tür. Hırsızı yakalayan, yolsuzlukla-
rı ortaya çıkaran kişi ve kurumlar 
milli irade düşmanlığı ile suçlanıp 
seçimlerde hesaplaşalım tekli-
fi ile karşılık bulmuşlardır. Bunun 
karşısında söylenecek tek bir şey 
kalıyor; bütün kanunları kaldıralım, 
sadece seçim kanunu kalsın, se-
çimlerde kim çok oy alırsa yaptığı 
her şey doğru kabul edilsin (!) gibi 
bir mantık hâkim gibi görünüyor.

Değerli eğitim çalışanları, bütün 
bu olan bitenden hepimizin rahat-
sız olduğu   bir gerçektir. Rahat-
sızlığımızı meşru yollarla dile getir-
mek bizim en temel görevimizdir. 
Bu konuda   yerel seçimlerde  ve 
sendika tercihi noktasında bize 
çok ciddi görevler düşmektedir. 
Zaman Türk Eğitim-Sen’e ve Tür-
kiye KAMU-SEN’e omuz vererek 
yandaş sendikanın elinden yetkiyi 
alma zamandır. Ayrıca 5.Olağan-
Merkez Genel Kurulumuzun mille-
timize ve eğitim camiasına hayırlı 
olması dileğiyle selam ve saygıla-
rımı sunuyorum.

Nereye 
Gidiyoruz?

Sami ÖZDEMİR
Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri
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Türk Eğitim-Sen’in 5. Olağan Merkez Genel Kurulu 
1-2 Şubat 2014 tarihinde 

Büyük Anadolu Otel’de yapıldı.

Türk Eğitim-Sen Genel Kurulu-
na; MHP Genel Başkan Yardımcısı 
ve TBMM Milli Eğitim Komisyonu 
Üyesi Prof. Dr. Zühal Topçu, Ça-
lışma ve Güvenlik Bakanlığı Müs-
teşarı Fatih Acar, Devlet Personel 
Başkanı Mehmet Ali Kumbuzoğlu 
Türk Dünyası Kadınları Dostluk ve 
Dayanışma Derneği Genel Başka-
nı ve MHP MYK Üyesi Şenol Bal, 
DSP Genel Sekreteri Hasan Er-
çelebi, Türk Eğitim-Sen Eski Ge-
nel Teşkilatlandırma Sekreteri Ali 
Ünalan, Türkiye Kamu-Sen Eski 

Genel Başkanı Bircan Akyıldız, 
Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı 
Önder Kahveci, Türk Büro-Sen 
Genel Başkanı Fahrettin Yokuş, 
Türk Haber-Sen Genel Başkanı İs-
mail Karadavut, Türk Ulaşım-Sen 
Genel Başkanı Nazmi Güzel, Türk 
Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı 
Nuri Ünal, Türk Tarım Orman-Sen 
Genel Başkanı Ahmet Demirci, 
Türk Enerji-Sen Genel Başkanı 
Mehmet Özer, Türk Yerel Hizmet-
Sen Genel Başkanı İlhan Koyun-
cu, Türk İmar-Sen Genel Başkanı 

Necati ALSANCAK, Türk Emekli-
Sen Genel Başkanı Osman Öz-
demir, İlksan Başkanı Tuncer Yıl-
maz, Ankara Şehit Aileleri Derneği 
Başkanı Hamit Köse, Azerbaycan 
Cumhuriyet Meclisi Milletvekili ve 
Dünya Azerbaycanlılar Kongresi 
Başkanı Sabir Rüstemhanlı, Kaza-
kistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim 
Sendikası Genel Başkanı Maira 
Amantayeva, Kazakistan Cum-
huriyeti Eğitim ve Bilim Sendikası 
Pavlodar Bölge Başkanı Gülba-
ram Nauras Bayeva, Kazakistan 
Semey Bölgesi Sendika Başkanı 
Sabit İbrayev, Güney Kazakistan 
Bölgesi İlköğretim Sendika Baş-
kanı Bibi Daribeyeve, Kırgızistan 
Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Emek-
çileri Sendikası Organizasyon Bö-
lüm Başkanı Kanisay İbragimova, 
Kırgızistan Cumhuriyeti Eğitim ve 
Bilim Emekçileri Sendikası Mali 
Bölüm Başkanı Nazira Abikova, 
Kırgızistan Cumhuriyeti Eğitim ve 
Bilim Emekçileri Sendikası Osh 
Bölge Başkanı Sabyr Togonbayev, 
Azerbaycan Tahsil İşçileri Azad 

Hemkarlar İttifakı Genel Başkan 
Yardımcısı Mirza Jafarzade, Azer-
baycan Tahsil İşçileri Azad Hem-
karlar İttifakı Organizasyon Bölüm 
Başkanı Emil Rüstemov, Kemin 
Bölge Başkanı Aysalkin Chilyba-
yeva, Kosova Türk Öğretmenleri 
Derneği Genel Başkanı Ferhat 
Aşıkferki, Kosova Türk Öğretmen-
leri Derneği Genel Başkan Yar-
dımcısı Orhan Volkan, Makedon-
ya Ufuk Derneği Genel Başkanı 
İlhan Rahman, Makedonya Ufuk 
Derneği Kurucu  Genel Başkanı 
Enes İbrahim, KKTC Kıbrıs Türk 
Memur-Sen Genel Başkanı Şener 
Özburak, Kıbrıs Türk Memur-Sen 
Genel Sekreteri Kaan Mındıkoğ-
lu, Kıbrıs Türk Memur-Sen Genel 
Başkan Yardımcısı Akın Manga, 
Ticaret Turizm Mezunları Derne-
ği Başkanı Selver Korkut, Ticaret 
Turizm Mezunları Derneği Genel 
Başkan Yardımcısı Mehmet Er-
doğan, Türkav Genel Başkan Yar-
dımcısı Murat Güler, Türkav Genel 
Başkan Yardımcısı Musa Güler, 
Türk Ocakları Eski Genel Başkan 

SENDİKAMIZIN
5. OLAĞAN MERKEZ 

GENEL KURULU YAPILDI
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Yardımcısı Efendi Barutçu, Merkez 
Kadın Kolları Başkanı Firdes Işık, 
MHP Çankaya Belediyesi Başkan 
Adayı sadık Aslan, Avukat Hamit 
Kocabey, MHP Genel Başkan Baş 
Danışmanı Prof. Dr. Çetin Elmas 
ve Türkiye Barolar Birliği Yönetim 
Kurulu Üyesi Kürşat Karacabey 
katıldı.

Genel Kurulda, saygı duruşunda 
bulunulması ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasının ardından divan se-
çimi yapıldı. Divana Türk Eğitim-
Sen İstanbul 8 No’lu Şube Başkanı 
Remzi Özmen başkanlık ederken; 
Türk Eğitim-Sen Ankara 1 No’lu 
Şube Başkanı İbrahim Çömez, 
Trabzon 2 No’lu Şube Başkanı Ari-
fe Erkan ve Batman Şube Başkanı 
Aykan Sağırkaya divan üyeliğine 
seçildi.

Genel Kurulda; Türkiye Kamu-
Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel 
Başkanı İsmail Koncuk, MHP Ge-
nel Başkan Yardımcısı ve TBMM 
Milli Eğitim Komisyonu Üyesi Prof. 
Dr. Zühal Topçu, DSP Genel Sek-
reteri Hasan Erçelebi ve Çalışma 
ve Güvenlik Bakanlığı Müsteşa-
rı Fatih Acar ile Türk dünyasın-
dan Genel Kurulumuza katılan 
Kazakistan,Azerbaycan, Kırgızis-
tan, Kosova, Makedonya ve Kıbrıs 
Heyetinin temsilcileri  debirer ko-
nuşma yaptı.

Türkiye Kamu-Sen ve Türk 
Eğitim-Sen Genel Başkanı İs-
mail Koncuk konuşmasına Sezai 
Karkoç’un;

“Onlar sanıyorlar ki, biz sussak 
mesele kalmayacak.

Halbuki, biz sussak, tarih sus-
mayacak.

Tarih sussa, hakikat susmaya-
cak.

Onlar sanıyorlar ki, bizden kur-
tulsalar mesele kalmayacak.

Halbuki bizden kurtulsalar vic-
dan azabından kurtulamayacaklar,

Vicdan azabından kurtulsalar, 
tarihin azabından kurtulamaya-
caklar.

Tarihin azabından kurtulsalar 
Allah’ın gazabından kurtulamaya-
caklar” şeklindeki sözleriyle baş-
ladı.

Türk ekonomisi freni patlamış 
kamyon gibi. Şu anda kimse 
nerede duracağını bilemiyor.
Son günlerde ülkemizin kötü 

günlerden geçtiğini kaydeden 
Koncuk, 17 Aralık  tarihini sahte 
ahlak maskelerinin düştüğü gün 
olarak tanımladı. 17 Aralık tarihin-

den önce de ekonominin kötüye 
gittiğini kaydeden Koncuk şunları 
söyledi: “17 Aralık tarihinden önce 
cari açık 55 milyar doları bulmuştu. 
Dün açıklanan verilere göre, dış ti-
caret açığımız da 99.8 milyar dolar 
olmuş. Ekonomideki bu kötü gidiş 

sadece 17 Aralık operasyonuna 
bağlanamaz. ‘17 Aralık’a kadar 
Türkiye’de her şey güllük gülistan-
lıktı, 17 Aralık’tan sonra operas-
yonu yapanlar Türkiye’deki kötü 
ekonomik gidişin sebebi oldu’ 
şeklinde gerekçe yaratılıyor. Bu 

doğru değildir. Türk ekonomisi fre-
ni patlamış kamyon gibi. Şu anda 
kimse nerede duracağını bilemi-
yor. Faizler yüzde 100 oranında 
artırıldı. Faizlerin artması, birçok 
yatırımın durması ve işsizliğin art-
ması demektir. 17 Aralık ile birlikte 

Türkiye Kamu-Sen ve Türk 
Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail 
Koncuk,  1 -2 Şubat tarihleri ara-
sında yapılan 5. Olağan Merkez 
Genel Kurulu’nda 288 geçerli 
oyun 277’sini alarak, yeniden 
genel başkanlığa seçildi.

Büyük bir coşku içinde geçen 
Genel Kurulda mevcut yönetim 
yeniden seçildi. Buna göre; Ge-
nel Sekreter Musa Akkaş, Genel 
Mali Sekreter Seyit Ali Kaplan, 
Genel Teşkilatlandırma Sekreteri 
Talip Geylan, Genel Eğitim ve 
Sosyal İşler Sekreteri Cengiz 
Kocakaplan, Genel Mevzuat ve 
Toplu Sözleşme Sekreteri Meh-
met Yaşar Şahindoğan, Genel 
Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri 
Sami Özdemir.

Genel Merkez Yönetim Kurulu 
Yedek Üyeleri ise şöyle: Genel 

Sekreter Orhan Akın, Genel 
Mali Sekreter Veli Keskin, Genel 
Teşkilatlandırma Sekreteri 
Hakan Akkaya, Genel Eğitim ve 
Sosyal İşler Sekreteri Ali İhsan 
Hasanpaşaoğlu, Genel Mevzuat 
ve Toplu Sözleşme Sekreteri 
Haydar Urfalı, Genel Dış İlişkiler 
ve Basın Sekreteri Şahin Ören.

203 üst kurul delegesinin 
seçildiği genel kurulda diğer 
zorunlu organlar şöyle:

Denetleme Kurulu (Asil): 
Mehmet Hanefi Bostan, Rıdvan 
Naci Devli, Kamil Köse, Muzaffer 
Doğan, Erol Afşar.

Denetleme Kurulu (Yedek): 
Tevabil Akıncı, Turgay Demirtaş, 
Halil İbrahim Çakmak, Fethi 
Kurt, Sedat Dursun.

Disiplin Kurulu (Asil): Kazım 
Sarnık, Mürsel Özata, Süleyman 
Pekin, Levent Kuruoğlu, Kamil 
Terzi.

Disiplin Kurulu ( Yedek): Ahmet 
Gürten, Hasan Karayılan, Ziya 
Hotamışlı, Mehmet Keskin, 
Yurdun Dilek.

Genel Kurulun ardından bir 
konuşma yapan Türkiye Kamu-
Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel 
Başkanı İsmail Koncuk, genel 
kurulun birlik ve beraberlik 
havasında geçtiğini kaydederek, 
herkese teşekkür etti. Türkiye 
Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen’in 
daha da güçlenerek yoluna de-
vam edeceğini belirten Koncuk, 
bundan sonraki hedefimizin 
yetkiyi almak olduğunu söyledi.

GENEL BAŞKAN İSMAİL KONCUK 
GÜVEN TAZELEDİ

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen 
Genel Başkanı İsmail Koncuk, 

1 -2 Şubat tarihleri arasında yapılan 
5. Olağan Merkez Genel Kurulu’nda 
yeniden genel başkanlığa seçildi.
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siyasi iktidara karşı güvensizliğin 
daha da derinleşmesi beraberinde 
ekonomik güvensizliği ve istikrar-
sızlığı getirdi. Bir ülkede ekonomi-
nin iyi olması için huzur olması ve 
ülkeyi yönetenlere güven duyul-
ması lazım. Dolayısıyla Türkiye’nin 
yatırım yapılabilecek, insan hakları 
ve demokratik haklar bakımından 
güvenilir bir ülke olduğu kanaatinin 
oluşması lazım ki sıcak para akışı 
olsun. Şu anda sıcak para akışı 
kesildi. Sıcak para akışını yeniden 
sağlamak düşüncesiyle faizler ar-
tırıldı. Ama bunun doların ateşini 
ne kadar azaltabileceğini zaman 
içinde göreceğiz. Allah ülkemizin 
yardımcısı olsun.”

Yolsuzluklar konusunda ‘paralel 
devlet bunları uydurdu’ gibi 
akla zarar iddialar ortaya 

koyarak belki bazı insanları 
kandırabilirsiniz ya da hayal 

dünyalarındaki ahlaklı adamların 
esasında ayakkabı kutularında 
malı götürdüğünü kabul etmek 

istemeyenler buna inanmak 
isteyebilirler; ancak aklı başında 

olan, kafası biraz çalışan, 
bağımsız düşünebilen hiçbir 

insan inanmaz.
Türkiye’de siyasi anlamda güve-

nin sağlanması gerektiğini kayde-
den Koncuk, “Hem Türk insanının 
hem de Türkiye dışındaki camia-
nın, dünya ülkelerinin Türk yöneti-
mine güven duyması lazım. Bunu 
sağlamak zorundayız. Şu yapılan-
larla güven sağlanması mümkün 
değil” dedi. Yargının alt üst edildi-
ğini ve siyasi iktidarın, ‘paralel dev-
let’ diyerek, esasında akla zarar bir 
iddia ile yolsuzluk iddialarından 
kendilerini soyutlamaya çalıştığını 
belirten Koncuk, “Peki paralel dev-
let ne zaman yapılanmış, paralel 
devleti kim yapılandırmış? Paralel 

yapının mensupları emniyetin, yar-
gının kilit noktalarına kimin onayıy-
la getirilmiş?” diye sordu.

Bu iktidarın ülkeyi 11 yıldır ülkeyi 
yönettiğini söyleyen Koncuk, “Do-
layısıyla yolsuzluklar konusunda 
‘paralel devlet bunları uydurdu’ 
gibi akla zarar iddialar ortaya ko-
yarak belki bazı insanları kandıra-

bilirsiniz ya da hayal dünyaların-
daki ahlaklı adamların esasında 
ayakkabı kutularında malı götür-
düğünü kabul etmek istemeyenler 
buna inanmak isteyebilirler; ancak 
aklı başında olan, kafası biraz ça-
lışan, bağımsız düşünebilen hiçbir 
insan inanmaz” dedi.

Türkiye’de siyasi güvensizlik 
oluştuğunun altını çizen Genel 
Başkan Koncuk, “11 yıldır ‘Siyasi 
istikrar bozulmasın. Siyasi istik-
rar bozulursa ekonomik istikrarda 
bozulur’ diyorlardı. Şu anda siyasi 
istikrardan bahsetmek mümkün 
değildir. Dolar yüzde 22 ila yüzde 
25 oranında Türk lirası karşısında 

değer kazandı. Dolayısıyla bizim 
ülke olarak siyasi istikrarı sağlama 
mecburiyetimiz var. Bu da ancak 
güven duyulan bir siyasi iktidarla 
oluşabilir” diye konuştu.

Evlatlarımızın geleceğini hiç 
kimsenin, hiçbir siyasi partinin 

siyasi ihtiraslarına feda 
edemeyiz.

“Benim evimden ayakkabı ku-
tularında izah edemeyeceğim 
paralar çıkarsa, ben burada nasıl 
ahlaktan bahsedebilirim?” diyen 
Koncuk, vatandaşlarımızın gere-
ğini mutlaka yapacağını kaydetti. 
Koncuk sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Bir ülkede ahlaksızlık, yolsuzluk 
hırsızlık varsa vatandaş gereğini 

yapacaktır. Facebook ve twitter’da 
ses kayıtları dolaşıyor. Mızrak çu-
vala sığmıyor. Birileri Başbakanı 
da, bakanları da, iş adamlarını da 
dinlemiş. ‘Yapmadık’ diyorsunuz 
da, bu kayıtları nereye koyacak-
sınız? Tüm bunları siyasi angaj-

manla söylemiyorum; bu ülkenin 
bir ferdi, en büyük sivil toplum ör-
gütlerinden birinin genel başkanı 
olarak söylüyorum. Bu ülke bizim. 
Evlatlarımızın geleceğini hiç kim-
senin, hiçbir siyasi partinin siyasi 
ihtiraslarına feda edemeyiz.

Çanakkale’de 253 bin insan 
makam, mevki, menfaat demedi; 
‘ben’ demedi, ‘biz’ dedi ve ölüme 

koştu.
Bu iktidar döneminde makam 

mevki sahibi olabiliriz. Ancak şunu 
düşünmeliyiz: Çanakkale’de şehit 
olan 253 bin insanın da yaşama 
hakkı vardı, onlar gözlerini kırpma-
dan ölüme koştu. Çanakkale’de 
253 bin insan makam, mevki, 
menfaat demedi; ‘ben’ demedi, 
‘biz’ dedi ve ölüme koştu. Türk 
tarihinde yaşanan bu acıları, Ana-
dolu coğrafyasında yaşayan her 
bir vatandaşımız yüreğinde hisset-
mek zorundadır. Eğer hissetmez-
sek, bu ülkenin geleceği kalmaz; 
bu coğrafyada hür yaşamamız 
mümkün olmaz. Bu nedenle de-
mokratik şartlar içinde ne gereki-
yorsa yapacağız.”

Ben İsmail Koncuk’um. Türküm 
ve Müslümanım. Bundan da şeref 

duyuyorum.
Öğrenci Andının kaldırıldığını ifa-

de eden Koncuk,  “Öğrenci Andını 
neden kaldırdılar? Çünkü Öğrenci 
Andında yer alan ‘Türküm’ ifade-
sinden rahatsızdılar. Öğrenci An-
dını kaldırmak, demokratikleşme 
midir? Bir milletin adını söylemesi, 
adına saygı duyması anti demok-
ratik bir durum mudur? Buradan 
bir kez daha söylüyorum: Ben İs-
mail Koncuk’um. Türküm ve Müs-
lümanım. Bundan da şeref duyu-
yorum” diye konuştu.
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Adımıza sahip çıkmalıyız. 
Adımıza sahip çıkmak bir 

şereftir, Türküm demek bir 
şereftir.

Bu ülkede bölücü terör örgütü-
nün talepleriyle sözde demokra-
tikleşme paketlerinin açıklandığını 
belirten Koncuk, bu durumdan 
tüm vatanseverlerin, bu ülkeye 
sevdalı olanların ve ‘milli hassasi-
yetlerim var’ diyenlerin yüzlerinin 
kızarması gerektiğini bildirdi. Milli 
hassasiyetler konusunda Türkiye 
Kamu-Sen olarak her türlü tepkiyi 
gösterdiklerini söyleyen Koncuk, 
“Adımıza sahip çıkmalıyız. Adımıza 
sahip çıkmak bir şereftir, Türküm 
demek bir şereftir” dedi.

Kişi başına milli geliri 10 bin 
500 dolara çıkardık’ diyorlar. 
Vatandaş, ‘10 bin 500 dolarım 

nerede?’ diye hesap sormalıdır.
Türkiye’nin ekonomik durumu-

nun Türk memurunu vurduğunu 
da kaydeden Genel Başkan Kon-
cuk, “Türkiye Kamu-Sen’in araş-
tırmasına göre kamu çalışanlarının 
yüzde 97’sinin borçlu olduğu orta-
ya çıktı. Türkiye’de borçlu olmayan 
kimse kalmadı. Asgari ücretli, çiftçi 
yaşayamıyor; esnaf kepenk kapa-
tıyor, dar ve sabit gelirli geçimleri-
ni sağlayamıyor.  Adaletli bir gelir 
dağılımı sağlanamıyor. ‘Kişi başına 
milli geliri 10 bin 500 dolara çıkar-
dık’ diyorlar. Vatandaş, ‘10 bin 500 
dolarım nerede?’ diye hesap sor-
malıdır” dedi.

Enflasyon farkını bile 
düşünemeyen bir 

konfederasyonun hala var 
olması, emin olun Türk memuru 

açısından kaygı verici bir 
durumdur.

Toplu sözleşme dönemine de 
değinen Genel Başkan İsmail 
Koncuk, memurun 123 TL’ye sa-
tıldığını kaydetti. Koncuk şöyle ko-

nuştu: “123 TL’ye imza atan kon-
federasyon, 123 TL’yi ballandıra 
ballandıra anlatıyor. Oysa alttan 
da baksan, üstten de baksan 123 
TL. Bunun altına imza atanlar yarın 
memurların karşısına çıkamaya-
caklar, işyerlerini gezemeyecekler. 
Ekonomik gidiş çift haneli enflas-
yon rakamlarını işaret ediyor. Mer-
kez Bankası enflasyon hedefini  
son olarak yüzde 6.6 şeklinde ilan 
etti. Daha önce enflasyon hedefi 
yüzde 5.3 idi. Sanal enflasyon he-
deflerinin hiç tutmadığını biliyoruz. 
Bunu ekonomik krizin ayak sesleri 
ile beraber değerlendirdiğimiz-
de, aklı başında hiçbir ekonomist 
Türkiye’nin geleceğinden umutlu 
değildir. 2014 yılında memurla-
ra enflasyon farkı verilmeyecek. 
Enflasyon farkını bile düşüneme-
yen bir konfederasyonun hala var 
olması, emin olun Türk memuru 
açısından kaygı verici bir durum-
dur. Bu ülke, yüzde 15 enflasyon 
ile kaşı karşıya kalırsa,  memurlara 
‘pardon’ mu diyecekler?  Pardon 
diyemeyecekler çünkü ‘tarihi söz-
leşme imzaladık’ diye övündüler.”

Eti kasaptan, ekmeği fırından 
alacaksın. Kaçak et alırsan ya 
at ya eşek eti yersin. Memurlar 
bunu bilecek. Sendikacılığı da, 
sendikacılık yapanların yanında 

durarak göstereceğiz.
Son bir yılda devlet memurunun 

maaşının dolar karşısında yüzde 
15, avro karşısında yüzde 16 azal-
dığını söyleyen Koncuk, “Hesap-
larımıza göre devlet memurlarının 
alım gücü bir yılda 179 TL azal-
mış ama 123 TL zam almışız. Bu 
şartlar altında kamu çalışanlarının 
masada satıldığını, pazarlandığını 
söylemek yanlış olmaz. Büyük bir 
beceriksizliktir. Türkiye Kamu-Sen 
bilgili ve tecrübeli bir sendikadır. 
Eti kasaptan, ekmeği fırından ala-
caksın. Kaçak et alırsan ya at ya 
eşek eti yersin. Memurlar bunu 

bilecek. Sendikacılığı da, sendi-
kacılık yapanların yanında durarak 
göstereceğiz” diye konuştu.

Başbakan daha önceki 
zamanlarda YÖK Başkanlarını 
yerden yere vuruyordu, YÖK 
Kanununun anti demokratik 

olduğunu söylüyordu. Ama YÖK 
Kanununu değiştirmediler. Kim 
gücü eline geçirirse, He-man 
gibi ‘güç bende’ diyor; o gücü 

kullanmaya devam ediyor.
YÖK ile ilgili açıklamalarda da 

bulunan Koncuk şunları söyledi:  
“Başbakan daha önceki zaman-
larda YÖK Başkanlarını yerden 
yere vuruyordu, YÖK Kanununun 
anti demokratik olduğunu söylü-
yordu. Ama YÖK Kanununu de-
ğiştirmediler. Kim gücü eline ge-
çirirse, He-man gibi ‘güç bende’ 
diyor; o gücü kullanmaya devam 
ediyor. Daha önce de Anayasa 
Mahkemesini ve yargıyı kötülüyor-
lardı. Anayasa Mahkemesi bir ara 
çok iyi oldu, yargı iyi oldu, savcıla-
rın verdiği kararlar çok iyi kararlar 
oldu. Hatta Başbakan Ergenekon 
sanıkları yargılanırken ‘abdestiniz 
sağlamsa, namazınızdan şüpheniz 
olmasın. Bırakın savcılar görevini 
yapsın’ dedi. Ama işin ucu size do-
kununca,  daha önce övdüğünüz  
savcı Zekeriya Öz şimdi en kötü 
adam oldu. İşte YÖK de böyle. Şu 
anda kendi getirdikleri bir yönetim 
var, dolayısıyla YÖK iyi.

YÖK Kanunu çalışmaları yapıldı. 
Biz de TES olarak bu çalışmaların 
içindeydik. Ama YÖK Kanunu rafa 
kalktı. YÖK Kanunu iyi ki değişme-
di. Çünkü mevcut kanundan daha 
beter bir YÖK Kanunu ile karşı kar-
şıya kalacaktık.”

Koncuk “üniversitelerimizde de-
mokratik havayı solumamıza izin 
verin.Üniversitelerde demokratik 
bir ortam oluşturamazsak, bilim-
sel çalışmalar yapabilmek müm-

kün olmayacaktır” diye sözlerine 
ekledi.

Buradan Mehmet Şimşek’e 
sesleniyorum: Siz ağlama duvarı 

değilsiniz. Akademisyenlerin 
problemlerini çözün.

Kim iktidar olursa olsun, isterse 
babamız iktidar olsun, bu kanun 
değişmelidir. YÖK ve rektör sulta-
sına son verilmelidir.

Akademisyenlerin ekonomik du-
rumunun çok kötü olduğunu kay-
deden Koncuk, akademisyenlerin 
maaşları ile ilgili düzenleme ya-
pılmasını istedi.  Koncuk, “Maliye 
Bakanı Mehmet Şimşek de akade-
misyenlerin ekonomik durumunun 
kötü olduğunu söyledi. Buradan 
Mehmet Şimşek’e sesleniyorum: 
Siz ağlama duvarı değilsiniz. Aka-
demisyenlerin problemlerini çö-
zün.

Türkiye Kamu-Sen olarak    büt-
çe görüşmelerinde eylem yaptık. 
Ama akademisyenlerimizin du-
rumları ile ilgili hala gelişme yok. 
Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, bu 
konunun görüşüldüğünü ve mu-
tabakat olduğunu söyledi. İnşallah 
bu sözler havada kalmaz.”

YÖK Kanununun değiştirilmesi 
gerektiğini de kaydeden Koncuk, 
“Kim iktidar olursa olsun, isterse 
babamız iktidar olsun, bu kanun 
değişmelidir. YÖK ve rektör sulta-
sına son verilmelidir. Aksi taktirde 
üniversitelerde huzur bulamayız, 
üniversiteleri bilimsel çalışmanın 
merkezi yapamayız” diye konuştu.

‘Darbecilerle mücadele edeceğiz, 
28 Şubat mantığını kazıyacağız’ 
diye bas bas bağıracaksınız ama 
MEB’de fişleme yapacaksınız. Bu 

kabul edilemezdir.
Bu ülke; Türkü, Kürdü, Çerkesiyle  
hep birlikte bir ve beraber olursa, 

mutlu olabilir. Ancak siyasi 
iktidar ‘Beni destekleyenler, 

sadece bana teslim olanlar bu 
ülkede yaşama hakkına sahiptir. 
Diğerlerine bu hakkı tanımam, 
devlet kademelerinde unvan 
vermem’ diyerek, kendisi gibi 

düşünmeyen tüm insanları 
potansiyel suçlu olarak görürse, 

bu ülkede huzur olmaz.
MEB’deki fişlemelere değinen 

Koncuk, “MEB’de paralel yapı-
lanma var mı? diye zaman zaman 
soruyorum” dedi. Koncuk sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Milli Eğitim Ba-
kanı Nabi Avcı mı, MEB Müste-
şarı Yusuf Tekin mi, yoksa başka 
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birileri mi? Bakınız ‘Darbecilerle 
mücadele edeceğiz, 28 Şubat 
mantığını kazıyacağız’ diye bas 
bas bağıracaksınız ama MEB’de 
fişleme yapacaksınız. Bu kabul 
edilemezdir. Bu ülke, bu kafayla 
huzur bulmaz. Ülkemizde solcu-
ya da, cemaatçiye de, milliyetçi-
ye de, dindara da peşin yargıyla 
düşman gözüyle yaklaşıldığı, va-
tandaş kavramının unutulduğu ve 
‘Türkiye Cumhuriyeti’nin vatan-
daşı olmak saygıdeğer olmak için 
yeterlidir’ prensibi uygulanmadığı 
sürece, vallahi de billahi de huzur 
gelmez. Bir mutlu azınlık olur; ya-
rın bu mutlu azınlık, mutsuz azınlık 
olabilir. Biz insanımızı; her devirde, 
her şartta, siyasi görüşü, mezhe-
bi meşrebi ne olursa olsun mutlu 
etmek zorundayız. Bu ülke; Türkü, 
Kürdü, Çerkesiyle hep birlikte bir 
ve beraber olursa, mutlu olabilir. 
Ancak siyasi iktidar ‘Beni des-
tekleyenler, sadece bana teslim 
olanlar bu ülkede yaşama hakkına 
sahiptir. Diğerlerine bu hakkı tanı-
mam, devlet kademelerinde unvan 
vermem’ diyerek, kendisi gibi dü-
şünmeyen tüm insanları potansi-
yel suçlu olarak görürse, bu ülke-
de huzur olmaz.

‘Cemaat mensubu, dün AKP’ye 
yardım etti’ şeklinde düşünmeme-
liyiz. Kim olursa olsun, o bu ülke-
nin insanıdır. Acı çekenin derdiyle 
dertlenmeyen, bundan keyif alan 
alçak oğlu alçaktır.”

Koncuk fişleme iddialarında adı 
geçen Atıf Ala’nın Teftiş Kurulu 
Başkanı yapılmasını eleştirdi. MEB 
Müsteşarı Yusuf Tekin ile İçişleri 
Bakanı Efkan Ala’nın kardeşi Atıf 
Ala’nın MEB çalışanlarını fişlemek-

le suçlandığını hatırlatan Koncuk, 
Türk Eğitim-Sen olarak suç du-
yurusunda bulunduklarını söyle-
di. “Kim suçlanıyorsa araştırılsın” 
diyen Koncuk, Atıf Ala’nın fişleme 
iddialarında adı geçmesine rağ-
men Teftiş Kurulu Başkanlığı’na 
getirildiğini kaydetti. “Bekleyin de 
adam aklansın” diyen Koncuk, bu 
açıklamayı yapınca ilköğretim mü-
fettişlerinin ayaklandığını belirtti. 
İlköğretim müfettişleri, ‘Atıf Ala tef-
tiş sisteminin birleştirilmesi ile ilgili 
önemli görevler yapıyor. Siz, teftiş 
sisteminin birleştirilmesine mi kar-
şısınız’ diyorlar. Ne alakası var? 
Türk Eğitim-Sen olarak fişçilikle 
itham edilen bir insanının Teftiş 
Kurulu Başkanı olmasına karşıyız. 
Teftiş siteminin birleştirilmesini el-
bette destekliyoruz. Ama ne yazık 
ki Atıf Ala’ya itirazımızı bu şekilde 
algılıyorlar. Elbette teftiş kurulun-
daki çift başlılık düzeltilmeli ama 
bu ülke çıkacak kanunlarla yöne-
tilmiyor; çıkmış kanunlarla yöne-
tiliyor. Kanunu çıkarırsınız, şartlar 
oluşur, Teftiş Kurulu Başkanı olan 
bu zat soruşturma geçirir; fişleme 
yoksa bizim de baş tacımız olur. 
Atıf Ala’ya düşmanlığımız yok.”

Özel okullarda öğrenci başına 
3 bin TL para vereceklerini 

söylüyorlar. Siz aklınızı peynir 
ekmekle mi yediniz? Camı 
kırık okullar var, badanası 
yapılamayan, laboratuvarı 

olmayan, hala saboyla ısınan 
okullar var. Önce bu okullara 

yardım et; kendi elindeki okulları, 
devlet okullarını adam et.

Dershanelerin kapatılmasına 
karşı çıktığını söyleyen Genel Baş-

kan İsmail Koncuk, “Dershanelerin 
kapatılmasını seçim sonrasına er-
telediler. Türkiye de aklı selim hiç-
bir fert dershanelerin kapatılması-
nın doğru olduğunu düşünmüyor. 
Dershaneler önce ihtiyaç olmak-
tan çıkarılmalıdır. Kanun çıkarıp 
dershaneleri kapatabilirsiniz ama 
bu dershanelerin kapanması so-
nucunu doğurmayacaktır. Devlet 
kontrolünde olan dershane siste-
mi yerine illegal faaliyetler başlaya-
caktır. Dershaneleri kapatacaklar 
ama dil kurslarını ve KPSS kurs-
larını kapatmayacaklar. Bu kursları 
neden kapatmıyorsunuz? Okullar-
da matematik eğitimini çok iyi ve-
riyoruz da, yabancı dil eğitimini iyi 
veremediğimiz için mi bu kursları 
kapatmıyorsunuz? Kapatıyorsa-
nız, kökünü kapatırsınız.

Dershanelerin kapatılması ile 
ilgili akla zarar projeler var. Ders-
hanelerin bir kısmını özel okula 
dönüştürecekler. Ülkemizde özel 
okulların doluluk oranı yüzde 40. 
Mevcut özel okullar dahi öğrenci 
bulamıyor. Özel okullarda öğrenci 
başına 3 bin TL para verecekleri-
ni söylüyorlar. Siz aklınızı peynir 
ekmekle mi yediniz? Camı kırık 
okullar var, badanası yapılamayan, 
laboratuvarı olmayan, hala saboy-
la, hatta mahrumiyet bölgelerinde 
tezekle ısınan okullar var. Önce bu 
okullara yardım et; kendi elindeki 
okulları, devlet okullarını adam et. 
Böyle bir öngörüsüzlük olur mu? 
Sanıyorum ki, bir kör inatlaşma 
uğruna ne güneşler batıyor diye-
ceğiz.”

Nabi Avcı’yı ikaz ediyoruz. Sayın 
Avcı 60 yaşındasın. Hayatının en 

olgun çağındasın. Adını güzel 

analım. Bir Nabi Avcı geldi geçti, 
ne güzel bakanlık yaptı diyelim; 
yandaş korudu, eğitim-öğretimi 
berbat etti demeyelim. Bakanlık 
koltuğunu korumak uğruna bu 
kadar yanlışlığa göz yumman, 

ses çıkarmaman senin ak saçına, 
ak sakalına hiç yakışmıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yandaş 
koruma bakanlığı olmaktan çıka-
rılmasını isteyen Koncuk, “Nabi 
Avcı’yı ikaz ediyoruz. Sayın Avcı 
60 yaşındasın. Hayatının en olgun 
çağındasın. Adını güzel analım. 
Bir Nabi Avcı geldi geçti, ne güzel 
bakanlık yaptı diyelim; yandaş ko-
rudu, eğitim-öğretimi berbat etti 
demeyelim. Bakanlık koltuğunu 
korumak uğruna bu kadar yanlışlı-
ğa göz yumman, ses çıkarmaman 
senin ak saçına, ak sakalına hiç 
yakışmıyor” diye konuştu.

Adamlar tezgah kurmuş. Yönetici 
atamalarında kendilerinden 
olmayanlara düşük puanlar 

veriyorlar. Günah, böyle bir şey 
olmaz.

Yönetici ve şube müdürlüğü 
atamalarına değinen Koncuk, 
şöyle konuştu: “Adamlar tezgah 
kurmuş. Yönetici atamalarında 
kendilerinden olmayanlara düşük 
puanlar veriyorlar. Günah, böyle 
bir şey olmaz. Kim hak ediyorsa, 
liyakatli ise, eğitim-öğretimimizi 
bir adım ileri götürecekse, o kişiler 
yöneticilik makamlarına getirilme-
lidir. Önümüzdeki dönemde şube 
müdürlüğü atamaları olacak. Öyle 
bir yönetmelik ki, şube müdürlüğü 
sınavlarında yazılı sınav sonucu-
na göre sözlü sınava çağırıyorlar 



TÜRK EĞİTİM-SEN
Türkiye’nin Sendikası

9

ama şube müdürlüğü atamaları 
sözlü sınav sonucuna göre yapılı-
yor. Açıkça ‘torpil yapacağım’ de-
niliyor. Ama yargıda kazanacağız. 
Sizlerin yüzünü o zaman görece-
ğiz. İlçe müdürleri atanıyor. Yıl-
lardır Ankara’da görev yapan ilçe 
müdürleri vardı, onları farklı illere 
gönderdiler. Ahde vefada yok. Bu 
kişilerin yerine kimleri getirdiler? 
Bir yalaka sendikanın adamlarını, 
iki koyun güdemeyecek, birini kay-
bedip gelecek kişileri ilçe milli eği-
tim müdürü yaptılar. Sonra da Türk 
milli eğitimi neden bu durumda 
diyoruz? Daha beter durumda ol-
madığına şükredelim. İyi ki Türkiye 
sevdalıları size rağmen Türk milli 
eğitim sistemi içinde var. Bir başarı 
varsa onların omuzlarında olan bir 
başarıdır.

Ömer Balıbey’i de görevden al-
dılar. Çok tecrübeli bir isim olan 
Ömer Balıbey’i neden görevden 
aldınız, Balıbey ne yaptı? Başba-
kan Balıbey’i istemiyormuş; Ömer 
Balıbey, Türk milli eğitimine öm-
rünü verdi. Bu kadar hazımsızlık 
olabilir mi? Ömer Balıbey Türkiye 
sevdalısı, türk milliyetçisi diye gö-
revden alınır mı? Balıbey, herkese 
eşit mesafedeydi. Yazık. Bu anla-
yışla ülkemiz kaybediyor.”

Hem kendi çocuklarımızı 
sömürüyoruz hem de Şeyh 

Edebali’nin ‘İnsanı yaşat ki devlet 
yaşasın’ sözünü söylüyoruz. 

İnsanı böyle mi yaşatacaksınız?
Sendikamızın yaptığı araştırma-

ya göre ülkemizde 65 bin ücretli 
öğretmen olduğunu, 350 bin öğ-
retmenin atama beklediğini belir-
ten Koncuk, ücretli öğretmenlerin 
10 bininin iki yıllık meslek yüksek 

okulu  mezunu olduğunu söy-
ledi. Ücretli öğretmenlerin 600 
TL’ye sömürüldüğünü de belirten 
Koncuk, “Hem kendi çocukları-
mızı sömürüyoruz hem de Şeyh 
Edebali’nin ‘İnsanı yaşat ki devlet 
yaşasın’ sözünü söylüyoruz. İnsanı 
böyle mi yaşatacaksınız?” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 
tüm 4/C’lileri kadrolu yapmaya 

gücünün yeteceğine inanıyorum.
23 bin 4/C’linin kadroya alınma-

sını isteyen Koncuk, “Türkiye Cum-
huriyeti Devleti’nin tüm 4/C’lileri 
kadrolu yapmaya gücünün yete-
ceğine inanıyorum” dedi. Koncuk 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Maliye 
Bakanı Mehmet Şimşek 4/C’liler 
ile ilgili ‘sorumluluklarımızı yerine 
getirdik’ diyor. Yani Mehmet Şim-
şek, ‘Biz kurumları özelleştirirken, 
işçilere kıdem ve ihbar tazminatı-
nı verdik, devlet olarak görevimizi 
yerine getirdik” demek istiyor. Hani 
devletin görevi insanı yaşatmaktı? 
Yüce dinimiz de bu çifte standart 
anlayışı zulüm olarak adlandırıyor. 
Çalışanlar arasında farklı hukuki 
normları uygulamak zulümdür. Bu 
kabul edilebilecek bir durum de-
ğildir. Başbakan 4/C’lilere kadro 
konusunda ‘seçimler öncesinde 

popülizm olur’ diyorsa da, insana 
sahip çıkmak popülizm olmaz. Siz 
devlet olarak görevlerinizi yerine 
getirin, onlara sahip çıkın; popü-
lizm diyenler, desinler. 4/C’lilerin 
kadroya alınması konusunun ta-
kipçisiyiz” dedi.

Koncuk sözlerini şöyle sürdür-
dü: “Devlet memurlarına bir de-
rece verilmesi konusunda KPDK 
toplantısında mutabakat sağla-
mıştık. Memurlara daha önce bir 
derece verilmişti. Bunun da Torba 
Yasa’da olmasını bekliyoruz. Sicil 
affı da yapılmalıdır. İnsan zaman 
zaman hata yapabilir. Bakın, bu 
ülke PKK’ya bile affı konuşuyor. 
Memuru affetmek daha mı zor ge-
liyor? Bunları mutlaka çözmeliyiz. 
Üniversiteli işçiler kadroya alınma-
lıdır.”

Ya haklarımıza sahip çıkacağız 
ya da siyasi iktidarlar, yarın 

böyle bir değişiklik yaparak işine 
gelmeyeni kapı önüne koyacak.
Devlet memurlarının    iş güven-

cesinin tehdit altında olduğunu 
kaydeden Koncuk, “Siyasi irade-
nin zaman zaman yaptığı açıkla-
malar iş güvencesinden rahatsızlık 
duyduklarını gösteriyor. 17 Aralık 
operasyonundan sonra Pakistan 

gezisinden dönerken bir gazete-
ci Başbakan’a ‘Operasyon yapan 
polisleri neden görevden almıyor-
sunuz? diye sordu. Başbakan da 
‘657 sayılı kanun bu kişileri koru-
yor. Fabrikada çalışsalardı kıdem 
ve ihbar tazminatını verip kapının 
önüne koyardık. Aklımız başımıza 
geldi, 657’yi değiştireceğiz’ diyor.  
2 milyon 600 bin kamu çalışanı bu 
sözleri duya duya, iş güvencesiz 
bir istihdam modeli istiyor mu? 
Başka bir isim ile anılmak istiyorlar 
mı? 2 milyon 600 bin kamu çalışa-
nı buna karar vermek zorundadır. 
Ya haklarımıza sahip çıkacağız ya 
da siyasi iktidarlar, yarın böyle bir 
değişiklik yaparak işine gelmeyeni 
kapı önüne koyacak. Bu noktada 
4/C’liler önümüzde bir örnektir. Ya-
rın devlet memurluğunda da böyle 
bir sitem oluşturulabilir.

Türkiye Kamu-Sen bu mücade-
leyi vermekte kararlıdır, meydan 
boş değildir. Her türlü bedeli öderiz 
ama devlet memurluğu kavramının 
kaldırılmasına müsaade etmeyiz. 
Kimse macera aramasın. Bir ülke-
de iktidar olmak, keyfince her iste-
diğini yapmak anlamına gelemez. 
Senin iktidar olman benim hakları-
mızı budama hakkını vermez, dev-
let memurluğunu kaldırma hakkını 
sana vermez. Kimse kral değil. 
Kimse şah değil, padişah değil. 
Herkes yetkilerini sınırları içinde 
davranmalıdır” diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardın-
dan da merkez yönetim kurulu fa-
aliyet raporu,  mali rapor, tahmini 
bütçe, merkez denetleme kurulu 
raporu, merkez disiplin kurulu ra-
poru okundu; mevzuat düzenle-
meleri nedeniyle tüzük değişiklik-
leri yapıldı; bazı konularda genel 
merkeze yetki verilmesi görüşüldü.
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Bilindiği üzere, 2014 Yarıyıl 
Tatili Öğretmenlerin İl İçi ve İller 
Arası Özür Durumuna Bağlı Yer 
Değiştirme işlemleri 20-21 Ocak 
2014 tarihlerinde tamamlanmış-
tır. Ancak, il/ilçe emri uygulaması 
kaldırıldığı için atamaların sade-
ce sınırlı kontenjanlar dahilinde 
yapılmasından dolayı çok sayıda 
öğretmenimiz sağlık ve eş duru-
mu gibi en insani özürleri karşı-
lanamadığından dolayı mağdur 
duruma düşmektedir. MEB Müs-
teşarı Yusuf TEKİN’in twitter üze-
rinden yaptığı “Şubat ayında özre 
bağlı yer değiştirme işlemi yapıp 
yapmayacağımız. Evet inşal-
lah Şubat ayında özre bağlı yer 
değiştirme yapacağız. Bu kez il 
içinde mağdur olan arkadaşların 
mağduriyetlerini gidermeye ça-
lışacağız.” açıklaması da yerine 
gelmemiş ve büyük bir kısmı il içi 
olmak üzere, özürlerine bağlı ola-
rak tayin isteyen pek çok eğitim 
çalışanı özürlerinin bulundukları 
yerlere atanamamıştır.

Türk Eğitim-Sen olarak Ba-
kanlığa gönderdiğimiz yazıda, 
kişilerin hayatlarını beden ve ruh 
sağlığı içinde sürdürmelerinin 
sağlanmasının ve aile birliğinin 
korunmasının devlet açısından 
bir yükümlülük olduğu gibi va-
tandaşlar açısından da anayasal 
bir hak olduğundan bahisle; MEB 
Müsteşarı Yusuf TEKİN’in açıkla-
malarına uygun olarak, il içi ve il 
dışı eş durumu ve sağlık özrün-
den ataması yapılamadığı için 
mağdur olan öğretmenlerimizin 
bu mağduriyetlerinin giderilmesi 
için ikinci bir tercih hakkı tanına-
rak kontenjan sınırlamasına ba-
kılmaksızın il içinde ve iller arası 
özürlerinin bulunduğu yerlere 
atanmalarının sağlanması husu-
sunda talepte bulunduk.

Memur-Sen’in Konfederasyonu-
muz ve bazı bağlı sendikalarımıza 
yönelik  açtığı  Hukuk’a aykırı ve 
tamamen haksız  tazminat davası-
na yargı son noktayı koydu.

Memur-Sen tarafından açılan 
tazminat davasında “Memur-
Sen’in  gerçek yüzü” isimli yazarı 
ve basım yeri bilinmeyen kitapçı-
ğın içeriğinde yer alan, çeşitli ba-
sın yayın araçlarında yer almış ha-
berlerden Konfederasyonumuz ve 
konfederasyonumuza bağlı ; Türk 
Sağlık-Sen, Türk Enerji-Sen, Türk 
Büro-Sen, Türk Tarım Orman-Sen, 
Türk Eğitim-Sen, Türk Diyanet 
Vakıf-Sen sorumlu tutulmaya ça-
lışılmış ve  Memur-Sen konfede-
rasyonu için 80 bin TL. , dönemin 
Memur-Sen Genel Başkanı için ise 
20 bin TL.lik tazminat davası açıl-
mıştı.

21.01.2014 tarihli duruşmada 
Ankara 17. Asliye Hukuk Mahke-
mesi davanın reddine karar verdi.

Hukuk’a aykırı ve tamamen hak-
sız olarak açılan tazminat davası-
na ilişkin olarak verdiğimiz cevap 
dilekçemizde, “Davacıların kişilik 
haklarını ihlal ettiği iddia edilen; 
“Memur-Sen’in gerçek yüzü” isim-
li kitapçığın yapımına, basımına, 
dağıtımına ilişkin hiçbir faaliyette 
bulunulmadığı, davacıların kendi-

lerine hukuki bir gerekçe bulmak, 
teşkilatlarımızı sorumlu tutmak 
üzere birçok ilde sendikamız üye-
leri ve yöneticileri hakkında yap-
mış oldukları suç duyurularının 
; “Türkiye’de faaliyette bulunan 
dört memur sendikası konfede-
rasyonundan biri olan Memur-Sen 
hakkında basılı görsel medya ku-
ruluşlarında çıkan haber ve eleş-
tiri mahiyetindeki yazı ve görüşleri 
dergi şeklinde dağıtımının yapıl-
dığı bu dergiyi basan matbaa ve 
şüphelinin tespit edilemediği gibi, 
dergi içeriğinde bulunan yazıların 
eleştiri ve haber verme sınırları içe-
risinde kaldığından ortada adli an-
lamda bir suç olmadığı” gerekçesi 
ile savcılıklarca reddedildiği vurgu-
lanmış, söz konusu kitapçığın bü-

tünü itibariyle kaynak gösterilerek 
vücuda getirilmiş eleştirisel haber-
lerden ibaret olduğu, davacıların 
yurt düzeyinde yayın yapan basın 
yayın araçlarında yer alan bu tür 
haberlere karşı, belirtilen haber-
lerin gerçekliğini ortadan kaldıran 
herhangi bir karar veya belgenin 
dava dilekçesinde yer almadığına 
dikkat çekilmiştir”

Bu çerçeve de,  malum konfe-
derasyon tarafından teşkilatlarımı-
zı zan altında bırakmak için haksız 
bir şekilde açılan bu dava da An-
kara 17. Asliye Hukuk Mahkeme-
sinin verdiği ve manevi tazminat 
talebi içeren bu davanın hukuki 
olarak kabul edilemeyeceği mah-
keme kararı ile bir kez daha ortaya 
konulmuştur.

09.10.2012 tarihinden kurularak 
hukuk mücadelesi başlatan Em-
niyet Sen; aleyhine açılan davada, 
mahkeme 4688 sayılı yasanın 15/j 
maddesinin Anayasaya aykırı ol-
duğu iddiasını ciddi bularak, 4688 
sayılı yasanın 15/j maddesi iptal 
istemi ile Anayasa Mahkemesine 
göndermiştir.

Anayasa Mahkemesi’nin, 
29.01.2014 tarihinde yaptığı 
inceleme neticesinde 4688 
Sayılı Kanun’un 15.maddesi’nin 
j bendinde yer alan “ve emniyet 
teşkilâtında çalışan diğer hizmet 
sınıflarına dahil personel” ibare-
sinin Anayasa’ya aykırı olduğuna 
ve İPTALİNE karar verilmiştir. Söz 
konusu karar, Türkiye’nin sendi-
kacılık tarihinin önemli  dönüm 
noktalarından biridir.

Bu kararla Emniyet çalışanla-
rın sendikasının olamayacağına 
ilişkin uzun yıllardır var olan tabu 
yıkılmıştır. Anayasa Mahkemesi 
kararı neticesinde dört ana hizmet 
sınıfından oluşan emniyet çalışan-
larının bir kısmına sendika yolu 

açılmıştır. Emniyet çalışanlarından 
“genel idari hizmetler sınıfına tabi 
personel, teknik hizmetler sınıfına 
tabi personel ve yardımcı hizmet-
ler sınıfına tabi personel” sendikalı 
olma hakkı elde etmiştir. Bu karar 
özlük haklarının mücadelesini 
veren ve hakka inanan herkes 

için umut vericidir. Emniyet-Sen 
yetkilileri  “Emniyet hizmetleri 
sınıfına tabi personel için de 
sendika hakkını almak için hukuki 
girişimlerine devam edecekleri-
ni” belirtmektedir. Bu karar, hak 
arama mücadelesi veren herkese 
hayırlı, uğurlu olsun.

MEMUR-SEN YARGIDAN CEVABINI ALDI

MEB 
MÜSTEŞARININ 
ÖZÜR DURUMU 
SÖZÜ HAVADA 

KALDI
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Bilindiği gibi, Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın merkez binası önünde 
metro çalışması yapılmıştır. Bu 
çalışma Bakanlığın bulvara bakan 
cephesindeki giriş kapılarının 
uzun süre kapalı kalmasına neden 
olmuştur. Yapılan çalışmalar nede-
niyle Atatürk heykelinin de içinde 
bulunduğu bahçede büyük tahribat 
meydana gelmiştir.

Metro çalışmalarının uzun süre 
önce tamamlanmasına, Bakanlığın 
bulvara bakan kapılarının giriş ve 
çıkışlara açılmasına rağmen, ne-
dense Bakanlık, bahçede bulunan 
Atatürk heykelini ve çevre düzenle-
mesini hala yapmamıştır.10 Kasım, 
29 Ekim v.b. törenlerde kullanılan 

bahçe, oluşan tahribattan dolayı 
işlevsiz bırakılmıştır.

Konuyla ilgili sendikamıza yoğun 
şikâyetler gelmektedir. Bakan-
lık merkez binada görev yapan 
üyelerimiz, Bakanlık bahçesindeki 
kötü görüntüden dolayı huzursuz 
olduklarını ifade etmektedir. Merak 
ediyoruz;

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı da 
bu görüntüden rahatsız değil midir?

Koskoca Milli Eğitim Bakanlığı, 
Atatürk heykelini ve çevre düzenle-
mesini bu kadar zamandır neden 
yapmamıştır?

Bakanlık bahçesinin mezbele 
görüntüsü Bakanlığı yönetenlerin 

içine siniyor mu?
Türk Eğitim-Sen olarak, Bakan-

lığın en kısa zamanda Bakanlık 
bahçesindeki Atatürk heykelini ve 
çevre düzenlemesini yapmasını 
talep ediyoruz.

Bu çirkin görüntü Milli Eğitim 
Bakanlığı’na hiç yakışmamakta-
dır. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, 
bakanlık çalışanlarının hassasiye-
tine kulak vererek, bu sorunu en 
kısa sürede çözmelidir. Atatürk 
heykeli eskisi gibi bahçedeki yerini 
almalı, Bakanlık bahçesi Milli Eğitim 
Bakanlığı’na yakışan bir görüntüye 
kavuşturulmalıdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Milliyetçi Hareket Partisi Balıke-
sir Milletvekili Ahmet Duran BU-
LUT tarafından Milli Eğitim Bakanı 
Nabi Avcı tarafından cevaplan-
dırılması talebiyle Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına verilen 
soru önergelerinde

Ülkemizde engelli vatandaşla-
rımızın eğitimi konusunda ne tür 
çalışmalar yapıldığı,

Okullarımızın fiziki yapısının en-
gelli çocuklarımızın eğitim görme-
lerine müsait olup olmadığı, fiziki 
yapının uygun hale getirilmesi ko-
nusunda çalışma yapılıp yapılma-
dığı,

MEB merkez teşkilatında gö-
revli şahsa bağlı şube müdürü 
kadrolarında görev yapan per-
sonellerin kıdem sıralamalarına 
göre 3600 ek gösterge üzerinden 
emekli olabilmelerinin sağlanması 
konusunda çalışma olup olmadı-
ğı,

İş güvencesinden yoksun is-
tihdam biçimi olan Ücretli Öğret-
menlik uygulamasından ne za-
man vazgeçileceği,

İllere göre ücretli öğretmen sa-
yısının ne kadar olduğu,

Ücretli öğretmenlik uygulama-
sına son vererek kadrolu öğret-
men atama sayılarının artırılması 
konusunda çalışma olup olmadı-
ğı,

Hususunda, Ayrıca ;
Başbakan Recep Tayyip Erdo-

ğan tarafından cevaplandırılma-
sı talebiyle Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığına verilen soru 
önergelerinde ise;

Son düzenlemelerle birlikte 6-7 
yıl içerisinde üniversiteyi bitire-
meyenlerin öğrencilikle ilişkisinin 
kesileceğinden bahisle yüksek 
puanlarla üniversiteye giren ve 
okulunu uzatan öğrencilerin du-
rumu,

Son sınıfa gelip, tek dersten 
bekleyen öğrencilerimizin duru-
mu,

Memur maaşlarına 2014 yılı için 
öngörülen 123 TL zam ile vatan-
daşların nasıl geçinebileceği,

Memurlarımızın, emeklilerimi-
zin, işçilerimizin maaşlarının artı-
rılması için çalışma yapılıp yapıl-
madığı,

hususlarında bilgi istenmiştir.

Sendikamız üyesi Bayram KORK-
MAZ tarafından, İLKSAN üyesi 
olduğu 07.08.2007 -05.05.2009 
tarihleri arasında kendisinden 
kesilen üyelik aidatlarının iadesi 
talebiyle yapılan başvurunun, üye-
liğin sona erdiği tarihte yürürlükte 
olan mevzuat hükümleri uyarınca 
en az 3 yıl üyelik şartının bulun-
duğu gerekçesiyle reddine ilişkin 
işlemin iptali istemiyle Sendika-
mız avukatları tarafından açılan 
dava neticesinde; Sakarya 1. 
İdare Mahkemesinin 2013/933 E., 
2013/1399 K. Sayılı ve 29.11.2013 
tarihli kararıyla,  dava konusu iş-
lemin iptaline ve biriken aidatların 
başvuru tarihinden itibaren yasal 
faiziyle birlikte davacıya iadesine 
karar verilmiştir.

Kararın gerekçesinde; “Yö-
netmeliğin 12. maddesine göre, 
üyelik sürelerine bakılmaksızın 
üyelerin ödemiş oldukları aidatla-
rın ödendiği tarihler dikkate alına-
rak yasal faiziyle birlikte kendile-
rine iade edilmesi gerektiğinden, 
davacının maaşından 7/8/2007 
- 5/5/2009 tarihleri arasında 1 yıl 
10 ay yapılan İLKSAN adı altındaki 

kesintilerin ödendikleri tarihler dik-
kate alınarak yasal faizi ile birlikte 
davacıya iadesi gerekmekte olup, 
dava konusu işlemin, kesintilerin 
ödendikleri tarihler dikkate alına-
rak yasal faizi ile birlikte ödenmesi 
isteminin reddine ilişkin işlemde 
hukuka uyarlık görülmemiştir. 
Davalı idarece davacının branş 
öğretmenliğine atandığı/İLKSAN 
ile ilişiğinin kesildiği tarihteki 

mevzuat uygulanarak işlem tesis 
edilmiş ise de, Danıştay’ın bir çok 
kararında bu türden parasal ala-
caklar (nema, konut edindirme v.b 
zorunlu kesinti yoluyla oluşan fon-
larda biriken alacaklar) mülkiyet 
kapsamında değerlendirildiğin-
den, davacı lehine olan mevzuat 
değişikliğinin uygulanması hukuki 
zorunluluktur.” gerekçesine yer 
verilmiştir.

BU GÖRÜNTÜ MEB’E YAKIŞMIYOR MEMURLARIN VE 
ÖĞRETMENLERİN 

SORUNLARI 
TBMM’DE
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2013-2014 eğitim-öğretim yılının 
ilk yarı yılı sona erdi. Bu dönemde 
eğitim yine sancılı geçti. Liselere 
giriş için yeni sınav sistemi getirildi, 
dershanelerin kapatılması tartış-
maları ülke gündemine bomba et-
kisi yarattı, Öğrenci Andı kaldırıldı, 
MEB fişleme iddiaları ile çalkalan-
dı, torpile dayalı yönetici atamaları 
eğitim camiasında büyük huzur-
suzluk yarattı, Şubat ayında 40 
bin öğretmen ataması talebimize 
rağmen sadece 10 bin atama ya-
pılması kararı alındı.

YENİ SINAV SİSTEMİ İLE YARIŞA 
DEVAM

SBS yerine getirilen yeni sınav 
sistemi ile ilgili uyarılarımızı sık sık 
yapmıştık. Bu sistemin adil ve ba-
şarılı bir eğitimin önünü açmaya-
cağını, dershanelere olan ihtiyacı 
artıracağını, Bakan Avcı’nın her ne 
kadar yeni sınav getirmiyoruz dese 
de, sınav sayısının arttığını, bu ne-
denle öğrencilerin daha fazla stres 
yaşayacağını, bölgelerarası eşit-
sizliklerin daha da belirginleşece-
ğini defalarca dile getirmiştik. Yeni 
sınav sisteminin sonuçlarını önü-
müzdeki günlerde daha net olarak 
göreceğiz. Ancak şu bir gerçek ki; 
yeni sınav sistemi ne çocuklarımız 
arasındaki yarışı sona erdirmiş ne 
de öğrencilerin dershanelere olan 
ihtiyacını azaltmıştır.

Öte yandan Milli Eğitim Baka-
nı Nabi Avcı bu kez üniversiteye 
girişleri daha çok lise döneminde 

okul içi başarılara endeksleyecek 
sınavsız bir sistem üzerinde ça-
lıştıklarını açıklamıştır. İlk bakışta 
kulağa hoş gelen sınavsız üniver-
site gerçekten mümkün olabilir 
mi? Hatırlanacağı üzere SBS’nin 
kaldırılması sürecinde de benzer 
tartışmalar gündeme gelmişti. An-
cak bugünkü uygulamada liselere 
girişte öğrencilerin birinci ve ikinci 
dönem 6 temel dersten merkezi 
sınava tabi tutulduğunu görmekte-
yiz. Dolayısıyla Bakan’ın açıkladığı 
sınavsız üniversitenin yine sınavla-
ra dayalı bir sistem olacağını şim-
diden söylemek yanlış olmayacak-
tır. Kimse kimseyi kandırmamalıdır. 
Gündemi değiştirmek adına yapı-
lan bu açıklamaları gerçekçi bul-
madığımızı herkesin bilmesini isti-
yoruz. Topluma sınavsız üniversite 
diye sunulan sistemin önümüzdeki 
günlerde detayları netleşecektir. 
Ancak 2013 yılında ÖSYS’ye baş-
vuran 1 milyon 923 bin aday oldu-
ğu ve üniversitelerin kontenjanının 
805 bin düzeyinde olduğu dikkate 
alındığında sınavsız bir model nasıl 
uygulanacaktır?

HÜKÜMETİ BİR KEZ DAHA 
UYARIYORUZ. PLANLAMA 
YAPILMADAN, SONUÇLARI 
İRDELENMEDEN, HESAPSIZ 
KİTAPSIZ DERSHANELERİ 

KAPATMANIN FATURASI AĞIR 
OLACAKTIR.

Dershanelerin kapatılması tar-
tışmaları ülkemizde adeta deprem 

etkisi yarattı. Bu sürece MEB, ıs-
rarla dershanelerin dönüşümü 
dese de, bunun adının dershane-
lerin kapatılması olduğu herkes 
tarafından bilinmektedir. Zira dö-
nüşüm kelimesi sadece tepkileri 
yumuşatmaya yönelik kullanılmak-
tadır.

Büyük tartışmalar sonucunda 
Hükümet, dershanelerin kapatılma 
tarihini 1 Eylül 2015’e öteledi. Ba-
kanlık konuyla ilgili son olarak bir 
dershane raporu hazırladı ancak 
bu rapor yine kimsenin beklentile-
rini karşılamadı.

Dershanelerin kapatılması konu-
su siyasi hesaplaşmaların arenası 
haline gelmiştir. Bunun eğitimi-
mize faturası ağır olacaktır. Hiçbir 
planlama yapılmadan, sonuçları 
irdelenmeden, dershanelere önü-
müzdeki süreçte ihtiyaç duyulup 
duyulmayacağı hesaba katılma-
dan ‘dershaneleri kapatıyorum’ 
demek eğitime dinamit koymakla 
eş değerdir. Sınavların kaldırıl-
mayacağı, liselere girişte getirilen 
yeni sınav modeliyle bir kez daha 
görülmüştür. Sınav olduğu sürece 
yarışın olduğu, yarış olduğu süre-
ce de öğrencilerin alternatif eğitim 
modellerine ihtiyaç duyacağı iki 
kere ikinin dört ettiği kadar açıktır. 
Ayrıca özel okul kontenjanlarının 
yüzde 40’ının boş olduğu da göz 
önüne alındığında dershanelerin 
özel okula dönüştürülmesi gerçek-
çi değildir. Öte yandan MEB’in tüm 
özel okullarda okuyan öğrencile-

re 3 bin TL teşvik vereceği ifade 
edilmektedir. Devlet öğrencilere 3 
bin TL’ye kadar yardım yapsa da, 
asgari ücretli, dar gelirli, memur-
işçi özel okul masrafının altından 
kalkacak duruma sahip değildir. 
Bir özel okulun en az 10 bin lira 
olduğu göz önüne alındığında 
vatandaş geriye kalan 7 bin TL’yi 
nasıl ödeyecektir? Dolayısıyla bu 
maddi destekten dar gelirli değil, 
zaten maddi durumu iyi olan aileler 
yararlanacaktır. Devletin bu kadar 
çok parası var ise;

O halde bu kaynaklar neden 
devlet okullarında okuyan öğren-
cilerimiz için kullanılmamaktadır?

Okullar neden öğretmensizlikten 
inim inim inlemektedir?

Okullarda neden personel ye-
tersizliği vardır, hatta bazı okul-
lar tuvalet temizliğini bile kendi 
imkânlarıyla yapmaktadır?

Dershanelerin özel okul, yurt, 
halk eğitim merkezi, açık lise, ana-
okulu vb. modele dönüştürülmesi 
de sorunu çözmeyecektir. Aksine 
merdiven altı dershanecilik faali-
yetleri artacaktır. Çünkü Türkiye’de 
hala dershanelere ihtiyaç vardır. 
Bu noktada Türk Eğitim Sen ola-
rak hükümetin dershanelere da-
yatma yapmasını kabul etmiyoruz. 
İsteyen dershaneler özel okula ya 
da başka bir şeye dönüşmeli, iste-
meyenler ise dershane olarak faa-
liyetlerini sürdürmelidir.

1. YARIYIL CİDDİ PROBLEMLERLE TAMAMLANDI
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BİR KEZ DAHA UYARIYORUZ: 
DERSHANE ÖĞRETMENLERİNİN 
KPSS’SİZ, MÜLAKATLA MEB’E 

ATANMASI, ÇOK TEHLİKELİ 
SONUÇLAR DOĞURACAKTIR.
Burada karşı çıktığımız bir nok-

ta da; dershane öğretmenlerinin 
sınavsız olarak MEB kadrosuna 
geçirilmelerine ilişkin haberlerdir. 
Dershane öğretmenlerinin Halk 
Eğitim Merkezlerinde kadrolu ola-
rak istihdam edilmesi; KPSS’ye gi-
ren ve yıllarca atanmayı bekleyen 
yüzbinlerce öğretmeni, ataması 
yapılmadığı için intihar eden 34 
öğretmeni yok saymak anlamına 
gelecektir. Bu durumda atama 
bekleyen yüzbinlerce öğretmenin 
geleceğe inancı kalır mı, bu ülkeye 
hizmet etmek için yanıp tutuşurlar mı?

Hele ki mülakat ile atama çok 
tehlikeli sonuçlar doğuracaktır. Bu 
durum, torpilli ve arkası sağlam 
olanların MEB kadrolarına yerleş-
tirilmesi anlamına gelecek, büyük 
haksızlıklar oluşacaktır. Zira MEB 
yandaş bakanlığı haline gelmiştir. 
Torpilin dik alasını yapan Bakanlı-
ğın burada da tarafsız davranma-
yacağı aşikardır. Bugüne kadar 
öğretmen olmak isteyenler nasıl 
KPSS’ye girerek öğretmen olarak 
atanıyorsa, dershane öğretmenleri 
de KPSS sonucuna göre MEB’e 
atanmalıdır. Torpile, şaibeye yol 
açacak hiçbir uygulamaya vize ve-
rilmemelidir.

TÜRKİYE, BİLİM VE TEKNOLOJİ 
YARIŞINDA, SANATTA, SPORDA 
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERLE Mİ 

İPİ GÖĞÜSLEYECEK? ÖĞRETMEN 
AÇIĞI DAHA NE KADAR İKİ YILLIK 
MESLEK YÜKSEK OKULU YA DA 

AÇIK ÖĞRETİM MEZUNU ÜCRETLİ 
ÖĞRETMENLERLE KAPATILMAYA 

ÇALIŞILACAK?
Ülkemizde derslik açığı eğitimin 

kanayan yarasıdır. Özellikle belli 
bölgelerimizde ve büyükşehirleri-
mizin bazı semtlerinde ortalama-
nın çok üzerinde kalabalık sınıf 
mevcutları bulunmaktadır. Hatta 
bazı sınıflarımızda sınıf mevcudu 
60-70’e kadar ulaşmaktadır. Bir 
örnek vermek gerekirse; Adana’da 
Seyhan 80. Yıl Ortaokulunda 6. 
sınıf öğrencileri 70 kişilik sınıfta 
eğitim-öğretim görmektedir. Peki 
soruyoruz; öğretmenlerimizin, ka-
labalık sınıflarda sağlıklı bir şekilde 
ders işlemesini, performansının 
yüksek olmasını, öğrencilerimizin 
başarı sağlamasını beklemek ne 
kadar mümkündür?

MEB’in açıklamasına göre 126 
bin öğretmen açığımız vardır. Ba-
kanlık ise öğretmen açığını kadro-
suz, güvencesiz ücretli öğretmen-
ler eliyle gidermeye çalışmaktadır. 
Sendikamızın yaptığı araştırmaya 
göre 70 ilde ücretli öğretmen sa-
yısı 56 bin 814’tür. 81 ili dikkate 
aldığımızda ücretli öğretmen sa-
yısının 65 bine ulaşacağını tahmin 
etmekteyiz. 70 ilde görev yapan 
ücretli öğretmenlerin 9 bin 845’i de 
ön lisans (iki yıllık meslek yükse-
kokulu) mezunudur. Düşünebiliyor 
musunuz, öğretmenlik formasyo-
nu olmayan, arıcılık, kuaför, işlet-
me v.b. iki yıllık yüksekokul ya da 
açık öğretim fakültesi mezunları 
bile ülkemizde ücretli öğretmenlik 
yapabilmektedir. Hatta bazı okul-
larda Resim-İş ya da Beden Eği-
timi derslerine lise mezunlarının 
girdiğine yönelik bilgiler sendika-
mıza gelmektedir. Hal böyle olun-
ca Türkiye’nin fen bilimlerinden, 
spora kadar birçok alanda ulus-
lararası arenada başarılı olmasını 
beklemek hata olacaktır. Ücretli 
öğretmenlerle eğitim-öğretimin 
kalitesinin nasıl sıfırlandığı net ola-
rak görülmektedir.

2014 YILINDA 100 BİN ÖĞRETMEN 
ATAMASI YAPILMALIDIR.

Yaptığımız araştırmada ücretli 
öğretmen sayısının norm kadro 
sayısının altında olduğu da görül-
müştür. Bu da okullarda kadrolu 
branş öğretmenlerinin, branşları 
dışında ek ders karşılığı derslere 
girdiğini ortaya koymaktadır. Do-
layısıyla bu ülkede öğretmen açığı 
var mıdır, vardır. Öğretmen açığı 
ücretli öğretmen eliyle giderilmeye 
çalışılmakta mıdır, çalışılmakta-
dır. Atama bekleyen yüzbinlerce 
öğretmenimiz var mıdır, vardır. 34 
öğretmenimiz ataması yapılmadı-
ğı için bunalıma girerek intihar et-
miş midir, etmiştir. Hal böyleyken, 
MEB’in Şubat ayında yapacağı 10 
bin atama çok yetersiz olacaktır. 

Bu noktada Başbakan’ın Şubat 
ayında 10 bin atama ısrarını anla-
mak da mümkün değildir. Sendi-
kamızın talebi Şubat ayında 40 bin 
atama yapılmasıdır. Şayet 40 bin 
atama yapılmıyorsa, en azından 
talebimizin yarısı kadar, yani 20 bin 
öğretmen ataması yapılmalıydı. 
Başbakan bu gençlere bir jest ya-
parak atama sayısını artırsaydı ne 
kaybedecekti?

Bakanlık Şubat ayında 10 bin, 
Ağustos ayında da 40 bin atama 
ile birlikte 2014 yılında 50 bin ata-
ma yapmayı planlamaktadır. 2014 
yılında yapılması planlanan 50 bin 
atama, ücretli öğretmen sayısını 
bile karşılamamaktadır. Dolayısıy-
la öğretmen ihtiyacının giderilmesi 
için 2014 yılında en az 100 bin ata-
ma zorunludur.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgeleri ile mahrumiyet bölgele-
rinde de ciddi bir öğretmen açığı 
bulunmaktadır. Öğretmen açığının 
kapatılabilmesi için bu bölgelerin 
de cazip hale getirilmesi, öğret-
menlerin buralarda çalışmasının 
özendirilmesi gerekmektedir. Bu 
noktada; kalkınmada öncelikli 
yerlerde görev yapanlara tazmi-
nat ödenmelidir. Ayrıca yer de-
ğiştirmelerde öncelik, karşılıklı ve 
gönüllü yer değiştirme talepleri-
ne verilmeli; öğretmen temininde 
güçlük çekilen il ve ilçelerde 5 yıl-
dan uzun süre görev yapmış olan-
ların istekleri halinde başka yerlere 
atanmaları sağlanmalıdır. Bu ül-
keyi yönetenler, kalabalık sınıflarla 
eğitim yarışında ipi göğüslemenin 
mümkün olamayacağını artık gör-
melidir.

İL İÇİ ÖZÜR GRUBU 
MAĞDURİYETLERİ DEVAM 

EDİYOR.
Milli Eğitim Bakanlığı özür grubu 

tayinlerinin sonuçlarını 21 Ocak 
tarihinde açıkladı. Ancak özür gru-
bu tayinleri yine öğretmenlerimizin 

sorunlarını çözmedi. Burada en 
büyük sıkıntı il içi özür tayinlerinde 
yaşandı. İl içinde 29 bin 49 başvu-
ru yapılırken, sadece 8 bin 631 ki-
şinin tayini gerçekleştirildi. Yani 20 
bin 418 öğretmenin umutları başka 
bahara kaldı. Evi ile okulu arasın-
da neredeyse bir il kadar mesafe 
bulunan öğretmenlerimiz büyük 
hayal kırıklığı yaşamıştır. Örneğin 
ailesi Ankara’da yaşayan bir öğ-
retmenimizin okulu Ankara’ya 160 
km. uzaklıkta bulunan Nallıhan il-
çesinde olabilmektedir. Dolayısıyla 
bu öğretmenimiz her gün geliş-
gidiş 320 km. yol kat edemeye-
ceğine göre, ailesinden ayrılmak 
zorunda kalmaktadır. Benzer bir 
örneği Sivas’tan da verebiliriz. 
Sivas’ta Gemerek ile Koyulhisar 
ilçeleri arası tam 281 km.’dir. Bu 
durumda olan öğretmenlerimizin 
ömrü ailelerine kavuşmayı bekle-
mekle mi geçecektir?

Öte yandan sınıf öğretmenlerinin 
mağduriyetleri de giderilememiştir. 
Sınıf öğretmenliği alanında toplam 
15 bin 562 başvuru yapılmış an-
cak sadece 2 bin 704 öğretmen 
yer değiştirebilmiştir. Bu da 4+4+4 
sisteminin yarattığı olumsuzlukla-
rın hala devam ettiğini göstermek-
tedir.  Görüldüğü üzere bu sistemi 
insan planlaması yapmadan, ge-
rekli fiziki alt yapıyı hazırlamadan 
ihdas edenler hem öğretmenleri-
mize hem de öğrencilerimize dar-
be vurmuştur.

EĞİTİMİN SORUNLARI DAĞ 
OLMUŞ

Yeni eğitim sisteminde seçmeli 
dersler getirilmiştir ancak bu ders-
lere öğretmen bile bulunamamak-
tadır.

Okullar fiziki imkânsızlıklar için-
dedir. Laboratuvarı, bilgisayar 
odası, kütüphanesi, spor salonu 
olmayan okullar vardır. Okullara 
ayrılan ödenek yetersiz olduğu için 
bazı okullarımız ısınma sorunu ya-
şamaktadır. Küçücük çocuklarımız 
kışın ortasında üşüyerek ders işle-
mek zorunda kalmaktadır.  Elektrik 
ve su borcunu ödeyemeyen okul-
larımız bulunmaktadır. Tuvaleti hij-
yenik olmayan, camı, sandalyesi, 
masası kırık okul sayısı maalesef 
çok fazladır. İlkokul ve ortaokulla-
ra 1 TL bile verilmemektedir. Bu 
durumda okullar ihtiyaçlarını nasıl 
karşılayacaktır?

Bölgeler arası ve okullar arasın-
daki alt yapı, donanım eksikliği ile 
müfredat yönünden oluşan fark-
lılıklar öğrenci başarısını düşür-
mektedir. Bu noktada her öğrenci-
ye eşit koşullarda öğrenme fırsatı 
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verilmelidir.
Eğitime ayrılan bütçe çok ye-

tersizdir. Ülkeyi yönetenler, “Aslan 
payı eğitime ayrılıyor” diye övünse 
de, bütçenin büyük bölümü perso-
nel giderlerine ayrılmaktadır. Dola-
yısıyla yatırımlara ayrılan pay çok 
düşük kalmaktadır.

Öte yandan ülkemizde birleş-
tirilmiş sınıf uygulamaları devam 
etmektedir.

Öğretmenlik mesleğine bakış 
açısı ise son derece olumsuzdur.

Bu noktada ülkeyi ve eğitimi 
idare edenlerin, suni ve politik 
gündemler yaratma gayretlerini 
bırakıp, eğitimde başarı sağlama-
mız için öncelikli olarak yapılması 
gerekenleri ele alması gerekmek-
tedir. Dolayısıyla;

Derslik başına düşen öğrenci 
sayıları ideal ölçülerde olmalıdır. 
Birleştirilmiş sınıf uygulamalarına 
son verilmelidir. 2014 yılında 50 bin 
değil, en az 100 bin öğretmen ata-
ması yapılmalıdır. Ücretli öğretmen 
istihdamına son verilmeli, tüm öğ-
retmenler kadrolu olarak atanmalı-
dır. Okullaşma oranları yüzde 100 
seviyesine ulaştırılmalıdır. . Okul 
öncesi eğitim zorunlu hale getiril-
melidir. Bölgeler arası, okullar ara-
sı fırsat eşitsizlikleri giderilmelidir. 
Okulların fiziki ve alt yapı eksiklik-
leri giderilmelidir. Eğitime ayrılan 
pay artırılmalıdır. Sınıf geçmede 
öğretmen etkinliği artırılmalıdır. 
Öğretmenin sosyal statü kaybı te-
lafi edilmelidir.  Öğretmenlerin pe-
riyodik olarak hizmet içi kursundan 
geçirilmeleri sağlanmalıdır.

BECERİKSİZ MEB YÖNETİMİNİN 
YAPTIĞI HATALARIN BEDELİNİ 
ÖĞRENCİLER ÖDEMEKTEDİR.
Bilindiği gibi 2013 SBS sonuçla-

rında yapılan inceleme sonucunda 
Almanca ve Fransızca testlerini 
cevaplayan 718 adayın yabancı dil 
testlerine ilişkin değerlendirmede 
yanlışlık yapıldığı tespit edilmiş; 
bunun üzerine MEB, sadece 718 
adayın puanlarını yeniden hesap-
lamıştı. Konu yargıya taşınmış ve 
mahkeme tüm adayların puanları-
nın yeniden hesaplanması gerekti-
ğine karar vermiştir. Yargının böyle 
bir karar vereceği aslında çok bel-
liydi. Zira 718 öğrencinin puanının 
değişmesi bütün sıralamayı değiş-
tirmektedir. Buna rağmen Bakan-
lığın bu sonucu öngörememesi 
ve sadece 718 adayın puanlarını 
yeniden hesaplaması bugün yaşa-
dığımız kaotik duruma neden ol-
muştur. Üstelik en acısı da Bakan 
Avcı’nın vicdanının rahat olduğunu 

söylemesidir. Tabi, mağdur olan 
ne de olsa sizin çocuklarınız, to-
runlarınız değil. Başka bir ülkenin 
bakanı böyle bir durumda bir sa-
niye bile o makamda oturmazdı. 
Ancak bizim ülkemizde skandal-
ların üstü o kadar kolay kapatılıyor 
ki, iki ay sonra kimse hatırlamıyor 
bile… MEB’in karara itirazı da so-
nucu değiştirmeyecektir. Kısacası 
MEB bu işi de eline yüzüne bulaş-
tırmıştır. Tüm puanların yeniden 
hesaplanması durumunda bazı 
öğrencilerin okulu değişebilecek-
tir. Bakanlığın böyle bir durum 
karşısında gerekli tedbirleri alması 
gerekirdi. Şimdi öğrenciler tedirgin 
bir bekleyiştedir. Ne yazık ki bece-
riksiz MEB yönetiminin yaptığı ha-
taların bedelini öğrencilerimiz ve 
aileleri ödemektedir.

MEB ÇALIŞANLARINI 
FİŞLEYENLER 

CEZALANDIRILMALIDIR.
Bu eğitim-öğretim yılında MEB 

çalışanlarının fişlendiği ortaya çık-
tı. Bakanlık Merkez Teşkilatında 
çalışanların MEB Müsteşarı Yusuf 
Tekin’in talimatıyla fişlendiğine dair 
belgeler eğitim camiasını sarstı. 
28 Şubat’ı, cunta dönemlerini ha-
tırlatan fişlemeler MEB’in kara bir 
lekesidir. Bakanlık ve MEB Müs-
teşarı fişlemeleri yalanlayan açık-
lamalar yapsa da, ortaya konulan 
belgeler yenilir yutulur cinsten de-
ğildir. Her fırsatta fişlemelere karşı 
olduğunu söyleyenler, fişlemelerin 
2010 yılında sona erdiğini öne sü-
renler bu belgeler karşısında akla 
ve mantığa uygun hiçbir açıklama 
yapamamıştır. Üstelik bu fişleme-
ler MEB’de yapıldıysa, başka ku-
rumlarda da yapılmış olması kuv-
vetle muhtemeldir. Hükümetin ve 
MEB’in bu konuda verecek hesabı 
vardır. Bu hesap verilmeden eğitim 
çalışanları rahat etmeyecektir. İşin 
garip tarafı her fırsatta darbelere 
karşı olduğunu söyleyenlerin bu 
fişlemeler karşısında sesinin solu-

ğunun çıkmamasıdır. Demek ki bu 
güruh ‘bana dokunmayan yılan bin 
yıl yaşasın’ anlayışındadır ve sa-
dece kendilerine demokratlardır. 
Sendika olarak fişlemelerle ilgili 
suç duyurusunda bulunduk. Yar-
gının bu konuda vereceği kararı 
bekliyoruz.

Fişlemelerin üstü kapatılmama-
sı gerekirken, olayın sorumluları-
nın cezalandırılması gerekirken, 
MEB’de ilginç olaylar yaşanmak-
tadır. Teftiş Kurulu Başkanı Hüse-
yin Acır görevden alınmış; Acır’ın 
yerine İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın 
fişleme iddialarında adı geçen 
kardeşi Atıf Ala getirilmiştir. Dola-
yısıyla Bakanlık çalışanlarını fişle-
diği iddia edilen bir kişinin olayın 
aydınlatılması için açığa alınması 
gerekirken, bu olayı soruşturmakla 
görevli Teftiş Kurulu Başkanlığına 
getirilmesi manidardır. Atıf Ala’nın 
atamasının ardından ise Teftiş 
Kurulunda görevli başkan yardım-
cıları ve müfettişler istifa etmiştir. 
Çok net söylüyoruz ki; Atıf Ala şa-
ibelidir. Ala üzerindeki şaibeyi kal-
dırmadıkça bakanlık çalışanlarının 
gönlünde yer edinmesi mümkün 
olmayacaktır.

TÜRK EĞİTİM-SEN SÖZLÜ 
SINAVLARI TAKİBE ALDI

Bilindiği gibi yönetici atamala-
rında mülakat sınavlarında birçok 
şaibe peşi sıra gelmişti. Sendika 
olarak tüm illerde yönetici atama-
larında yapılan haksızlığı protesto 
etmiş, bu sınavları yargıya taşımış-
tık. Sivas’ta yazılı sınavdan 87,879 
puan alarak başarılı olan ancak 
mülakatta kendisine 53,0156 puan 
verilerek başarısız sayılan üyemiz 
için açtığımız davada yargı iptal 
kararı vermiştir.  Bu çok önemli bir 
gelişmedir ve  konuyla ilgili diğer 
davalara emsal teşkil etmektedir. 
Yargı hukuksuzluğa geçit verme-
miştir.

Öte yandanşube müdürlüğü 
için yazılı sınavlar yapıldı, başarı-

lı olanlar sözlü sınavlara girmeye 
hak kazandı. Ancak şube müdür-
lüğü sınavında sadece sözlü sına-
va göre değerlendirme yapılacak, 
yazılı sınav sonuçları hiçbir şekilde 
dikkate alınmayacaktır. İşte sendi-
kamız bu hukuksuzluğu da yargıya 
taşıyacaktır. Zira yapılan büyük bir 
ahlaksızlıktır, sahtekârlıktır, yandaş 
kayırmadır. Cumhuriyet tarihinde 
bu kadar yandaş kayıran, torpile 
geçit veren, ‘kendi adamım olsun 
da liyakatsiz olsun’ diyen, hak ye-
meyi, kul hakkına göz dikmeyi mu-
bah sayan başka bir iktidar yoktur.  
Türkiye tez zamanda bu yandaşlık 
anlayışından kurtarılmalıdır, ehil in-
sanlar iş başında olmalıdır.

Tüm bunlarla birlikte MEB’de il 
ve ilçe milli eğitim müdürlerinin ba-
zıları görevden alınmakta, bazıları-
nın da görev yerleri değiştirilmek-
tedir. Görevden alınanların yerine 
idareye tanınan taktir yetkisiyle 
getirilenler ise sınava dahi girme-
den şube müdürü yapılmaktadır. 
Şu anda 6 bine yakın aday şube 
müdürlüğü yazılı sınavını kazanıp, 
sözlü sınava girmeyi beklemekte 
iken; Bakanlık, 6 bin kişiyi hiçe sa-
yarak, hülle yoluyla gerekli şartları 
taşımayan kişileri sırf yandaş ol-
dukları için şube müdürü yapmış-
tır. Sendikamız bu şekilde yapılan 
atamaların iptalini istemiştir ve ko-
nunun yakın takipçisidir. Tehditle, 
sürgünle, baskıyla insanları ezen-
ler, hak etmeyen kişileri makamla-
ra getirenler MEB’de insanlık suçu 
işlemektedir. Sözlü sınavların, il ve 
ilçe milli eğitim müdürlerinin görev 
yerlerinin değiştirilmesinin ya da 
görevden alınmasının, hülle yoluy-
la şube müdürlüğü atamalarının 
esas amacı;  yandaşlarını getir-
mek, statükocu anlayışı hâkim kıl-
mak ve makamları kendilerine biat 
eden yöneticilerle doldurmaktır.

ÖĞRETMENLERİN KAZANILMIŞ 
HAKLARI BUDANIRKEN, KİMSEYİ 
O KOLTUKLARDA BİR ELİ YAĞDA, 

BİR ELİ BALDA OTURTMAYIZ.
MEB’in öğretmenleri 657 Sa-

yılı DMK’nın dışına çıkarmak için 
çalışma başlattığını, buna göre 
öğretmenliğe başlayanların ilk bir 
yıl kadrosuz çalışacaklarını, bir 
yıl sonunda idare çalışmak iste-
mezse, öğretmenlerin görevlerine 
son verebileceklerini kamuoyuna 
açıklamıştık. Bu da öğretmenlerin 
iş güvencesiz hale getirileceği an-
lamına gelmektedir.

Konuyla ilgili bugüne kadar 
MEB’den en küçük bir açıklama 
yapılmamış, iddiamız yalanlanma-
mıştır. Dolayısıyla bu sessizliğin 
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hayra alamet olduğunu düşün-
müyoruz. Sadece bazı internet si-
telerinde öğretmenlerin 657 Sayılı 
Kanun içerisinde özel bir statüye 
kavuşacağına dair haberler yer 
almıştır. Acaba gerçekten öğret-
menler 657 Sayılı Kanun içinde 
özel bir statüye mi kavuşturulacak 
yoksa ince hesaplarla 657 Sayılı 
Kanun dışına mı çıkarılacak? Bu-
radan net olarak söylüyoruz: Şayet 
düşündüğümüz gibi öğretmenleri 
657 Sayılı Kanun dışına çıkaracak 
bir çalışma yapılıyorsa, öğretmen-
lerin iş güvenceleri ellerinden alın-
maya çalışılıyorsa, buna göz yu-
macağımızı hiç kimse beklemesin. 
Ne yapar eder, o kanun çalışması-
nı durdururuz. Bakanlık kapısında 
on binlerce öğretmenle tarihte gö-
rülmemiş büyük eylemler yaparız. 
Üstelik öğretmenlerin, eğitim ça-
lışanlarının kazanılmış hakları bu-
danırken, o koltuklarda kimseyi bir 
eli yağda, bir eli balda oturtmayız. 
800 bin öğretmenin geleceğiyle, iş 
güvencesiyle, kazanılmış hakları 
ile kimse oynayamaz. Burası Ma-
dagaskar değildir, öğretmenleri-
miz de şamar oğlanı değildir. Şunu 
da belirtmeliyiz ki; kapalı kapılar 
ardında konunun tarafları ile görü-
şülmeden, gizli çalışmalar yapmak 
MEB’e yakışmamaktadır.

ÖĞRENCİ ANDI KALDIRILDI, 
TÜRK MİLLETİ EN ÖNEMLİ 
DEĞERLERİNDEN BİRİNİ 

YİTİRDİ…
Bu eğitim-öğretim yılına dam-

gasını vuran konulardan birisi de 
1933 yılından beri okutulan Öğ-
renci Andı’nın kaldırılması olmuş-
tur. Adına demokratikleşme paketi 
dedikleri ancak demokratikleşme 

ile ilgisi olmayan, PKK terör örgü-
tünü meşrulaştırma anlamına ge-
len paket ile birlikte Öğrenci Andı 
kaldırılmış; q, w, x harflerinin kul-
lanımının önündeki engeller kal-
dırılmış; özel okullarda farklı dil ve 
lehçelerde eğitimin önü açılmıştır. 
Yıllardır bölücü çevrelerin dilin-
de pelesenk olan konuları hayata 
geçiren Hükümet, ne yazık ki ırkçı 
ve ayrılıkçı anlayışın ekmeğine yağ 
sürmüştür. İdeolojik saplantılarla 
hareket edenlere hizmet edilmesi 
kabul edilemeyecek bir durumdur. 
Bu uygulamalarla birlikte bunca 
yıl barış ve kardeşçe yaşamış in-
sanlar bugün birbirinden koparıl-
maktadır. Bu ise en hafif ifadeyle 
kalleşliktir. Ayrıca Öğrenci Andı’nın 
kaldırılması ile birlikte Türk milleti 
ne yazık ki en önemli değerlerin-
den biri yitirmiştir.

EĞİTİM ÇALIŞANLARI AY 
SONUNU GETİRMEK İÇİN HESAP 
YAPMAKTAN YORULMUŞTUR.
2014 yılında 123 TL, 2015 yılında 

da yüzde 3+3 zam çalışanlar için 
büyük bir yıkım olmuştur. Üstelik 
2014 yılında memurlar enflasyon 
farkı alamayacak, öğretmenlerin 
ek derslerine zam yapılmayacak, 
tazminatlar artırılmayacak, aile ve 
çocuk yardımı yerinde sayacak-
tır. Yolsuzlukların ayyuka çıktığı, 
olağan dışı gelişmelerin yaşandı-
ğı, Türk lirasının dolar karşısında 
değer kaybettiği bugünlerde eko-
nomik kriz etkisini giderek hisset-
tirmektedir. 2014 yılının sonunda 
enflasyonun hedeflenenin çok 
üzerinde çıkması muhtemeldir. 
Öğretmen, hizmetli, memur, tek-
nisyen, şef, daktilograf v.b. tüm 
eğitim çalışanları ay sonunu getir-
mek için hesap kitap yapmaktan 

bıkmış usanmıştır. Kimileri ayak-
kabı kutularına milyon dolarlar 
yığarken; eğitim çalışanları 10 yıl 
önceki ayakkabılarını, ayakkabı 
kutularında muhafaza etmeye ça-
lışmaktadır.

Öte yandan 2014 yılı için öğret-
menlerimize 75 + 75 TL’lik bir iyi-
leştirme kararı çıkmıştır. Ancak bu 
miktarın öğretmenlerimizin ekono-
mik sorunlarını çözmekten uzak 
olduğu açıktır. 666 KHK ile 1500 
TL’ye varan ek ödemeler söz ko-
nusu iken ve iki yıla yakındır öğret-
menlerimizin uğradığı kayıplar göz 
önüne alındığında 75+75 TL’nin 
delik ceplere faydası olmadığı gö-
rülecektir.

2013-2014 eğitim-öğretim yılı-
nın ilk yarı yılı sorunlarla geçmiş-
tir. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanı 
Nabi Avcı’nın yarı yıl karnesi kırık 
notlarla doludur. Mevzu bahis eği-
tim çalışanlarını fişlemek, yandaş 
kayırmak, torpil, eğitim çalışan-
larının haklarını budamak, hak ve 
hukuk yemek olunca son derece 
başarılı olanlar; eğitimin ve eği-
timcilerin sorunlarını çözmede en 
ufak bir başarı gösterememekte-
dir. Şayet Bakan ikinci dönem de 
aynı performansı sergilerse, sınıf-
ta kalması kaçınılmaz olacaktır. 
Umuyoruz ki; ikinci yarı yıl eğitimin 
sorunlarının çözüldüğü, Milli Eği-
tim Bakanlığı’nın hatalarından ders 
aldığı, tüm eğitim çalışanlarının 
ve öğrencilerimizin beklentilerinin 
karşılandığı bir dönem olur. 

* Genel Başkan İsmail KON-
CUK’un 1. yarıyıl değerlendirmesi 
için yaptığı basın açıklamasıdır. 
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Türkiye Kamu-Sen ve Türk 
Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail 
Koncuk, 10 Ocak 2014 tarihin-
de Türkiye Kamu-Sen Antalya İl 
Temsilciliği tarafından düzenlenen 
Şube Başkanları İstişare Toplantı-
sına katıldı.

Türk Eğitim-Sen’in İlçe Temsil-
cileri Büyük Türkiye Buluşması’nın 
ikincisi de 11-12 Ocak 2014 tarihin-
de Antalya’da yapıldı. Toplantıya 
Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-
Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, 
Genel Merkez Yönetim Kurulu 
Üyeleri, İlçe Temsilcileri ve İlçe Yö-
netim Kurulu Üyeleri katıldı.

DEVLETİMİZ KİMSENİN KARA 
KAŞINA, KARA GÖZÜNE FEDA 

EDİLECEK BİR DEVLET DEĞİLDİR.
Saygı duruşunda bulunulması 

ve İstiklal Marşı’nın okunmasının 
ardından bir konuşma yapan Tür-
kiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-
Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, 
Türkiye’nin çok sıkıntılı ve buhranlı 
günlerden geçtiğini ifade ederek, 
şunları kaydetti: “Türkiye’yi son 
11 yıldır iyi yönettiğini iddia eden-

lerin hangi kirli tezgâhların içinde 
olduğunu gördük. Ayakkabı kutu-
larından milyon dolarların fışkırdı-
ğını gördük. İmam Hatiplerin temiz 
adının kirli işlere alet edilmeye ça-
lışıldığını gördük. Bakan çocuk-
larının evlerinde kasalar dolusu 
meşruiyeti izah edilmeyen milyon 
dolarların çıktığını gördük. Buna 
rağmen Türkiye’de hırsızlık suç 
değil, hırsızı görmek suç haline 
geldi. Yargı bağımsızlığı ortadan 
kaldırılmaya çalışılıyor. 2010 yılın-
da yapılan referandumla HSYK’nın 
yapısını değiştirenler, kendi aleyh-
lerine kararlar vermesi üzerine bu 
yapıyı yargılar hale geldi. Şu anda 
HSYK’nın yapısının değiştirilme-
si için TBMM’de taslak çalışması 
bulunmaktadır. Türkiye’de yargı 
bağımsızlığının alt üst edilmesine 
hepimizin dikkatle yaklaşması ge-
rekir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 
orman kanunu ile yönetilmemek-
tedir, aşiret devleti ya da parti dev-
leti değildir. Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti kimsenin babasının çiftliği 
de değildir. Tüm kuruluşları kendi 
kafasına göre alaşağı etme hakkı 
kimsenin değildir. Bunun cevabı-

nı milletimiz demokratik kurallar 
içinde vermek zorundadır. Bu mil-
let şuna karar vermelidir: Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti insan hakla-
rına dayalı, demokratik bir devlet 
olarak, kurumların yetki ve gö-
revlerinin belirli olduğu bir ülke mi 
olacak yoksa bir adamın istediğini 
yaptığı bir devlet mi olacak? Cum-
huriyetten, demokrasiden vaz mı 
geçeceğiz? Bu karar, her türlü si-
yasi ve ideolojik anlayışın üzerin-
dedir. Yüzbinlerce şehidin kanıyla 
kurulmuş bir devletten bahsediyo-
rum. Devletimiz, kimsenin kara ka-
şına, kara gözüne feda edilecek bir 
devlet değildir. Siyasi anlayışımız 
ne olursa olsun bu yaşananlara 
set olmak zorundayız. Devletimizin 
oyuncak haline getirilmesine onay 
verilmemelidir. Bu anlayışı sergi-
leyenlerin ipliğini pazara çıkarmak 
için elimizden geleni yapmalıyız.”

MEB’DE 28 ŞUBAT BENZERİ 
FİŞLEME YAPILMIŞTIR.

MEB’de yaşanan fişlemelere de 
değinen Koncuk “Bunlar 28 Şubat 
darbesini her platformda yerden 
yere vurdu. Darbeci mantığın ne 
olduğunu anlattı, bununla müca-
dele edeceklerini söyledi. Ama 
geldiğimiz noktada yine 28 Şubat 
benzeri fişleme çalışmaları oldu-

ğunu gördük. MEB çalışanlarının 
fişlendiği ortaya çıktı. Yıllardır 28 
Şubat mantığı üzerine siyasi anla-
yışınızı yerleştireceksiniz ama aynı 
kirli mantığı milleti siyasi görüşleri-
ne göre ayrıştırma anlayışı ile or-
taya koyacaksınız. Bu utanılacak 
bir tablodur. Şunu da söyleyeyim, 
fişçiler mutlaka sizi de fişlemiş-
tir. Peki nasıl fişlemiştir? Bunlar, 
memleketi karşılıksız seviyor diye 
fişlemiştir. Siyasi ikbalimizin önün-
de engeldir diye fişlemiştir. Ülkenin 
bölünmez bütünlüğünden yanadır 
diye fişlemiştir. Fişlesinler. Üstelik 
fişlemelerin sadece MEB ile sınır-
lı olduğunu da düşünmüyorum.” 
diye konuştu.

BAŞBAKANA SORUYORUM: SİZİN 
DOSTLARINIZ ÇETE Mİ?

Koncuk sözlerini şöyle sürdür-
dü: “Bugünlerde hırsızlık olay-
larının üzerini örtmek için başka 
şeyler öne sürülmeye başlandı. 
Bunlardan birisi de yeniden yargı-
lamadır. Dün Başbakan “Suçsuz 
insanlar içeride yatıyor” dedi. Ben 
de soruyorum: Kimin döneminde 
oldu bunlar? Sizin bunu söyleme-
ye hakkınız var mı?

Öte yandan Başbakan 17 Aralık 
operasyonu için önce çete demişti 
şimdi de dost-modern darbe ta-

İLÇE TEMSİLCİLERİ BÜYÜK TÜRKİYE BULUŞMASI 
(2. GRUP) ANTALYA’DA YAPILDI
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nımlaması yaptı. Ben de Başba-
kana soruyorum: O zaman sizin 
dostlarınız çete mi?

Hatırlarsanız Sayın Başbakan 
Ergenekonun savcısı olduğunu 
söylemişti; Zekeriya Öz’ü yerden 
yere vuranlara “ Abdestinizden 
şüpheniz olmazsa, namazınızdan 
da şüpheniz olmasın. Bırakın sav-
cılar görevini yapsın” dediniz. Peki 
şimdi ne oldu, ne değişti?”

O SENDİKA BAŞKANININ DİLİ 
BOĞAZINA KAÇTI.

Genel Başkan Koncuk, sen-
dikamızı Ergenekoncu olmakla 
suçlayanları da eleştirerek şöyle 
konuştu: “Yandaş sendika bizi 
Ergenekoncu olarak suçluyordu. 
O sendika başkanın da dili boğa-
zına kaçtı. Demek ki Ergenekon 
yokmuş, hepsi hikâyeymiş. Erge-
nekoncu, Balyozcu diye yakasın-
dan tutup içeri atmadığınız insan 
kalmadı. Yazıklar olsun. Bakalım 
bundan sonra ne diyecekler? De-
mek ki Ergenekoncular da suçsuz-
muş. Ergenekon hayali bir olaymış. 
Bunu koskoca Başbakan söylü-
yor. Ben de şimdi o yandaş sen-
dikanın başkanına sesleniyorum: 
Haydi çık konuş bakalım. Bu ye-
niden yargılama neyin nesi açıkla 
bakalım.

CUMHURİYETİN BEDELİNİN NE 
OLDUĞUNU BİLEN ADAMLAR 
BU MÜCADELEYİ VERECEK; 

HIMBILLAR VE TOSUNCUKLAR DA 
BİR KENARDA OTURMAYA DEVAM 

EDECEK.
Biz darbelere sonuna kadar kar-

şıyız. Bakınız 28 Şubat’tan dolayı 

içeride yatan bir kişi bile kalmadı. 
Oysa 28 Şubatçılar bu milleti inim 
inim ağlatmıştı. Yüreğiniz yetiyorsa 
onlardan hesap sorun. Ama bun-
lar tatlı su demokratlarıdır. Darbe-
cilerin bunlarla işi olmaz. Darbe 
yapılır, vatanseverleri içeri atarlar. 
Darbecilerin hımbıllarla uğraştı-
ğını gördünüz mü? Bunlar hımbıl 
adam.

Herkes bilmelidir ki; darbecilere 
dün de karşıydık, bugün de karşı-
yız, yarın da karşı olacağız. Biz tatlı 
su demokratları değiliz. Demok-
rasi mücadelesi vermeye devam 
edeceğiz. Cumhuriyetin bedelinin 
ne olduğunu bilen adamlar bu 
mücadeleyi verecek; hımbıllar ve 
tosuncuklar da bir kenarda otur-
maya devam edecek. Darbelerin 
yetiştirdiği tosuncuklar sendikal 
alanda da var. Onlar öyle bir şı-
mardı ki ayakları yere değmiyor. 
Ama bugünlerde onları korku sar-
dı. Çünkü artık yalan rüzgârı sona 
eriyor.”

TÜRKİYE EKONOMİK KRİZ İLE 
KARŞI KARŞIYADIR.

Türkiye’nin ekonomik krizle karşı 
karşıya olduğunu ifade eden Kon-
cuk, “Öyle bir döneme giriyoruz ki; 
şu anda yaşadığımız olaylar dola-
rı fırlattı, borsayı çökertti. Türkiye 
ekonomik krizle karşı karşıyadır. 
Önümüzdeki süreçte de enflasyo-
nun iki haneli rakamlara çıkacağını 
göreceğiz. Bunun acısını da biz 
çekeceğiz; gariban vatandaşları-
mız, memurlar, dar ve sabit gelir-
liler çekecek. Ama bunlara bir şey 
olmaz. Çünkü onların milyon do-
larları var, yurtdışında banka he-
sapları, malları, mülkleri var. Ama 

bizim gidecek bir yerimiz yok. Bu 
memleket bizim” dedi.

AKADEMİSYENLERİN 
DURUMU TORBA YASADA DA 

DÜZELTİLMEDİ.
Toplu sözleşme masasında re-

zillik yaşandığını, malum sendika-
nın memurları 123 TL’ye sattığını 
belirten Koncuk, “123 TL’yi allayıp 
pullayıp vatandaşa sunmaya çalı-
şıyorlar. 15 Ocak’ta herkes cebine 
giren parayı görecek. 2014 yılında 
enflasyon farkı yok, aile ve çocuk 
yardımı artmıyor, öğretmenlerin ek 
derslerine zam yok, akademisyen-
lerin maaşlarında iyileştirme ya-
pılmadı. Ayrıca akademisyenlerin 
durumu Torba Yasada da düzeltil-
medi. Şu anda HSYK ile ilgili kanun 
taslağı hazırlamakla meşguller, ‘bu 
pisliğin içinden nasıl kurtuluruz’ 
hesabı yapıyorlar” diye konuştu.

4/C GİBİ İNSAN HAKLARI İLE 
ÖRTÜŞMEYEN İSTİHDAM ŞEKLİ 
OLDUĞU MÜDDETÇE HİÇKİMSE 

İNSAN HAKLARINDAN SÖZ 
EDEMEZ.

Sicil affı ve bir derece verilme-
si ile ilgili mutabakat sağlandığını 
ama bu konulara Torba Yasada yer 
verilmediğini kaydeden Koncuk, 
23 bin 4/C’linin yaşadığı dramı da 
gündeme getirdi. 4/C’nin insan-
lık ayıbı olduğunu, bu ülkede 4/C 
gibi insan hakları ile örtüşmeyen 
istihdam şekli olduğu müddetçe 
hiçkimsenin insan haklarından söz 
etmemesi gerektiğini bildiren Kon-
cuk, “4/C’lileri kadroya almak için 
gayret gösterdik ve göstermeye 
devam edeceğiz” dedi.

ÖĞRETMEN KANUNU ÇALIŞMASI 
HAYATA GEÇERSE EN ÖNEMLİ 

KAZANIMIMIZ OLAN İŞ 
GÜVENCESİNİ KAYBEDECEĞİZ.

ÖĞRETMENLERİ İŞ GÜVENCESİZ 
HALE GETİRMEK GİBİ BİR 

KİRLİ TEZGAH OLUŞTURMAYA 
ÇALIŞIYORSANIZ, O 

MAKAMLARDA SİZİ RAHAT 
OTURTMAYIZ.

MEB’in Öğretmen Kanunu ça-
lışması olduğunu belirten Koncuk, 
öğretmenleri 657 sayılı DMK dışına 
çıkarmaya çalıştıklarını bildirdi. Bu 
durumda 800 bin öğretmenin he-
sap soracağını kaydeden Koncuk, 
“Gerginlik yaşamayalım. Zira bu 
gerginlik 1-2 günle sınırlı kalmaz” 
dedi.

Koncuk şunları kaydetti: “Bu 
kanunda neler olduğunu detaylı 
bir şekilde bilmiyoruz. Ama edin-
diğimiz bilgilere göre, öğretmen-
liğe başlayanlar ilk 1 yıl kadrosuz 
çalışacaklarmış. Eğer bir yıl sonra 
idare çalışmak istemezse, öğret-
mene uğurlar olsun diyebilecek-
miş. Hazırlanan kanun çalışmasın-
da muhtemelen iller arası rotasyon 
da olacak.

Şunu net olarak söyleyebiliriz ki; 
bu kanun çalışması hayata geçer-
se en önemli kazanımımız olan iş 
güvencesini kaybedeceğiz. Öğ-
retmenlerimiz 657 DMK’nın dışına 
çıkarılacağı için iş güvencesiz hale 
gelecek.

MEB’e hiç güvenmiyorum. Çün-
kü MEB kapalı kapılar ardında iş 
yapıyor. Bu çalışma Müsteşar Yu-
suf Tekin başkanlığında yapılıyor. 
Buradan sesleniyorum: Yüreğiniz 
yetiyorsa, yaptığınız işin doğru 
ve ülkemiz için faydalı olduğu-
na inanıyorsanız bu çalışmanızı 
muhataplarınızla ve kamuoyuyla 
paylaşın. Eğer iyi bir çalışma ya-
pıyorsanız zaten destekleriz ama 
öğretmenlerin kazanılmış haklarını 
budamak gibi, öğretmenleri iş gü-
vencesiz hale getirmek gibi bir kirli 
tezgâh oluşturmaya çalışıyorsanız, 
o makamlarda sizi rahat oturtma-
yız. Tüm sendikalarla birlik oluruz. 
800 bin öğretmen bunun hesabını 
size sorar. Bu kirli oyunu, sinsi pla-
nı devreye sokanlar, öğretmenlerin 
kazanılmış haklarını budamaya 
yönelik çalışma yapanlar aklını ba-
şına almalıdır. Gerginlik yaşama-
yalım. Zira bu gerginlik 1-2 günle 
sınırlı kalmaz. Bu maceradan vaz-
geçin. Kapalı kapılar ardında bizim 
haklarımızı almanıza müsaade 
etmeyiz. Bedeli neyse öderiz ama o 
çalışmayı emin olun size yaptırmayız.
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TÜRKİYE KAMU-SEN VE TÜRK 
EĞİTİM-SEN’İN YETKİYİ ALMASI 

EMEĞİN, ALIN TERİNİN, AHLAKIN, 
YÜREKLİ VE İLKELİ ADAMLARIN 

HALA DEĞER GÖRDÜĞÜNÜ 
ORTAYA KOYMAK BAKIMINDAN 

ÖNEMLİDİR.
Bu sene yetkiyi almamız ge-

rektiğini söyleyen Koncuk, Türki-
ye Kamu-Sen’in ve Türk Eğitim-
Sen’in yetkili olmasının emeğin, 
alın terinin, ahlakın hala değer 
gördüğü anlamına geleceğini be-
lirtti. Koncuk şöyle konuştu: “Sizler 
bu teşkilatın her şeyisiniz. Bizim 
olmadığınız yerde siz varsınız. Bu 
sendikayı el birliği ile Türkiye’nin 
en güçlü sendikası haline getirdik. 
Şimdi mücadelemizi biraz daha 
yukarı taşımamız gerekiyor. Sizin 
duruşunuz, karakteriniz, yılmaz 
iradeniz bu teşkilatı yüceltmekte-
dir. Şu anda Türkiye’de kimseye 
eyvallah etmeden, eğilmeden, ik-
tidarların önünde takla atmadan 
230 bin üye sayısına ulaşan bir 
teşkilatın mensuplarıyız. Sizleri 
tebrik ediyorum. Bundan sonra da 
bu milletin size ihtiyacı var. Çıtayı 
yükseltelim ve yetkiyi alalım. Yetki-
yi almamız Türkiye’de emeğin, alın 
terinin, yürekli ve ilkeli adamların, 
ahlakın hala değer gördüğünü or-
taya koymak bakımından önemli-
dir. Bir ülkede hak etmeyen, emek 
vermeyen, ahlakı bozuk insanlar 
bir yere gelirse bu değerler zarar 
görecektir. Sizin yetkili olmanız bu 
değerlerin ülkemizde hala kıymetli 
olduğunu göstermesi açısından 
önemlidir, Çok çalışalım, hiç dur-
madan çalışalım. Bu değerlerin 
Türkiye’de hala anlamı olduğunu 
arsızlara, soysuzlara, namussuz-
lara göstermek için yetkiyi alalım.”

SİVAS’TA YÖNETİCİ 
ATAMALARINDA SÖZLÜ SINAVA 
AÇTIĞIMIZ DAVAYI KAZANDIK.
Milli eğitimde birçok sorun oldu-

ğunu kaydeden Koncuk yönetici 
atamalarına ve şube müdürlüğü 

sınavlarına değindi. Koncuk şunları 
söyledi: “Yönetici atamalarına ya-
pılan sözlü sınavlar davalık olmuş-
tur. Sivas’ta eski yönetim kurulu 
üyelerimizden birinin açtığı davayı 
kazandık. Bu önemli bir gelişme-
dir. İnşallah yargı bu hukuksuzluğa 
fırsat vermeyecektir. Önümüzdeki 
günlerde şube müdürlüğü mülakat 
sınavı olacaktır. Şube müdürlüğü 
sınavında sadece sözlü sınava 
göre değerlendirme yapılacaktır. 
Bu ahlaksızlıktır. İnşallah bunu da 
yargıda kazanacağız. Herkes emin 
olmalıdır ki; Türkiye’de yapılan 
sözlü sınavları takip edeceğiz.”

Genel Başkanın konuşmasının 
ardından Ege Üniversitesi Türk 
Dünyası Araştırma Enstitüsü Öğ-
retim Üyesi Prof. Dr. Nadim Macit 
katılımcılara “Siyasal İslamcı Oto-
riter Zihniyetin Arkeolojisi” konulu 
bir konferans verdi.  Daha sonra 
Hülya Tatlılıoğlu, “Görsel İmaj Yö-
netimi” konulu bir eğitim verdi. 
Eğitimin ardından İlçe Temsilcileri 
İstişare Toplantısı yapıldı.

HER İNSANI SATIN ALIRIZ 
ZANNETTİLER. OYSA HER 

İNSAN SATIN ALINAMAZ. SATIN 
ALINAMAYACAK İNSANLARIN 

EN BAŞINDA GELENLER 
İSE SİZLERSİNİZ, TÜRKİYE 

SEVDALILARIDIR.
Toplantının ikinci gününde ise 

Genel Başkan İsmail Koncuk ka-
panış konuşması yaptı. Koncuk 
konuşmasında şunları kaydetti: 
“Bizim gücümüz inanmış dava 
adamlarından kaynaklanan bir 
güçtür. Bu gücü hesap edeme-
diler. Her insanı satın alırız zan-
nettiler. Oysa satın alınamayacak 
çok insan var. Satın alınamayacak 
insanların en başında gelenler ise 
sizlersiniz, Türkiye sevdalılarıdır. 
Bizi satın alacak hiçbir güç yok. 
Dolayısıyla bulunduğumuz yerde 
en iyisi, en bilgilisi olalım. Diğer 
insanları etkilememiz için bu farz-
dır. Bugüne kadar eyvallahımız 

olmadan yaşadığımız için şu ikti-
dar, bu iktidar bizim umurumuzda 
olmadı. Ama bu milletin dertleriyle 
dertlenen insanların da ülkemizi 
yönetmesi önemlidir. Bu ülke tom-
baladan çıkmadı; aziz milletimiz 
büyük bedeller ödedi. Dolayısıyla 
bu ülkede yaşayan herkesin so-
rumlulukları vardır, çocuklarımıza 
ve torunlarımıza borcumuz bulun-
maktadır. Her alanda üzerimize 
düşen görevleri yerine getirmeliyiz.

10 sene öncesini düşünün. 10 
sene önce tartışılmasını dahi hayal 
edemeyeceğimiz konular bugün 
hayata geçti. Daha düne kadar 
Andımızın kaldırılmasını ağızları-
na alamıyorlardı. Bundan 3-4 yıl 
önce yandaş sendikanın genel 
başkanıyla bir televizyon progra-
mına katılmıştım. Programda yan-
daş sendikanın genel başkanına 
‘Andımızın kaldırılmasını istiyor 
musun?’ diye sormuştum. Cevap 
verememişti. Ama bugün artık çok 
rahatlıkla bunu savunur hale geldi-
ler. Tüm değerlerimizi iğdiş etme-
ye, değerlerimizin içini boşaltmaya 
çalıştılar. Bu nedenle bizim mü-
cadelemiz, sizlerin ortaya koydu-
ğunuz emek, gayret, alın teri son 
derece önemlidir. Bu mücadeleyi 
daha yukarıya çıkarmamız lazım. 
Hepimiz bilmeliyiz ki; birimizde 
eksiklik olursa, bu binanın çatısı 
başımıza çöker, ‘Ben yapmazsam 
birileri yapar’ diye düşünmeyin, siz 
yapmazsanız bu ülkede yapacak 
kimse yok. Bu mücadele, ahlakın 
hakim olması mücadelesidir. Bu 
mücadele, coğrafyamızda milleti-
mizin, çocuklarımızın huzur ve gü-
ven içinde yaşamasının mücade-
lesidir. Sendika olarak her alanda 
mücadele ediyoruz. Atladığımız, 
unuttuğumuz, ‘bana ne’ dediğimiz 
bir tek örneği hiç kimse göstere-
mez. Bu kadar iddialıyız. Bu şartlar 
altında yapılması gereken neyse 
yapıyoruz. Hiç geri adım atmadık. 
Başımıza ne gelir endişesini hiç 
yaşamadık.”

ÖMER BALIBEY VE HÜSEYİN 
ACIR’IN GÖREVDEN ALINMASINI 

KINIYORUM.
Genel Başkan Koncuk MEB’de 

görevden almaları da değerlendi-
rerek, şöyle konuştu: “MEB’de bir-
takım operasyonlar devam ediyor. 
Öğretmen Yetiştirme Genel Müdü-
rü Ömer Balıbey iyi bir eğitimcidir, 
insanları siyasi görüşüne göre ayır-
maz, MEB’de herkesin saydığı bir 
insandır. Balıbey’i görevden aldılar. 
Böyle bir anlayış olur mu? Ömer 
Balıbey kadar milli eğitimi bilen bir 
tek adam yoktur. Buna Bakan Avcı 
da, Müsteşar geçinen Yusuf Tekin 
de dahildir. Ömer Balıbey’in görev-
den alınmasını kınıyorum.

Teftiş Kurulu Başkanı Hüseyin 
Acır da görevden alındı. Acır’ın 
yerine İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın 
kardeşi getirildi. Atıf Ala’nın,  Müs-
teşar Yusuf Tekin ile beraber fiş-
lemeleri yapan kişi olduğu iddia 
ediliyor. Böyle bir iddia olmasına 
rağmen, adamlar o kadar pervasız 
ki, bu kişiyi Teftiş Kurulu Başkanı 
yaptılar. Bu görev için şartları da 
tutmuyor. Demek ki, birtakım ma-
kamlara gelmek için başka şartlar 
gerekiyormuş. Bu olayın üzerine 
Teftiş Kurulu Başkanlığında, baş-
kan yardımcıları, inceleme soruş-
turma komisyonu üyeleri istifa etti. 
Ben istifa edenleri tebrik ediyo-
rum. Bu dik bir duruştur; bu ülkede 
insanlığın, ilkeli duruşun ölmediği 
anlamına gelir.  Ayrıca, Teftiş Ku-
rulu Başkanlığına görevlendirilen 
Atıf Ala fişleme iddiası ile karşı 
karşıyadır. Ala’nın bu soruşturmayı 
yapacak birimin başına getirilmesi 
de manidardır. Atıf Ala’nın en azın-
dan bu göreve gelmeden önce 
aklanması beklenebilirdi, bu dahi 
beklenmemiştir. Hak etmeyen bir 
adamı buraya getiriyorsanız, böyle 
istifalar da olur. İnsan her makama 
atlamaz; yıllarca emek vermiş kişi-
lere saygısızlık yapılmaz. Bu görev 
değişikliğini de kınıyorum.”
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1739 sayılı Milli Eğitim Temel 
Kanunu’nun 43. maddesi ile 
14.07.1965 tarih ve 657 sayılı Dev-
let Memurları Kanunu’nun 152. 
maddesinde değişiklik yapılma-
sına dair 5204 Sayılı Kanunun 1. 
maddesiyle, 1739 sayılı Milli Eği-
tim Temel Kanunu’nun 43. mad-
desinin üçüncü fıkrasından sonra 
gelmek üzere yedi fıkra eklenerek 
öğretmenlik mesleğinin kariyer 
basamaklarına ayrılması esası 
kabul edilmiş ve 14/6/1973 tarih-
li ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel 
Kanununun 43 üncü maddesi ile 
14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Dev-
let Memurları Kanununun 152’nci 
maddeleri dayanak alınarak çıkarı-
lan Öğretmenlik Kariyer Basamak-
larında Yükselme Yönetmeliği’nin 
“Sınavdan muaf olan adayların 
başvurularında aranacak şartlar” 
başlıklı 9. maddesi;

“Alanında veya eğitim bilimleri 
alanında tezli yüksek lisans veya 
doktora öğrenimini tamamlayan-
lar, öğretmenlik kariyer basamak-
larında yükselme sınavından mu-
aftır.

Sınavdan muaf bulunanların ka-
riyer basamaklarında yükselme-
lerinde, eğitim-öğretim hizmetleri 
sınıfı kadrolarında bulunan öğret-
menlerden adaylık dönemi hariç 
başvuru süresinin son günü itiba-
rıyla;

a) Alanında veya eğitim bilimleri 
alanında tezli yüksek lisans öğre-
nimini tamamlayanlardan uzman 
öğretmenlik için öğretmenlikte 7 
yıl,

b) Alanında veya eğitim bilimleri 
alanında doktora öğrenimini ta-
mamlayanlardan başöğretmenlik 
için öğretmenlikte 7 yıl kıdemi bu-
lunmak şartı aranır.” şeklinde dü-
zenlenmişti.

Anayasa Mahkemesi 2004/83 
E., 2008/107 K. Sayılı ve 
21.05.2008 tarihli kararı ile 5204 
Sayılı Kanun’un 1. maddesinde 
yer alan “alanında ya da eğitim bi-
limleri alanında tezli yüksek lisans 
veya doktora öğrenimini tamam-
lamış olanlardan uzman öğret-
menlik veya başöğretmenlik için 
aranacak kıdem”….yönetmelikle 
düzenlenir. ” ibaresini iptal etmiş 
ve bu konudaki Anayasa Mah-
kemesi kararı 18.03.2009 tarih 
ve 27173 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanmış ve Resmî Gazete’de 
yayımlanmasından başlayarak bir 
yıl sonra 18.03.2010 tarihinde yü-
rürlüğe girmişti.

Anayasa mahkemesi kararında 
yönetmeliğe bırakılan “sınava katı-
lacaklarda aranacak en az çalışma 
süresi”, “alanında ya da eğitim bi-
limleri alanında tezli yüksek lisans 
veya doktora öğrenimini tamamla-
mış olanlardan uzman öğretmenlik 

veya başöğretmenlik için aranacak 
kıdem,”, “branşlar temelindeki uz-
man öğretmenlik ve başöğretmen-
lik sayıları,” ve “ile diğer hususlar” 
ibareleri kariyer basamaklarında 
yükselme hakkından yararlana-
bilmeye ilişkin olduğu için Öğret-
menlik Kariyer Basamaklarında 
Yükselme Yönetmeliğinin 9. mad-
desinde öngörülen düzenlemeler 
de Anayasa Mahkemesi kararının 
yürürlüğe girdiği 18.03.2010 tari-
hinden itibaren kendiliğinden hü-
kümsüz kalmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığınca; Ana-
yasa Mahkemesinin kararı uyarın-
ca düzenleme yapma konusunda 
faaliyet gösterilmediği gibi, yasa 
gereği yılda bir kez yapılması ge-
reken sınav yaklaşık 8 yıldır yapıl-
mayarak eğitim çalışanları mağdur 
edilmeye devam edilmektedir. Bu 
konuda halen kanun koyucu ta-
rafından yeni bir düzenleme ya-
pılmadığı için  binlerce kişi veril-
meyen bu hakkı zaruretten dolayı 
yargı mercileri kanalı ile almaya 
çalışmıştır. Ortada yasal bir boş-
luk olmasına rağmen  yasa koyu-
cu  bu boşluğu doldurmak adına 
faaliyette bulunmak yerine yıllarca 
sessiz kalmayı tercih etmiş ve ha-
len de sessizdir. Bu arada Danış-

tay  2. Dairesi tarafından açılan 
davalar hakkında kişilerin lehine 
olacak şekilde binlerce karar ve-
rilmiş ve yine binlerce kişi yüksek 
mahkeme kararlarına güvenerek 
dava açmış ve gelinen noktada  
yıllarca Danıştay 2. Dairesince ve-
rilen lehe kararların aksine Danış-
tay İdari Dava Daireleri Kurulunun 
28.03.2013 tarih, 2010/239E sayılı, 
2013/1123K sayılı kararı ile Anaya-
sa Mahkemesi kararı sonrasında 
oluşan boşluğun yargı içtihadıyla 
doldurulamayacağına, bu nedenle 
de sadece sınavdan alınan nota 
göre başarı sıralaması yapılması-
na hukuken olanak bulunmadığına 
karar vererek, mahkeme kararı ile 
uzman öğretmen olunamayaca-
ğına karar vererek hukuki yolları 
olumsuz olarak kapatmıştır.

Anayasa Mahkemesinin verdiği 
karar doğrultusunda yasal düzen-
leme yapmayan idarenin yarattığı 
mağduriyetlerle ilgili olarak Genel 
Başkanımız İsmail KONCUK, Ana-
yasa Mahkemesi Başkanı Haşim 
KILIÇ, TBMM Başkanı Cemil Çİ-
ÇEK ve Cumhurbaşkanı Abdul-
lah GÜL’e hitaben mektup yaza-
rak, sürece müdahil olmalarını ve  
mağduriyetleri giderici adımların 
atılmasını istedi.

GENEL BAŞKAN’DAN 
ANAYASA MAHKEMESİ 

BAŞKANI’NA 
”UZMANLIK” MEKTUBU

Sendikamıza, Milli Eğitim Ba-
kanlığınca “Milli Eğitim Bakanlığı 
Personelinin Görevde Yükselme, 
Unvan Değişikliği ve Yer Değiştir-
me Suretiyle Atanması Hakkında 
Yönetmelik” hükümlerinde idare-
ye tanınan takdir yetkisinin kişiye 
özel uygulamalar için kötüye kul-
lanıldığı, önce sınav şartı aranma-
yan ilçe millî eğitim müdürü, il millî 
eğitim müdür yardımcısı, il millî 

eğitim müdürü kadrolarına takdir 
yetkisine bağlı olarak atamaların 
yapıldığı, çok kısa bir süre sonra 
yönetmeliğin 22. Maddesi kap-
samında sınav şartı aranılan şube 
müdürlüğü kadrolarına geçişlerin 
gerçekleştiği ve böylelikle şube 
müdürlüğü için aranılan sınav şar-
tının bertaraf edildiği yönünde şi-
kayetler ulaşmaktadır.

 Türk Eğitim Sen olarak Bakanlı-

ğa yazdığımız yazıda, ilçe millî eği-
tim müdürü, il millî eğitim müdür 
yardımcısı, il millî eğitim müdürü 
kadrolarına Bakanlık tarafından 
atanarak, daha sonra şube mü-
dürü olarak atanan kişilerin ata-
malarının derhal iptal edilmesini, 
bu durumda olan kişilerin sayısı ve 
isimlerinin Sendikamıza bildirilme-
sini talep ettik.

HÜLLE YOLUYLA ŞUBE MÜDÜRÜ ATAMALARININ 
İPTALİNİ İSTEDİK
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Türkiye Kamu-Sen ve Türk 
Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail 
Koncuk, Türk Eğitim-Sen Yozgat 
Şubesi’nin düzenlediği istişare 
toplantısına katıldı. Toplantıda Türk 
Haber-Sen Genel Başkanı İsmail 
Karadavut, Türk Diyanet Vakıf-
Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, 
Türk Eğitim-Sen Genel Mali İşler 
Sekreteri Seyit Ali Kaplan, Genel 
Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri 
Cengiz Kocakaplan, Genel Mev-
zuat ve Toplu Sözleşme Sekreteri 
M. Yaşar Şahindoğan, MHP Genel 
Başkan Yardımcısı ve Yozgat Mil-
letvekili Sadir Durmaz, Yozgat Be-
lediye Başkan Adayı Uğur Bektaş, 
Yerköy İlçe Belediye Başkan Ada-
yı Ferhat Yılmaz, Türkiye Kamu-
Sen’e bağlı sendikaların Yozgat 
Şube Başkanları ile şube yönetim 
kurulu üyeleri, Türk Eğitim-Sen 
Niğde Şube Başkanı İhsan Uğraş 
ve Niğde Şube Yönetim Kurulu ve 
ilçe temsilcileri katıldı.

Birtakım çevrelerin yüzüne 
taktığı ahlak maskesi düştü.
Toplantıda bir konuşma yapan 

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-
Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, 
Türkiye’de 17 Aralık tarihinden 
sonra yaşanan siyasi istikrarsızlı-
ğa ve güvensizliğe dikkat çekerek 
şunları kaydetti: “Deveye sormuş-
lar ‘boynun niye eğri?’ diye. ‘Ne-
rem doğru ki…’ demiş. Türkiye’de 
de öyle bir dönem yaşıyoruz ki; 
bazen söze nereden başlayacağı-
mızı bilemiyoruz. Siyasi istikrarın, 
siyasi güvensizliğe bağlı olarak 
yerle yeksan olmasıyla ciddi prob-
lemler yaşıyoruz. ‘17 Aralık ope-
rasyonu’ deniliyor. Esasında bunu, 
17 Aralık rezaleti ya da 17 Aralık: 
Maskelerin düştüğü gün olarak ta-

nımlamak daha doğru olur. Birta-
kım çevrelerin yüzüne taktığı ahlak 
maskesi düştü. Biz bunları Allah 
yolunda zannediyorduk ama me-
ğerse ayakkabı kutularının derdin-
delermiş. Bu süreçte Allah’ın adını, 
yüce dinimizin değerlerini kulla-
narak milyon dolarları cebe indi-
renleri gördük. Bunları biz gördük 
ama hala göremeyenler var. Oysa 
bu yaşananlar; aklı biraz çalışan, 
gözü biraz gören hiçbir insanın es 
geçemeyeceği olaylardır. Ancak 
görmezden gelmek bazılarının işi-
ne geliyor. Çünkü güvendikleri ka-
leler yıkıldı.

Yüce dinimiz ‘Bir haksızlığı gör-
düğünde önce onu elinle düzelt, 
gücün yetmezse onu dilinle düzelt, 
buna da gücün yetmezse kalbinle 
buğz et’ şeklinde buyurmaktadır.  
Dolayısıyla haksızlığı gördüğümüz 
zaman üç yoldan birini takip ede-
ceğiz. Hiç olmazsa kalbinizden 
buğz edin. Eğer siz bir hırsızlığı 
görüyorsanız, bunu bir başka ifa-
deyle isimlendiremezsiniz. Hele ki 
İmam Hatip Liselerinin temiz adı-
nı kirli işlerinize alet edemezsiniz. 
Buna millet olarak müsaade etme-
yeceğiz.”

Memurları 123 TL’ye satanları bu 
dönem cezalandıralım. Eğer bu 

cezayı kesmezsek, yarın bizi yine 
pazarlayacaklar.

Yaşananlardan ders çıkarılma-
sı gerektiğini kaydeden Koncuk, 
memurları 123 TL’ye satanların 
cezalandırılması gerektiğini belirt-
ti. Koncuk, “Türkiye Kamu-Sen ve 
konfederasyonumuza bağlı sendi-
kaların tüm mensupları bir yandan 
kamu çalışanları için hak ve hukuk 
mücadelesi verirken, diğer yandan 

ülkemizin mili birlik ve bütünlüğü-
nün bozulmaması için mücadele 
etmektedir. Bu nedenle Türkiye 
Kamu-Sen’i; Yozgat’ta ve tüm 
Türkiye’de bütün hizmet kollarında 
hak ettiği yere taşıyın. Memurları 
123 TL’ye satanları bu dönem ce-
zalandıralım. Eğer bu cezayı kes-
mezsek, yarın bizi yine pazarlaya-
caklar” diye konuştu.

İnşallah Yüce Allah bu iktidara 
657 Sayılı Kanunu değiştirme 

fırsatı vermez.
Kamu çalışanlarının iş güven-

cesinin tehdit altında olduğunu 
kaydeden Koncuk, “İnşallah Yüce 
Allah bu iktidara 657 Sayılı Kanu-
nu değiştirme fırsatı vermez” dedi. 
Koncuk şöyle konuştu: “Hatırlar-
sanız Pakistan gezisinden dö-
nerken bir gazeteci Başbakan’a 
‘Operasyon yapan polisleri neden 
görevden almıyorsunuz? diye sor-
du. Başbakan da ‘657 sayılı Kanun 
bu kişileri koruyor. Fabrikada çalış-
salardı kıdem ve ihbar tazminatını 
verip kapının önüne koyardık’ di-
yor. İnşallah Yüce Allah bu iktida-
ra 657 Sayılı Kanunu değiştirme 
fırsatı vermez.  2 milyon 600 bin 
kamu çalışanının Cumhuriyet ta-
rihinin en büyük kazanımı olan iş 
güvencesine sahip çıkması mec-
buriyettir.”

İş güvencesiz bir öğretmen 
modeli üzerinde çalışma var.
Milli Eğitim Bakanlığı’nda yürü-

tülen Öğretmen Kanunu çalışma-
sı ile ilgili de önemli açıklamalar 
yapan Koncuk, iş güvencesiz bir 
öğretmen modeli üzerinde çalı-
şıldığını söyledi. Koncuk şunları 
kaydetti: “Edindiğim bilgilere göre, 

öğretmenleri göreve başlarken üc-
retli olarak alacaklar, bir ya da iki 
yıl sonra öğretmenin çalışmasını 
beğenmezlerse ‘güle güle’ diye-
cekler. Yani iş güvencesiz bir öğ-
retmen modeli üzerinde çalışma 
var. Ayrıca bu çalışmada tüm öğ-
retmenlere iller arası rotasyon da 
getiriliyor. Bu açıklamalarımın ar-
dından hiçbir MEB yetkilisi ‘böyle 
bir çalışma yok’ şeklinde bir açık-
lama yapmadı. Şimdi buradan so-
ruyorum: İş güvencesiz, kadrosuz 
öğretmen modeli oluşturulmasına 
amin mi diyeceğiz?”

30 Mart’ta demokrasi dersi 
vereceğiz, daha sonra 

ağababalarının simsarlığını 
yapan yandaş sendikaya ders 

vereceğiz.
Koncuk sözlerini şöyle tamamla-

dı: “Bu ülkede siyasi yandaş anla-
mında bir sendikacılık 700 bin üye 
buluyorsa, kamu çalışanları eko-
nomik ve sosyal tüm kazanımlarını 
kaybedecektir. Sendikal tercihle-
rimizi bu şekilde ortaya koyarsak, 
devlet memurluğu elimizden alına-
cak ve hiçbir şey yapamayacağız. 
Dolayısıyla Türkiye Kamu-Sen ça-
tısı altında bayrağı daha da yukarı 
çıkarmak için hep birlikte müca-
dele etmeliyiz. Önce 30 Mart’ta 
demokrasi dersi vereceğiz, daha 
sonra ağababalarının simsarlığını 
yapan yandaş sendikaya ders ve-
receğiz.”

BİRTAKIM ÇEVRELERİN 
YÜZÜNE TAKTIĞI AHLAK MASKESİ DÜŞTÜ
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Türkiye Usta Öğreticileri Birliği, 
MEB’e bağlı Halk Eğitim Merkez-
lerinde görev yapan kadrosuz usta 
öğreticilere kadro verilmesi için ey-
lem yaptı.

Abdi İpekçi Parkı’nda yapılan 
eylemde, MEB’e bağlı Halk Eğitim 
Merkezlerinde çalışan usta öğreti-
ciler, Diyanet’te çalışan usta öğre-
ticilere verilen kadronun kendileri-
ne de verilmesini istedi.

Türk Eğitim-Sen’in de destek 
verdiği eyleme, Türk Eğitim-Sen 
Genel Sekreteri Musa Akkaş ile 
Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme 
Sekreteri M. Yaşar Şahindoğan 
katıldı.

Eylemde bir konuşma yapan 
Türk Eğitim-Sen Genel Sekreteri 
Musa Akkaş, usta öğreticilerin bu 
ülkenin en mağdur kesimlerinden 
birini oluşturduğunu söyleyerek, 
20 yıldır çalışmasına rağmen eme-
ğinin, alın terinin karşılığını alama-
yan usta öğreticilerin olduğunu 
bildirdi.

MEB’e bağlı çalışan kadrosuz 
usta öğreticilerin; iş güvencele-
rinin, kıdem tazminatı haklarının, 
sosyal güvencelerinin olmadığını 
ve çok düşük ücretlerle çalıştırıl-
dığını belirten Akkaş, kaderlerinin 
de amirlerinin iki dudağı arasında 
olduğuna dikkat çekti. Kadrosuz 
usta öğreticilerin adeta kölelik an-
layışı ile çalıştırıldığını ifade eden 
Akkaş, MEB’e bağlı çalışan usta 
öğreticilerin tek isteklerinin kad-
roya geçmek olduğunu kaydetti. 
Yetkililerin dershanelerin kapatıl-
masının ardından dershane öğret-

menlerinin bir kısmının Halk Eğitim 
Merkezlerine kadrolu olarak alına-
cağına dair açıklamalarını da ha-
tırlatan Akkaş, Milli Eğitim Bakanı 
Nabi Avcı’ya “Önce siz kendi ayı-
bınızı kapatın ve yıllardır kadrosuz 
olarak çalıştırdığınız usta öğretici-
lere kadro verin” dedi.

Usta öğretici Burcu Eylem 
Taşdemir de şunları söyledi: 
“Türkiye’nin dört bir yanından se-
simizi duyurmak için Ankara’da 
toplandık. Milli Eğitim Bakanlığı’na 
bağlı Halk Eğitim Merkezlerinde 
usta öğretici olarak çalışan perso-
nel, kadro verilmemesi, nedeni ile 
büyük bir mağduriyet yaşamakta 
ve sömürü düzeninin kurbanı ol-
maktadır.

Geçici personel olarak istihdam 
edilen, bu nedenle de iş güvence-
sinden yoksun olarak çalıştırılan, 
her yıl görev alıp, alamama ko-
nusunda endişe yaşayan, hiçbir 
özlük hakkına sahip olmayan, üc-
retleri resmi tatiller, bayramlar, v.b 
günlerde kesintiye uğrayan, aldık-
ları ücret asgari ücretin bile altında 
olan, sosyal güvenceleri olmayan 
kadrosuz usta öğreticilerin dramı 
yürekleri yakmaktadır.

İş güvencemiz, her dönem başı 
amirlerimizin iki dudağının arasın-
dadır. Keyfi işten çıkartmalar ve 
adam kayırmalarda cabası. Usta 
öğreticilerin amirlerin keyfiyetin-
den kurtarılarak, adil ve insanca 
çalışma koşullarına kavuşturulma-
sı gerekmektedir.

MEB’e bağlı çalışan kadrosuz 
usta öğreticiler, ücretli izin hakkın-

dan bile yoksun olarak çalışmakta-
dır; doğum, hastalık ve ölümlerde 
bile ücretli izin kullanamamaktadır. 
Kadrosuz usta öğreticilerin sigor-
taları 30 iş günü üzerinden yatırıl-
masına rağmen, ücretleri 20 ila 23 
iş günü üzerinden yatırılmaktadır. 
Herkes tatili sabırsızlıkla bekler-
ken, bizler ücretlerimiz kesileceği 
için tatillerden nefret eder olduk. 
Ayrıca ücretlerimiz öğretmenlerin 
ek ders ücretine göre belirlenmek-
tedir. Bu durumda sigorta ile ek 
ders ücretleri arasında büyük bir 
orantısızlık oluşmaktadır.

Devlet memurları kanununun 
4. maddesinde kamu kurumla-
rında personelin 4-a, 4-b, 4-c ve 
4-d şeklinde istihdam edilebile-
ceği söylenmektedir. Yine aynı 
kanunun 5. maddesinde kamu 
kurumlarında söz konusu bu dört 
istihdam şekli dışında personel 
çalıştırılamayacağı kesin olarak 
belirtilmektedir. Ancak bizler; bu 
kapsam dışında kalmaktayız.

Usta öğreticiler, 2010 yılında 
4-C’ nin geçici ücretli usta öğreti-
ci statüsünden çıkarılmışlardır ve 
belirli bir statüleri bulunmamak-
tadır. Kadrosuz usta öğreticiler 
bu kurumlara 20-25 sene hizmet 
verdikten sonra kıdem tazminatı 
alamamakta; yıllarca bu kurum-
lara hizmet vermelerine rağmen 
kurs onayları yenilenmezse işsiz 
kalmakta, işsizlik sigortasından da 
faydalanamamaktadırlar.

Milli Eğitim Bakanlığı usta öğre-
ticileri memur veya sözleşmeli ola-
rak kabul etmemekte; Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı da işçi 

saymamaktadır. Oysa usta öğ-
reticilerin büyük bir kısmı makine 
başında veya el emekleri ile çalış-
maktadırlar.

23 yıldır mevcut çalışanlarına 
kadro verilmeyen tek bakanlık Milli 
Eğitim Bakanlığıdır. Hatta bırakın 
kadro vermeyi hem iş gücünden 
faydalanıp hem de bir statüyü bile 
çok görmektedir. Halbuki Halk 
Eğitim merkezlerinde çalışan usta 
öğreticiler büyük fedakarlıklarla ve 
özveri ile görev yapmaktadır.

Türkiye’nin en büyük sıkıntıla-
rından biri olan kalifiye eleman 
sıkıntısı usta öğreticiler sayesinde 
büyük ölçüde giderilmekte ve usta 
öğreticilerin ekonomiye katkısı 
bulunmaktadır. Döner sermaye ile 
çalışan kurumlarımızda zorunlu 
eğitim süresini tamamlamış her 
yaş grubundaki kişiler uygulamalı 
olarak eğitim görmekte, hem ken-
dilerini yetiştirmekte hem de aile 
ekonomisine katkı sağlamaktadır-
lar. Usta öğreticilerin ücretleri öğ-
retmenlerin ek ders ücretleri saati 
üzerinden yapılmaktadır. Halbuki 
usta öğreticiler teknik eleman va-
sıflıdır.

Kamuda geçici işçi pozisyonla-
rında çalışanların sürekli işçi kad-
rolarına geçmesini düzenleyen 
5620 sayılı kanun 2006 yılında 
yanlış uygulandığı  için hakkımızı 
alamadık . 2008 yılında ise kanun-
daki yanlışlık düzeltildi ancak mağ-
duriyetimiz giderilmedi. Yaptığımız 

MEB’E BAĞLI HEM’LERDE ÇALIŞAN USTA 
ÖĞRETİCİLERİN KADRO TALEBİNE DESTEK VERDİK
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çalışmalar dikkate alınarak, bizlere 
kadro verilmelidir. Sayın başbaka-
nımız bize bir söz verdi. Şimdi sa-
yın başbakandan bize verdiği sözü 
tutmasını ve hak ettiğimiz kadroları 
bir an önce vermesini istiyoruz.

Ayrıca hizmet yılı, diploma 
üstünlüğü, başka bir kurumda 
çalışılıp çalışılmadığı gibi kesin 
prensipler konularak işe alımlar 
gerçekleştirilip, denetimler yapıl-
malıdır. Ön lisans ve lise mezunu 
usta öğreticilere eğitim seviyeleri 
ve çalıştıkları süreler göz önünde 
bulundurularak, çalıştıkları Halk 
Eğitim merkezlerinde kadro tahsis 
edilmeli ihtiyaç fazlası durumunda 

diğer kurumlara kadrolu olarak 
yerleştirilmeleri sağlanmalıdır.

Şunu da belirtmek isteriz ki; aynı 
işi yapan kadrolu usta öğreticiler 
657 sayılı kanunun tanıdığı tüm 
haklardan yararlanırken, kadrosuz 
olarak çalışan usta öğreticilerin 
hiçbir hakka sahip olmaması çalı-
şanlar arasında da çalışma barışını 
bozmaktadır. Kadrosuz usta öğre-
ticiler, ikinci sınıf insan muamelesi 
görmekte; tecrübeleri, başarılı ça-
lışmaları yok sayılmaktadır.

Bizler kadrosuz olduğumuz için 
geleceğimize güvenle bakamı-
yoruz, aldığımız ücretle evimizin 

geçimini sağlayamıyoruz, evle-
nemiyoruz, çocuk yapamıyoruz, 
yoksulluk sınırının altında olma-
mıza rağmen yine de canla, baş-
la büyük bir disiplinle çalışıyoruz; 
yeri geliyor elektriği, suyu, yolu 
olmayan köylerde vatandaşlarımı-
za hizmet ediyoruz, ama karşılığını 
alamıyoruz.

Bakınız; Diyanet İşleri Başkan-
lığı’nda çalışan usta öğreticilere 
kadro verilmiştir. Aynı kadronun, 
Halk Eğitim merkezlerinde görev 
yapan usta öğreticilere de verilme-
sini talep ediyoruz.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda gö-
rev yapan usta öğreticilere verilen 
kadrolar bizlere emsal teşkil etme-
lidir. Bizlerde en az onlar kadar es-
kiyiz ve onlar kadar gerekliyiz. Aynı 
kadro hakkının MEB’e bağlı Halk 
Eğitim merkezlerinde çalışan usta 
öğreticilere verilmemesi Anayasa-
nın eşitlik ilkesine aykırı bir durum 
teşkil etmektedir.

Yetkililer kadro talebiyle ilgili 
yazılan dilekçelere; ülke ekono-
misinin bugünkü şartlarda kadro 
vermeye elverişli olmadığını an-
cak 2023 yılında bir ihtimal kadro 
verileceğini söylemektedir. Yetki-
liler kadro talebimize bu şekilde 
cevap verirken; bizlerin kör ya da 
sağır olduğunu düşünüyor olmalı. 
Şayet ülke ekonomisi MEB’e bağlı 
çalışan usta öğreticilere kadro ver-
meye müsait değilse, Diyanet’te 
çalışan sayıları yaklaşık 20 bin 
olan usta öğreticiye nasıl kadro 
verilmiştir? Bu durum oldukça ma-
nidardır.

Bizler, devletin görünen ama 
gösterilmeyen gönül elçileriyiz. 
Bugünkü muameleyi hak etmiyo-
ruz. Halk eğitimi ayakta tutan bel 
kemiği olan bizlerin, yok sayılması 
büyük bir hakarettir.

Bugüne kadar hangi vekilin han-
gi bakanın kapısını çaldıysak bizle-
re bir bardak çay söylendi ve ‘’hak-
lısınız’’ denildi. Madem siz de bizi 
haklı buluyorsunuz; o halde neden 
hakkımızı vermiyorsunuz? Bura-
dan bir kez daha Sayın Başbakana 
ve ülkeyi yönetenlere sesleniyoruz: 
kadro hakkımızı verin, emeğimizi 
sömürüp kul hakkı yemeyin.”

Malatya İdare Mahkemesinin 
2013/479 E., 2013/1502 K. Sayılı ve 
31.12.2013 tarihli kararında; Malat-
ya İli İnönü Üniversitesinde 657 sa-
yılı Kanunun 4/C maddesi kapsa-
mında sözleşmeli personel olarak 
görev yapmakta olan Türk Eğitim 
Sen üyesi Hakan ALTUNTAŞ’ın 
aile yardımından yararlanmak 
üzere yaptığı başvurunun reddine 
ilişkin işlemin iptaline ve yoksun 
kaldığı parasal hakların başvuru 
tarihinden itibaren yasal faiziyle 
birlikte davacıya iadesine karar 
verilmiştir. Kararın gerekçesinde, 
davacının çalışmasının sürekli-
lik arz ettiği, 375 sayılı KHK Ek 8. 
Maddesinin istisnası kapsamında 
kısmi zamanlı çalışan sözleşmeli 
personel olmadığından aile yardı-
mından yararlandırılması gerektiği 
belirtilmiştir.
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Türkiye Kamu-Sen ve Türk 
Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail 
Koncuk, Türkiye Kamu Çalışan-
ları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı 
(TÜRKAV) Yalova Şubesi’nin açı-
lışını yaptı; daha sonra Türkiye 
Kamu-Sen Yalova İl Temsilciliği-
nin düzenlediği istişare toplantı-
sına katıldı. Genel Başkan’a Türk 
Eğitim-Sen Mali İşler Sekreteri 
Seyit Ali Kaplan ve Genel Mevzu-
at ve Toplu Sözleşme Sekreteri M. 
Yaşar Şahindoğan eşlik etti.

Toplantıda Türkiye Kamu-Sen’e 
bağlı sendikaların Yalova Şube 
Başkanları ve Yalova Temsilcileri 
ile Türk Eğitim-Sen Bursa 1 Nolu 
Şube Başkanı Kazım Sarnık da 
hazır bulundu.

Toplantıda bir konuşma yapan 
Genel Başkan İsmail Koncuk, 
17 Aralık operasyonun ardından 
Türkiye’nin içinde bulunduğu eko-
nomik durumu rakamlarla anlattı. 
Koncuk, özel sermayenin dış borç 
toplamının 277 milyar dolar oldu-
ğunu belirterek, vatandaşın alım 
gücünün de yüzde 22 azaldığını 
kaydetti. Koncuk şunları söyledi: 
“Türkiye’de yıllarca kullanılan bir 
ifade vardı: Siyasi istikrar. 11 yıldır 
her seçim döneminde iktidarın se-
çim afişlerinde hep bu öne çıkar-
tıldı. Şu ana Türkiye siyasi istikrar-
dan bahsetmek mümkün müdür?

Siyasi düşüncelerimizi bir kena-
ra atalım, şöyle bir değerlendirelim: 
Özel sermayenin dış borç toplamı 

277 milyar dolardır. Son bir ayda, 
yani ayakkabı kutularından milyon 
dolarlar fışkırdıktan, bakan çocuk-
larının evlerinde kasa dolusu pa-
ralar bulunduktan sonra dolar TL 
karşısında tam tamına yüzde 22 
değer kazanmıştır. Eğer 277 mil-
yar dolar borcu olan özel sektör, 
son bir ayda yaşanan bu rezillik-
ten sonra, borcunu yüzde 22 fazla 
ödemek zorunda kalıyorsa, bunun 
yansımasının vatandaşlarımıza 
olacağını bilinmesi lazım. Bakın bu 
tablo nereye gidiştir biliyor musu-
nuz? Birçok fabrikada, birçok iş-
yerinde gariban vatandaşlarımız, 
asgari ücretlilerimiz, işçilerimiz ka-
pının önüne konulacak. Çünkü özel 
sektör bu borcu ödeyemeyecek. 
Son bir ayda protesto edilen senet 
ve karşılıksız çek sayısı artmıştır. 
Gidişat böyle devam ederse-ki 
aksini göremiyorum- bankaların 
kredi ödemelerinde geri dönüşler 
zayıflayacak, batık krediler nede-
niyle birçok banka ödeme krizi ile 
karşı karşıya kalabilecek ve doların 
bu hızla devam etmesi TL’nin dolar 
karşısındaki kaybını artıracak. Bu 
asgari ücretlinin, memurların, dar 
ve sabit gelirlilerin alım gücünün 
azalması anlamına gelmektedir. 
Şu anda yüzde 22 oranında alım 
gücümüz azalmıştır.”

Genel Başkan Koncuk,  
Türkiye’de vatandaşlarımızın yü-
reğinde iktidara karşı bir güven 
problemi yaşandığını kaydederek, 
ülkemizde siyasal istikrar olmadı-
ğını bildirdi. Koncuk sözlerini şöy-
le sürdürdü: “Eğer yolsuzlukların 
üzerine gidilebilseydi, ‘hırsızlık 
kimden gelirse gelsin onun canına 
ot tıkarız’ denilseydi, yargıya, em-
niyete değil hırsızlara operasyon 

yapılsaydı siyasi istikrardan bah-
sedilebilirdi. Bunların yerine neler 
yapıldığını hep birlikte görüyoruz. 
‘Yargı bağımsızlığı var’ diyebilecek 
adamın alnını karışlarım. Emniyet 
teşkilatında 3 bin polisin görev yeri 
değiştirildi, unvanları ellerinden 
alındı. Bu insanlar idari soruştur-
ma geçirmedi ya da yargılanmadı. 
Ama siyasi iktidar, bu kişileri po-
tansiyel tehlike olarak gördüğü için 
yerinden yurdundan etti.

Görevden almalar tüm bakan-
lıklarda yapılıyor. MEB’de yüzlerce 
ilçe milli eğitim müdürünün görev 
yeri değiştiriliyor, İl milli eğitim mü-
dürleri merkeze alınıyor, görev yer-
leri değiştiriliyor. Şube müdürlüğü 
yazılı sınavı yapıldı, sözlü sınavlar 
da önümüzdeki günlerde yapı-
lacak. Buna rağmen bu kişilerin 
yerine şube müdürlüğü atamaları 

yapılıyor; sınav kazanlarla da ade-
ta alay ediliyor. Şu anda tablo hem 
ekonomik ve sosyal, hem de huku-
ki anlamda bir istikrarsızlık döne-
mini işaret ediyor.

Türkiye’de durum böyle. Peki di-
ğer ülkelerin Türkiye’ye bakış açısı 
nedir? Düne kadar Türkiye’nin yö-
netim anlayışı tüm İslam dünyası 
için model sistem olarak gösteri-
liyordu. Bugün Türkiye, model bir 
sistem olarak görülmüyor. AB Ve-
nedik Komisyonu Başkanı, HSYK 
ile ilgili çalışmalar devam ederse 
AB görüşmelerini askıya alacak-
larını ifade etti. Bu, Türkiye’de 
demokrasi ve hukuk devleti il-
kesinden uzaklaşıldığı anlamına 
gelmektedir. Tüm bunları üst üste 
koyduğumuzda Türkiye’de siyasal 
bir istikrardan bahsetmek müm-
kün değildir.”

GENEL BAŞKAN YALOVA’DA “TÜRK EKONOMİSİ 
FRENİ PATLAMIŞ KAMYON GİBİ” DEDİ
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Yoğun ilgi ve katılımın olduğu 
eylemimizde konuşan Türkiye 
Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail 
Koncuk, Toplu Sözleşme sürecin-
de memura reva görülen 123 TL. 
lik artışın ardından 2014 yılı itiba-
riyle memurların ve emeklilerin 
çileli geçim mücadelesinin başla-
dığını söyledi. Koncuk, “ 2,5 mil-
yon kamu görevlisi ve 1,8 milyon 
emeklinin 2 yıl sürecek çileli geçim 
mücadelesi başlamıştır.

Kamu görevlileri bugün, Ağus-
tos ayındaki toplu satış sözleş-
mesinden beri ifade ettiğimiz acı 
gerçekle yüz yüze kalmıştır.  İktidar 
ve malum konfederasyon iş birliği 
ile memurlar 123 TL, emekliler ise 
140 TL zamla bütün bir yıl boyunca 
idare etmek zorunda kalacaklardır.

Geçtiğimiz yıl gıda fiyatları orta-
lama %10,5; mutfak tüpü %10,7, 
su %9,4 zamlanmış, yoksulluk 
sınırı 179 TL artmışken; maaşlara 
123 lira zam yapmak, adeta me-
mur ve emeklilerle alay etmek de-
mektir” dedi.

KONCUK: MASA BAŞI 
OYUNLARIYLA MEMURLARIMIZ 

2015 YILI SONUNA KADAR DEVRE 
DIŞI BIRAKILMIŞTIR

Türkiye’de ekonomik istikrarın 
olduğunu söyleyen Hükümete sert 
çıkan Genel Başkan İsmail Kon-

cuk, kamu çalışanları ve milletin 
enflasyon canavarına teslim edildi-
ğini belirtti. Koncuk, “Ekonomi iyi 
yolda, istikrar sürüyor, enflasyon 
düşüyor masalı, çarşı pazardaki 
gerçek fiyatlarla kâbusa dönüş-
müştür. AKP Hükümeti, hedef 
enflasyonu bilinçli olarak düşük 
göstererek memurlarımızı düşük 
ücret artışına mahkûm ederken, 
milletimizi zorunlu harcamalarında 
dahi enflasyon canavarına teslim 
etmektedir.

İktidar 2013’te enflasyon hedefi-
ni %5,3 olarak belirlemiş ve maaş-
lara bu plana göre zam yapmıştır. 
2013 yılında gerçekleşen resmi 
enflasyon ise %7,4 olmuştur.  Bu 
oran TÜİK’in enflasyon sepetinde-
ki, çoğunu halkın tüketmediği 454 
çeşit ürünün ortalama artışını gös-
termektedir.

Milletimizin tüketmek zorun-
da olduğu gıda, temizlik, sağlık, 
ulaşım, haberleşme, ısınma, kira 
gibi ürünlerdeki fiyat artışları ise 
2013’te gerçekleştiği ilan edilen, 
resmi enflasyonun kat be kat üze-
rindedir. Milletimizin en çok tüket-
tiği 47 temel gıda ürünü baz alın-
dığında fiyat artışı yüzde 10,5’i; 17 
temel sağlık hizmetinde ortalama 
yıllık fiyat artışı %69’u bulmaktadır.

Memurlarımız patatese dahi 
muhtaç bırakılmış, bir zamanlar 

fakirin yemeği olan kuru fasulye, 
pilav lüks gıda maddesi haline gel-
miştir.

Kırmızı etin yalnızca adı kalmıştır.
Sebze, meyve el yakmaktadır.
Elektriğe fatura oyunlarıyla giz-

li zam yapılmış, ekmeğimiz bile 
%11,7 zamlanmıştır.

Buna rağmen memurlara 2014 
yılı için 123 lira, 2015 için ise %3+3 
zam yapılması öngörülmüş, me-
murun enflasyon farkı dahi ellerin-
den alınmıştır.

2014 yılında çocuk parası, aile 
yardımı, doğum, ölüm yardımları, 
ek ödemeler, ek dersler, fazla me-
sai ücretleri ve tazminatlar artma-
mıştır.

Yapılan zam, memurun ele ge-
çen maaşının tamamı için geçer-
lidir.

123 TL’lik artış en düşük maaşa 
%6,8; ortalama maaşa da %5,1 
zam demektir.

2014 ve 2015 enflasyon hedef-
leri bile dikkate alındığında, bugün 
memurun eline geçen zam 2014 
yılı enflasyonunun altındadır.

Gerçekler ortadayken, malum 
pazarlamacı konfederasyonun da 
eşlik ettiği masa başı oyunlarıyla 
memurlarımız, 2015 yılı sonuna 
kadar devreden çıkarılmıştır.

Satış sözleşmesine imza atıp, 
memurları ekonomik ateşin ortası-
na atan malum konfederasyon ise 
bu durumda dahi memurların hak-
larını korumayı akıl edememekte, 
ağa babalarının yolsuzluk pislik-
lerini temizlemeye, onları aklama-
ya çalışmaktadır. Memurlar için 
bir gün dahi alanlara inmeyenler, 
yüzsüzce, yolsuzluk operasyonları 
durmazsa, alanlara ineriz tehditleri 
savurmaktadırlar” dedi.

KONCUK: MEMURLARIMIZ 2014 
YILI İLE BİRLİKTE ACI GERÇEKLE 

YÜZLEŞMİŞLERDİR
Türkiye Kamu-Sen’in Ağustos 

ayında yapılan Toplu Sözleşmenin 

defolu olduğunu her yerde ifade 
ettiğini söyleyen Genel Başkanı-
mız İsmail Koncuk, “Artık takke 
düştü, kel göründü” dedi. Koncuk, 
“Bugün memurlarımız maaşlarını 
aldılar ve acı gerçekle yüzleştiler.

Biz, Türkiye Kamu-Sen olarak 
Ağustos ayından beri, gerçekleri 
dile getirdik, imzalanan toplu söz-
leşmenin defolu olduğunu, me-
murların haklarının gasp edildiğini 
ifade ettik.

Malum konfederasyon ise 123 
lirayı anlata anlata bitiremedi. Bu-
gün, memurlar maaşlarını aldılar. 
Yani takke düştü, kel göründü. 
Akla kara açığa çıktı.

Türkiye Kamu-Sen dün de mey-
danlardaydı; bugün de meydan-
larda…Dün ne dediyse, bugün 
de aynısını söylüyor.Memurların 
haklarını masa başı oyunlarıyla 
budayan malum konfederasyon ve 
yetkililer, bugün neredeler?

Bugün, tatlı su demokratları ile 
hormonlu sendikalar, gerçekler 
karşısında saklanacak delik arıyor-
lar.Çocuk, enişte, baldız, bacanak, 
kayınpeder demeden; cümbür ce-
maat, maaile, ülkenin kaynaklarına 
üşüşülmüşken; ayakkabı kutuları, 
çelik kasanın yerine geçmişken, 
memuru unutup, yolsuzluğa, hır-
sızlığa destek verenler, bugün 
memurun karşısına ne yüzle çıka-
caklar?

Bir yılda ailenin zorunlu harca-
maları 179 lira artmışken, 123 lira 
zamma “Evet” diyenler, memurun 
karşısına ne yüzle çıkacaklar?

Hizmetlileri yok sayanlar, 
4/C’lileri görmeyenler, öğretmeni, 
akademisyeni, sağlık çalışanını, 
maliyeciyi, adliye çalışanını unu-
tanlar,

Postacıya, ormancıya, belediye 
çalışanına, diyanet çalışanına kör 
bakanlar,

123 TL. ZAM BORDRO YAKTIRDI, 
TAKKE DÜŞTÜ KEL GÖRÜNDÜ

Memuru ve Emekliyi Toplu Sözleşme ve bütçe görüşmelerinde unutanları ve yok sayanları, 
Ayakkabı kutularında, çelik kasalarda milyon dolarları saklayıp kamu çalışanlarına  

koskoca bir yıl için 123 TL. yeter diyenleri, memuru masada satıp kaçan ve hakkımız olan 3 
Milyar TL.yi peşkeş çekenleri, hırsızları, arsızları, yolsuzları 15 Ocak 2014 tarihinde 

TBMM Dikmen kapısı ve  tüm illerimizde bordrolarımızı yakarak  protesto ettik.
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Emeklileri, ek gösterge sorun-
larını, ek ödeme sorunlarını, fazla 
mesaileri, döner sermayeleri bir 
kenara bırakıp, 2 gün içinde me-
muru masada satıp kaçanlar, bu-
gün memurun karşısına ne yüzle 
çıkacaklar?

Aylardır, memurları pembe ya-
lanlarla aldatıp gününü gün eden-
ler, toplu sözleşme ikramiyesini 45 
liradan 60 liraya çıkardık diyerek, 
bir yıl sonra yapılacak artışları da 
sanki bugün yapılmış gibi göster-
meye çalışanlar, bugün memurun 
karşısına ne yüzle çıkacaklar?

“Milli iradeye saygı” kisvesi altın-
da, milletin kaynaklarını sömüren-
lere yardım ve yataklık eden ama 
memurun iradesini yerle bir eden-
ler, bugün memurun karşısına ne 
yüzle çıkacaklar?

Birileri, ayakkabı kutularında mil-
yonlarca doları götürürken, toplu 
sözleşme masasında memurlara 
ayrılan payın 3 milyar lirasını lobile-
re peşkeş çekenler, bugün memu-
run karşısına ne yüzle çıkacaklar?

Kış soğuğunun bastırdığı gün-
lerde oduna, kömüre, doğalgaza 
gelen zamları bile karşılamayan 

maaş artışına imza atan, bir eli 
yağda, bir eli balda yandaşlar, so-
ğuktan donan memurun karşısına 
ne yüzle çıkacaklar?” dedi.

KONCUK: ŞU SOĞUK GÜNLERDE 
EVİNDE BATTANİYEYLE ISINMAYA 

ÇALIŞANLARIN, SOĞUKTAN 
DONAN BEBEKLERİN AHINI 

ALDINIZ
Genel Başkan İsmail Koncuk, 

“milyonlarca memurun, emeklinin, 
masumun hakkını yiyenler, milletin 
kaynaklarını göz göre göre eşine, 
dostuna peşkeş çekenler de kendi 
ateşlerini, milyonlarca memurun 
bordrolarında göreceklerdir.” dedi. 
Koncuk, “ Elbette, bu memur pa-
zarlamacılarının hepsi bir deliğe 
gizlenecek ve varlık sebepleri, bi-
ricik iktidarlarının gitmemesi için, 
varıyla yoğuyla mücadele edecek-
ler.

Millete ait değerleri atıp, satıp 
peşkeş çekenler,

Arazileri, ormanları, madenleri 
yakıp, yıkıp yok edenler,

Milyonlarca vatandaşın hakkını 
çalıp, çırpıp iç edenler,

Çalışmadan zengin olma heve-
siyle, memurların alın terini gasp 
edenler,

Mevki, makam ve siyasi çıkarları 
uğruna kamu görevlilerini masada 
satanlar,

Şu soğuk günlerde evinde bat-
taniyeyle ısınmaya çalışanların, 
soğuktan donan bebeklerin ahını 
almışlardır.

Şahsi menfaatleri için bütün dini 
değerleri ayaklar altına alan bu ze-
vata, şu dizeleri hatırlatmak istiyo-
rum:

“Karacoğlan der ki her sözüm 
haktır.

Yiğit olmayanın yalanı çoktur.
Cehennem yerinde hiç ateş yok-

tur,
Herkes ateşini burdan götürür.”
Bu dizelerde olduğu gibi, mil-

yonlarca memurun, emeklinin, 
masumun hakkını yiyenler, milletin 
kaynaklarını göz göre göre eşine, 
dostuna peşkeş çekenler de kendi 
ateşlerini, milyonlarca memurun 
bordrolarında göreceklerdir.

Memurun bordrosunun ateşi, 

hem bu dünyada hem öteki dün-
yada hırsızı, arsızı, yalancıyı, rüş-
vetçiyi ve memur pazarlamacılarını 
saracaktır. Hepinize saygılar sunu-
yorum” diyerek sözlerini noktaladı.

Genel Başkanımızın konuşması-
nın ardından eyleme katılan kamu 
çalışanları bordrolarını yakarak 
123 TL. lik zammı protesto etti.

Eylemimize, Türk Sağlık-Sen 
Genel Başkanı Önder Kahve-
ci, Türk Büro-Sen Genel Baş-
kanı Fahrettin Yokuş, Türk Yerel 
Hizmet-Sen Genel Başkanı İlhan 
Koyuncu , Türk Diyanet Vakıf-
Sen Genel Başkanı Nuri Ünal,  
İmar-Sen Genel Başkanı Necati 
Alsancak, Türk Haber-Sen Genel 
Başkanı İsmail Karadavut, Türk 
Enerji-Sen Genel Başkanı Celal 
Karapınar, Türk Ulaşım-Sen Genel 
Başkanı Nazmi Güzel, Türk Türk 
Tarım Orman-Sen Genel Başkanı 
Ahmet Demirci, Türk Kültür Sanat-
Sen Genel Başkanı Hasan Hüse-
yin Yılmaz, Türk Emekli-Sen Genel 
Başkanı Osman Özdemir, Genel 
Merkez Yöneticilerimiz, Şube Baş-
kanlarımız ve çok sayıda kamu ça-
lışanı katıldı.

Firdes IŞIK Başkanlığında yeni-
den oluşturulan Türk Eğitim-Sen 
Merkez Kadın Komisyonu, ilk top-
lantısını 11 Ocak 2014 tarihinde 
gerçekleştirdi.Meral CENGİZ, Ayla 
AKYÖN, Ayşe GÖK, Ayşe KA-
RAPINAR, Berrin KOÇ ve Hatice 
AKÇELİK’ten oluşan Merkez Ka-
dın Komisyonu toplantısında Ayşe 

KARAPINAR oy birliğiyle Komis-
yon Sekreterliğine seçildi. Önü-
müzdeki süreçte yapılması gere-
kenlerin ve 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü’nün mercek altına alındığı 
toplantıda bir konuşma yapan Işık 
şunları kaydetti:

“Bu sene ilkini gerçekleştirdi-
ğimiz Merkez Kadın Komisyonu 
toplantımızın gelecek için hayırlara 
vesile olmasını diliyorum. Eğitim, 
Öğretim ve Bilim Hizmetleri ko-
lundaki çalışanlar arasında kadın-
lar önemli bir yer tutmaktadır. Bu 
nedenle Türk Eğitim-Sen kuruldu-
ğundan bugüne kadar kadın çalı-

şanların sendikal mücadelede hak 
ettiği yeri almaları için gerekli her 
türlü çalışmayı yapmıştır.

Bütün şubelerimiz kadın komis-
yonlarını oluşturmuş ve bu komis-
yonlar yoğun bir çalışmayla sen-
dikal mücadelenin içinde yerlerini 
almıştır. STK’ların güçlendirilmesi 
için biz kadınlar aktif ve etkin ola-
rak muhakkak görev almalıyız. 
Bizler, sendikamızın bütün etkinlik 
ve eylemlerinde yer alarak ve pro-
jeler ortaya koyarak Türk Eğitim-
Sen’e güç katarken; bizimle aynı 
sorunları yaşayan ve bu sorunlara 
çözüm üretmeye çalışan arkadaş-
larımızla yan yana, omuz omuza 
mücadele ederek de birbirimizden 
güç alacağız.

Bu güzel ülke bizim. Kadın-er-
kek demeden güç birliği içinde 
sesimize kulak tıkayanlara daha 
gür sesle haykırmak için, eğitim 
çalışanlarının haklarını alabilmeleri 
için mutlu ve huzurlu bir gelecek 
için çok çalışacağız.

Kadınlara yönelik ön yargıları 
yıkmak için kadın komisyonu ça-
lışmaları iyi bir fırsat olacaktır. Biz-
ler işin ucundan kadın kimliğimizle 
değil, görev bilinciyle tutarsak biz-
den sonra aktif olarak buralarda 
çalışmak isteyen kadınlara karşı 
da toplumun bakış açısını değiştir-
miş oluruz.”

MERKEZ KADIN KOMİSYONU
İLK TOPLANTISINI YAPTI
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Ankara Kuğulu parkta toplanan 
kalabalık Çin Büyükelçiliğine doğ-
ru yürürken, Ankaralı birçok vatan-
daşta protestoya alkışlarla destek 
verdi.

TÜMTÜRK: GULCA’DA BİNLERCE 
DOĞU TÜRKİSTAN’LI HAYATINI 

KAYBETTİ
Yürüyüşün ardından Çin Büyü-

kelçiliğine ulaşan kalabalık bura-
da çeşitli  sloganlar atarak Çin’in 
Doğu Türkistan’da yıllardır uygula-
dığı şiddeti protesto etti.

Büyükelçilik önünde bir basın 
açıklaması yapan Doğu Türkis-
tan Kültür ve Dayanışma Derneği 
Genel Başkanı ve Dünya Uygur 
Kurultayı Başkan Yardımcısı Se-
yit TÜMTÜRK, 17 yıl önce yaka 
paça evlerinden alınan ve şehit 
edilen Doğu Türkistan’lı kadınların 
unutulmadığını söyledi. Tümtürk, 
“Bu gün burada 17 yıl önce Doğu 
Türkistan’ın Gulca şehrinde Kadir 
Gecesini Kuran-ı Kerim okurken 
ve ibadetle geçirirken Çin güvenlik 
güçlerince yaka paça tutuklanan 
ve şehit edilen Doğu Türkistanlı 
kadınlarımızın unutulmadığını ve 
unutulmayacağını göstermek için 
toplandık.

5 Şubat 1997 gecesi ve sonra-
sında ki günlerde Gulca sokakları 
hak arayan ve Çin zulmüne direnen 
Uygur Türkleri ile dolup taşmıştır. 
Çin devleti ise yine acımazsızca 
sadece hak arayan savunmasız 
Uygur Türklerine ağır silahlarla ve 
on binlerce askerle müdahale et-
mekte bir sakınca görmemiş bu-
nun neticesinde Şubat 1997 se-
nesinde binlerce Doğu Türkistanlı 
hayatını kaybetmiştir.

Çin devleti bu acımasız operas-
yonunu aylarca devam ettirerek 
yine yüz binlerce Doğu Türkistan-
lıyı tutuklamış, hatta sözde halk 

mahkemelerinde yüzlerce insanı-
mızı idam etmiştir. Dünya ve Türk 
kamuoyunun ancak günler sonra 
haberi olduğu olaylar sadece bir-
kaç eylem ve kınama ile geçişti-
rilmek durumunda kalmıştır. Çetin 
kış şartları ve Çin devletinin acıma-
sız yüzü ile karşı karşıya kalan Uy-
gurlar 17 yıl önce bu gün yaşamın 
sıcaklığı ve ölümün soğukluğunu 
belleklerinde, ruhlarında ve be-
denlerinin her bir zerresinde yaşa-
mış ve yaşama devam etmektedir.

5 Temmuz 2009’da hepimizin 
şahit olduğu şiddet ve zulüm ney-
se 17 yıl önce 5 Şubat 1997’de ya-
şananlar da aynıdır. 1949 yılında ki 
Çin işgali ile başlayan zulüm dolu 
yıllar, günler geçtikçe ağırlığını ve 
dayanılmazlığını Doğu Türkistanlı-
ların sinesine aksettirmiştir.

Gulca, Baren, Hoten ve 
Urumçi’de Uygur halkının şahlanı-
şı, Çin zulmüne karşı onurlu duru-
şu ve özgürlüğe doğru attığı adım 
ne ilk ne de son olacaktır. Gulca 
nasıl ki bir şanlı direnişin adıysa, 
Gulca bir o kadar acının, gözyaşı-
nın ve insan canının hiçe sayıldığı 
kanlı bir katliamdır. Çin devleti sü-
per güç olma hevesi ile çıktığı yol-
da mazlum Doğu Türkistanlıların 
feryadı ve kanlarını elinden silemez 
ve biz bunun silinip gitmesine izin 
vermeyeceğiz.

TÜMTÜRK: HAKSIZLIKLA, 
ZULÜMLE VE ACILARLA 

HAYATLARINI KAYBEDEN 
SOYDAŞLARIMIZI BİR KEZ DAHA 

RAHMET İLE ANIYORUZ
Doğu Türkistan Kültür ve Daya-

nışma Derneği Genel Başkanı Se-
yit Tümtürk, “Sinelerimizde yanıp 
tutuşan hürriyet ateşiyle, bağım-
sız Doğu Türkistan hedefine artık 
daha kararlı ve bir o kadar azimle 
yürüyeceğiz” dedi. Tümtürk, “Bu 

gün burada sadece Gulca konu-
şulmayacak, Gulca sadece bir 
mihenk taşı, bir başlangıç noktası 
bu gün burada 2013 yılının Nisan 
ayında Kaşgar’ın Maralbaşı ilçe-
sinde başlayan ve tüm yıl boyun-
ca, Turfan’da, Hoten’de, Yarkent’te 
ve Aksu’da yaşanan olaylarda ha-
yatlarını kaybeden 200’e yakın Uy-
gur Türk’ünü de konuşacağız.

Zalim Çin devletinin terörist ola-
rak göstermeye çalıştığı soydaş-
larımızı unutmadık, unutturmaya-
cağız. Zalim Çin devleti elinden 
geldiğince yaptıklarını örtbas etme 
gayretinde olsun biz niye de ömrü-
müzü adadığımız davamızdan ve 
Çin’in ikiyüzlülüğünü gün yüzüne 
çıkartmaktan vazgeçmeyeceğiz. 
Sinelerimizde yanıp tutuşan hür-
riyet ateşiyle, bağımsız Doğu Tür-
kistan hedefine artık daha kararlı 
ve bir o kadar azimle yürüyeceğiz. 
2013 yılında haksızlıkla, zulümle ve 
acılarla hayatlarını kaybeden soy-
daşlarımızı bir kez daha rahmet ile 
anıyoruz.

Bu gün Gulca için toplanan bu 
kutlu insanlar topluluğu geçtiğimiz 
günlerde Pekin’de evinde tutuk-
lanan ve şuan da haber alamadı-
ğımız Pekin Milletler Üniversitesi 
öğretim üyesi İlham Tohti ve an-
nesi içinde toplanmıştır. Pekin’in 
Uygurlar’a uyguladığı şiddeti sü-
rekli olarak dile getiren bu aydın 
insanımız uzun yıllardır Pekin’de 
görev yapmasına rağmen Çin’in 
baskıcı ve sindirici politikasını 
hep hissetmiştir. Sürekli olarak 
polis takibinde olan, hatta sağlık 
hizmetlerinden yararlanması bile 
zaman, zaman engellenen İlham 
Tohti 15 Ocak’ta Pekin’de ki evin-
de annesi ile gözaltına alınmış ve 
o tarihten beri kendisinden haber 
alınamamaktadır.

Bu gün burada İlham Tohti ile 
birlikte Gayret Niyaz, Dilşat Ferhat, 
Gülmire Emin, Mehbube Abliz, Nur 
Muhammed Yasin, Ablikim Abdu-
rahim ve daha nice siyasi tutuklu 
Uygur içinde bir aradayız. Urumçi 
olayları ve sonrasında tutuklanan 
binlerce Uygur’dan bu gün ha-
ber hala haber alınamamaktadır. 
Başta Türkiye Cumhuriyeti Dışiş-
leri Bakanlığına, Türk hükümetine, 
dünya devletlerine, insan hakları 
kuruluşlarına ve özellikle de Türk 
ve İslam alemine bu haksızlık kar-

şında mazlum Uygurların yanında 
olmaya ve yükselen bu feryada ku-
lak vermeye çağırıyoruz.

Bu gün burada bizleri yalnız bı-
rakmayan 17 yıl önce yaşadığımız 
acıyı paylaşanlara ve siz değerli 
basın mensuplarına teşekkürü bir 
borç biliriz. Gulca’da, Baren’de, 
Hoten’de, Urumçi’de aziz vatan 
Doğu Türkistan’nın dört bir yanın-
da hayatlarını kaybeden aziz şe-
hitlerimizi bir kez daha rahmet ve 
minnet ile yad ediyoruz. Şunu açık 
yüreklilikle ifade ediyoruz ki da-
vamız bağımsız Doğu Türkistan’a 
erişinceye kadar, son nefer ve son 
nefes kalana dek devam edecek-
tir” dedi.

KONCUK: HÜKÜMET DOĞU 
TÜRKİSTAN’DA YAŞANAN ZULME 

SEYİRCİ KALMAMALIDIR
Eylemde bir konuşma yapan 

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı 
İsmail Koncuk ise, Türkiye Kamu-
Sen’in her zaman Doğu Türkistan 
ve dünyadaki Türk soydaşlarımızın 
yanında olduğunu söyledi. vurgu 
yaptı. Koncuk, “Doğu Türkistan 
acısı bugünde hala yüreğimizde 
devam ediyor. Bundan 17 yıl önce 
Gulca’da katledilen bütün soy-
daşlarımızı rahmetle anıyorum. 
Dünyanın gündeminde yok ama  
Türkiye ve Türk dünyasının gün-
deminde Doğu Türkistan olmalıdır. 
Bu zulüm neden Türk dünyasının 
gündeminde yok sorgulamasını 
hepimizin yapması gerekmektedir. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti de 
Doğu Türkistan’da yaşanan drama 
seyirci kalmamalıdır. Ekonomik iş-
birliği gibi kaygılarla soydaşlarımızı 
unutmak kabul edilemez.

Bugün gelişen dünyada maale-
sef Türk milleti hala ezilen ve hor 
görülen bir konumda. O’nun için 
tüm insanlık Doğu Türkistan’da 
ve Türk dünyasında yaşanan bu 
zulme, katliamlara, insanlık dışı 
uygulamalara seyirci kalmamalı-
dır. Biz Türkiye Kamu-Sen olarak 
ve Türk milleti olarak her zaman 
Doğu Türkistan’lı kardeşlerimizin 
yanında olacağımızı bir kez daha 
ifade ediyor, başta Gulca katlia-
mında olmak üzere dünyanın her 
yerinde haince katledilen tüm Türk 
soydaşlarımıza yüce Allah’tan rah-
met diliyorum” diyerek sözlerini 
noktaladı.

Basın açıklamasının ardından 
Çin Büyükelçiliği önüne siyah çe-
lenk bırakıldı.

GULCA KATLİAMI PROTESTO EDİLDİ
Çin’in 17 yıl önce Doğu Türkistan’ın Gulca şehrinde yaptığı katliam protesto edildi.



TÜRK EĞİTİM-SEN
Türkiye’nin Sendikası

27

Türkiye Kamu-Sen Afyonkarahisar İl Temsilciliği ‘İslam Anlayışımız 
ve Siyasal İslam’ konulu konferans düzenledi.

Afyon Lisesi’nde 18.01.2014 Cumartesi günü gerçekleştirilen kon-
feransa konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Nadim Macit, İslam’ın 
siyaset aracı haline gelmesinin yanlış olduğunu kaydetti. İslam’ın 
siyasete alet edilemeyecek yüce bir din olduğunu belirten Macit, 
“Türkiye, siyasallaşmış İslam üzerinden yürütülen sahte evreyi kaldır-
madığı müddetçe kendi meselelerini gereği gibi tartışamaz. Siyasetçi 
siyaset olarak, estetiği estetik olarak, iktisadı iktisat olarak tartışabil-
mek için önce üretilen sahte dini analiz etmek gerekir. Siyasal İslam 
çarpıtılmış dindir. Siyasal İslam, modern zaman kavramıdır, din dev-
leti de modern zaman kavramıdır, icattır. ” dedi.

Burdur Şubesi 03.01.2014 Cuma günü Merkez köy okulları olan 
Günalan (Lengüme) İlkokulu, Halıcılar Vefik Kitapçıgil İlkokulu, Ça-
tağıl İlkokulu ile Taşkapı Şehit Mükerrem Varol İlkokulu’nu ziyaret 
ederek; öğrencilere ANDIMIZ’ı dağıttı.  Şube Başkanı Orhan AKIN ve 
Şube Teşkilatlandırma Sekreteri Arif AKKIN’ın katıldığı ziyaretlerde, 
köy okulundaki öğrenciler ANDIMIZ’a öğrenciler büyük ilgi gösterdi.

İzmir 1 No’lu Şube İlçe Temsilciliği İstişare Toplantısı 19 Ocak Pa-
zar günü Ödemiş Öğretmenevinde yapıldı. Toplantıya Şube Yönetim 
Kurulu üyeleri ve İlçe Temsilcileri katıldı.   

Toplantıda İzmir 1 No’lu Şube’ye hizmeti olan ve görevi devreden 
yönetim kurulu üyelerine ve ilçe temsilcilerine plaket takdim edildi. 

Amasya Şubesi Engelliler Komisyonu  Üyeleri Gökhan Kudu, Mah-
mut Kaplan, Özgür Keskin, Mustafa Çetinkaya; Amasya Valisi Sayın 
İ. Halil Çomaktekin’i ziyaret ederek, Amasya’daki kamu kuruluşlarına 
ait servis araçlarından tüm engelli kamu çalışanlarının faydalandırıl-
masını talep etti. 

Vali Çomaktekin; Engelliler Komisyonu Üyelerinin talebini olumlu 
karşılayarak, gerekli işlemlerin yapılması talimatını verdi. Amasya Şu-
besi Engelliler Komisyonu da, Vali Çomaktekin’e hassasiyetlerinden 
dolayı sendikamız adına teşekkür etti.

Amasya Şubesi Genişletilmiş Kadın Kolları İstişare Toplantısı, 22 
Aralık 2013 Pazar Günü Amasya Belediye Parkı’nda yapıldı. Toplan-
tıda 2013 yılında yapılan çalışmalar değerlendirilerek, 2014 yılı hedef-
leri belirlendi.

AFYONKARAHİSAR İL TEMSİLCİLİĞİ, İSLAM 
ANLAYIŞIMIZ VE SİYASAL İSLAM KONULU 

KONFERANS DÜZENLEDİ

BURDUR ŞUBESİ KÖY OKULLARINA 
ANDIMIZI DAĞITTI

İZMİR 1 NO’LU ŞUBE İLÇE TEMSİLCİLİĞİ 
İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI

AMASYA’DA ENGELLİ KAMU 
ÇALIŞANLARINA SERVİS MÜJDESİ

AMASYA ŞUBESİ GENİŞLETİLMİŞ KADIN 
KOLLARI İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI

Tekirdağ Şube Başkanı Muzaffer DOĞAN ve Şube Yönetim 
Kurulu Üyeleri, yeni atanan Süleymanpaşa Kaymakamı Kamil 
KICIROĞLU’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 

TEKİRDAĞ ŞUBESİ, SÜLEYMANPAŞA 
KAYMAKAMINI ZİYARET ETTİ
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Denizli Şubesi Kale İlçe Temsilciliği tarafından eğitim öğretim yılı-
nın birinci döneminin sona ermesi dolayısıyla dayanışma yemeği dü-
zenlendi. Kale Belediye Düğün Salonu’nda gerçekleşen dayanışma 
yemeğine sendika üyelerinin yanı sıra, Kale Belediye Başkanı İsmail 
Yarımca, Türk Eğitim Sen Denizli Şube Başkanı Turgay Demirtaş ve 
Şube Yönetim kurulu üyeleri, Kale İlçe Temsilcisi Mehmet Baylavlı ve 
yöneticiler katıldı. 

 Denizli Şube Başkanı Turgay Demirtaş, Kale Belediye Başkanı İs-
mail Yarımca’ya eğitime yaptığı katkılardan dolayı teşekkür plaketi 
takdim etti.

Giresun Şubesi, Şebinkarahisar Öğretmenevinde ‘’Eğitim Çalı-
şanlarının Özlük Hakları ve Karşılaşılan Problemlerde Hukuki Süreç’’ 
konulu toplantı yaptı. Toplantıya Giresun Şube Başkanı Arif ÇETİN-
KAYA, Şube Yönetim Kurulu Üyeleri Hamit ÖVEÇ, Tacettin ENGİN ve 
şube avukatı Ünzile YÜKSEL ile üyelerimiz katıldı. Toplantıda eğitim 
çalışanlarının problemleri ve bu problemlerin çözümünde hukuki sü-
reçte ne gibi işlemlerin yapılması, üyelerin nelere dikkat etmeleri ge-
rektiği konusunda açıklamalarda bulunuldu. Toplantı soru cevaplarla 
sona erdi. 

Tuzla İlçesine Kaymakam olarak atanan Sayın Ali Rıza ÇALIŞIR, 
İstanbul 6 No’lu Şube Yönetim Kurulunu ziyaret etti. 

Şube Başkanı Sami ÇELİK ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek, “Şubemizi ziyaret etmekle bizi gururlandırdınız. Devlet 
böyle olmalıdır” dedi. Kaymakam Ali Rıza ÇALIŞIR da, “Devletin 
görevi, kuruluşlar arasında fark gözetmemektir. Her türlü istek ve 
şikâyetlerinizde sizlerle beraberim” dedi.

Şube Başkanı Sami ÇELİK, Tuzla Kaymakamı Ali Rıza ÇALIŞIR’a 
plaket takdim etti.

Muğla Şube Yönetim Kurulu, Büyükşehir statüsüne geçtikten son-
ra yeni kurulan Menteşe Kaymakamlığı’nın ilk Kaymakamı olan Zeki 
ARSLAN’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarete; Şube Başkanı Mürsel ÖZATA, Şube Sekreteri İlker KO-
ÇAR, Basın ve Dış ilişkiler Sekreteri Hüseyin MEŞE, Şube Mevzuat 
Sekreteri Üzeyir Engin DEMİREL, Eğitim ve Sosyal ilişkiler Sekreteri 
Makbule DURU ile Eski Yönetim Kurulu Üyeleri İdris KÖMÜRCÜ ile 
Mukadder DENİZ katıldı.

Malatya Şube Yönetim Kurulu, Şehit Kemal Özalper Teknik ve En-
düstri Meslek Lisesini ziyaret etti. Ziyarette bir konuşma yapan Şube 
Başkanı Ekrem ŞENOL, üyelerimizin sorunlarını ve önerilerini dinledi; 
birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

DENİZLİ ŞUBESİ KALE İLÇE TEMSİLCİLİĞİ 
MORAL YEMEĞİ DÜZENLEDİ

ŞEBİNKARAHİSAR’DA EĞİTİM 
ÇALIŞANLARININ ÖZLÜK HAKLARI VE 

KARŞILAŞILAN PROBLEMLERDE HUKUKİ 
SÜREÇ KONUSUNDA TOPLANTI YAPILDI

TUZLA KAYMAKAMINDAN İSTANBUL
6 NO’LU ŞUBEYE ANLAMLI ZİYARET

MUĞLA ŞUBESİ, MENTEŞE KAYMAKAMI 
ZEKİ ARSLAN’I ZİYARET ETTİ

MALATYA ŞUBESİ OKUL ZİYARETİ YAPTI

Nevşehir Şubesi, Nevşehir’de öğrencilerin kitap okuma alışkanlı-
ğı kazanması için “karneni getir, kitabını götür” kampanyası başlattı.  
Nevşehir’de eğitimin gelişmesi için yaptığı başarılı projelerle adından 
sıkça söz ettiren Türk Eğitim-Sen Nevşehir Şubesi, okulların yarıyıl 
tatiline girmesini fırsat bilerek yeni bir proje başlattı. Proje ile ilgili bilgi 
veren Şube Başkanı Mustafa Uğur, “Nevşehir genelinde eğitim gö-
ren ilkokul öğrencilerinin yarıyıl tatillerini kitap okuyarak, zamanın bir 
kısmını yine eğitime adamasını hedefleyerek ‘karneni getir, kitabını 
götür’ projesi başlattık” dedi.

NEVŞEHİR ŞUBE’DEN “KARNENİ GETİR, 
KİTABINI GÖTÜR” KAMPANYASI
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Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Ömer 
İNCE’nin “Gülfem”   adında kızı olmuştur.

Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Ziya 
CANBOLAT’ın oğlu olmuştur.

Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Serap-
Emrah TÜRKSEVEN çiftinin kızları olmuştur.

Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Soner 
YILMAZ’ın kızı olmuştur.

Aydın Şube üyelerinden Ahmet-Nazife 
AKMALI çiftinin kızı olmuştur.

Aydın Şube üyelerinden Turgay ŞENER’in 
“Kuzey”  adında oğlu olmuştur.

Bursa 2 No’lu şube üyelerinden Hande- 
Tarık HEPYAŞAR çiftinin çocukları olmuştur.

Çanakkale Şube üyelerinden Meltem 
AKIN› ın  kızı olmuştur.

Giresun Şube üyelerinden  Kerim-Cemile 
KIRAT çiftinin  kızı olmuştur.

Giresun Şube üyelerinden  İbrahim-Banu 
YÜCEKAYA çiftinin oğlu olmuştur.

Giresun Şube üyelerinden  Yücel Eda 
ERUN’un çocuğu olmuştur

Karaman Şube üyelerinden Cemil-Emine 
DURAL çiftinin “Furkan” adında erkek 
çocukları olmuştur.

Karaman Şube üyelerinden Naim- Seda 
DEMİREL çiftinin “Alya” adında kız çocukları 
olmuştur.

Karaman Şube üyelerinden Zeynep-Musa 
ÇEKÇEOĞLU çiftinin “Elif Beren” adında kız 
çocukları olmuştur.

Karaman Şube üyelerinden Memiş 
ÖZKAYA’nın çocuğu olmuştur.

Karaman Şube üyelerinden Ayşe- Mustafa 
KARATAŞ çiftinin “Ece” adında kız çocukları 
olmuştur.

Karaman Şube üyelerinden Özlem 
YILMAZ DEMİREL’in kız çocuğu olmuştur.

Kırşehir Şube üyelerinden Hasan ATA’ nın 
çocuğu olmuştur.

Kırşehir Şube üyelerinden Zülfiye-Murat 
ATASOY’un çocuğu olmuştur.

Kocaeli 2 No’lu Şube üyelerinden Gülizar 
ŞANAL›ın “KUZEY DORUK” adında erkek 
çocuğu olmuştur.

Kocaeli 2 No’lu Şube üyelerinden İsmet-
Özlem AKÇAY çiftinin «MİRAY» adında kız 
çocukları olmuştur.

Kocaeli 2 No’lu Şube üyelerinden Zübeyde 
TAŞDEMİR PAPUÇÇU’nun “DENİZ” adında 
kız çocuğu olmuştur.

Kocaeli 2 No’lu Şube üyelerinden Murat-
Zeynep ÖZDEN çiftinin “MİRAY” adında kız 
çocukları olmuştur.

Kocaeli 2 No’lu Şube üyelerinden Ebru 
GÜL’ün “EYMEN” adında erkek çocuğu 
olmuştur.

Kocaeli 2 No’lu Şube üyelerinden Harun-
Aylin ÇOTUK çiftinin “AHMET” adında erkek 
çocukları olmuştur.

Kocaeli 2 No’lu Şube üyelerinden Burcu 
MORKAN BİLGE’nin “UMUT” adında erkek 
çocuğu olmuştur. dünyaya gelmiştir.

Kocaeli 2 No’lu Şube 
üyelerinden Neslihan-Halil KARTAL çiftinin 
“SELİN” adında kız çocukları çocuğu 
olmuştur.

Kocaeli 2 No’lu Şube üyelerinden İsa-
Bilinç TOPAK çiftinin “LAVİNYA” adında kız 
çocukları olmuştur.

Kocaeli 2 No’lu Şube üyelerinden Ercan-
Sena BALIK çiftinin “ZEHRA” adında kız 
çocukları olmuştur.

Kocaeli 2 No’lu Şube üyelerinden Volkan-
Özlem ALAN çiftinin “ELİF MİRAY” adında 
kız çocukları olmuştur.

Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Seval 
KART’ın ikiz kızları olmuştur.

Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Tahire 
DERELİ’nin kızı olmuştur.

Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Özlem 
EKİNCİ’nin oğlu olmuştur.

Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Mücahit 
IŞIK’ın kızı olmuştur.

Konya 2 No’ lu Şube üyelerinden Ayşegül 
KÖYLÜ’ nün “Yiğit Emir” adında oğlu 
olmuştur.

Konya 2 No’ lu Şube üyelerinden Ersun 
-Dilek MADRAN çiftinin “Ayberk” adında 
erkek çocukları olmuştur.

Konya 2 No’ lu Şube üyelerinden Fatih 
ÖNOĞLU’ nun “Alperen” adında oğlu 
olmuştur.

Konya 2 No’ lu Şube üyelerinden Serdar 
- Sıddıka SÜTCÜ çiftinin “Selen” adında 
kızları olmuştur.

Konya 2 No’ lu Şube üyelerinden Öykü 
- Kamil UÇAR çiftinin “Ali Çağan” adında 
çocukları olmuştur.

Kırıkkale Şube üyelerinden Ömer 
BÜTÜN’ün çocuğu olmuştur.

Kırıkkale Şube üyelerinden Bayram GÖK 
‘ün çocuğu olmuştur.

Kırşehir Şube üyelerimizden Funda 
DÖLEN’ in çocuğu olmuştur.

Kırşehir Şube üyelerinden Selim 
ERASLAN’ ın çocuğu olmuştur.

 Kırşehir Şube üyelerinden Gökcen-Sinan 
FERAH’ ın çocuğu olmuştur.

Kırşehir Şube üyelerinden Ayşe Didem 
KONATE’ nin çocuğu olmuştur.

Kırşehir Şube üyelerinden Hasan ATA’ nın 
çocuğu olmuştur.

Kırşehir Şube üyelerinden Zülfiye-Murat 
ATASOY çiftinin çocuğu olmuştur.

Kırşehir Şube üyelerinden Yasemin-Ahmet 
DAĞLI çiftinin çocuğu olmuştur.

Sakarya Şube üyelerinden  Nilay KOR’un 
“Erkan Berat” adında çocuğu olmuştur.

Sakarya Şube üyelerinden  Yavuz Selim 
ALBAYRAK’ın “Mehmet Çağrı” adında 
çocuğu olmuştur.

Sakarya Şube üyelerinden  Ramazan 
KOZANHAN’ın “Ayşe” adında çocuğu 
olmuştur.

Sakarya Şube üyelerinden Burhan-Sibel 
ÖZKAN çiftinin “Doğukan” adında çocukları 
olmuştur.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden, Fatma 
ÇOLAKÇA’nın “ Azra” adında kızı olmuştur.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden, Burcu 
AYDINCI’nın “ Hayati Alperen” adında oğlu 
olmuştur.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden, Serkan 
ÇOLAK’ın “ Tuğra” adında oğlu olmuştur.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden, Volkan 
GÜNGÖR’ün “ Beril” adında kızı olmuştur.

Nevşehir Şube üyelerinden Gamze 
GÖÇER’in “ Elif “ adında çocuğu olmuştur.

Nevşehir Şube üyelerinden Meryem 
Demir FİL’in  “ Ahmet Alp “ adında çocuğu 
olmuştur.

Nevşehir Şube üyelerinden Emel – Aziz 
YAYICI çiftinin “ Yiğit “ adında çocuğu 
olmuştur.

Nevşehir Şube üyelerinden  Şefika 
ÖZKAN’ın  “ Şebnem “ adında çocukları 
olmuştur.

Nevşehir Şube üyelerinden  Gülden – 
Seydi KARACA çiftinin “Muhammet – Umut“ 
adında çocukları olmuştur.

Nevşehir Şube üyelerinden   Havva –Tevfik 
Fikret YAĞMUROĞLU çiftinin “  Azra “ 
adında çocukları olmuştur.

Nevşehir Şube üyelerinden  Yasemin 
BOZDAĞ ‘ın  “ Sena “adında çocukları 
olmuştur.

YENİ DOĞANLAR

Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden, Ahmet 
DOĞAN’ın oğlu sünnet olmuştur.

SÜNNET Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Halime 
DÖNMEZ BAY evlenmiştir.

Hatay 1 No’lu Şube üyelerinden Burak 
BAYRAKTAROĞULLARI ve Esra YÜKSEK 
evlenmiştir.

Hatay 1 No’lu Şube üyelerinden Abidin 
BANKİR’in oğlu evlenmiştir.

Konya 2 No’ lu Şube üyelerinden Emel 
GÖFTECİ ve Mehmet ERKİN evlenmiştir.

EVLENENLER
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VEFAT

Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Ahmet 
OĞULTEKİN vefat etmiştir.

Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Murat 
KURT’un babası vefat etmiştir.

Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Adem 
YÜLEK’in annesi vefat etmiştir.

Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Ayşe 
KARAATLI’nın annesi vefat etmiştir.

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

Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Ali 
BİÇER’in babası vefat etmiştir.

Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Nuriye 
CEYLAN’ın babası vefat etmiştir.

Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Hasan 
ŞAHİN’in babası vefat etmiştir.

Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Şevket 
BAŞAKÇI vefat etmiştir.

Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Nuray 
BOZKURT’ın kızı vefat etmiştir.

Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Canan 
YILDIRIM’ın babası vefat etmiştir.

Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Hülya 
YASA’nın ablası vefat etmiştir.

Afyonkarahisar Şube üyelerinden Özer 
YILMAZ vefat etmiştir.

Ankara 2 No’lu Şube üyelerinden Kenan 
KAYA’nın annesi vefat etmiştir.

Ankara 2 No’lu Şube üyelerinden Dursun 
ALTAN’ın annesi vefat etmiştir.

Ankara 6 No’lu Şube üyelerinden Adem 
PARTİGÖÇ’ün annesi vefat etmiştir.

Aydın Şube üyelerinden Cevahir 
BELLİGÜN’ün  babası vefat etmiştir.

Aydın Şube üyelerinden Hamza Hatice 
YILMAZ çiftinin ağabeyi vefat etmiştir.

Aydın Şube üyelerinden İsmail 
ÜNGÖR’ün  babası vefat etmiştir.

Aydın Şube üyelerinden Muhterem 
ÜZÜMCÜ’nün annesi vefat etmiştir.

Aydın Şube üyelerinden Kezban 
KAPLAN’ın  babası vefat etmiştir

Aydın Şube üyelerinden Naci Ergül 
TANRIKULU’nun annesi vefat etmiştir.

Aydın Şube üyelerinden Mehmet 
ŞALLIOĞLU’nun  babası vefat etmiştir.

Aydın Şube üyelerinden Adil 
NOSTAR’ın  babası vefat etmiştir.

Bursa 2 No’lu şube üyelerinden Erol 
GÜVEN’in annesi vefat etmiştir.

Bursa 2 No’lu şube üyelerinden Bahattin 
ÇKIRGÖZ’ün babası vefat etmiştir.

Bursa 2 No’lu şube üyelerinden Zehra 
USTAEL’in babası vefat etmiştir.

 Bursa 2 No’lu şube üyelerinden Güven 
MANTI’nın annesi vefat etmiştir.

Bursa 2 No’lu şube üyelerinden Fatma 
BAYRAKÇI’nın annesi vefat etmiştir.

Bursa 2 No’lu şube üyelerinden Abidin 
GÜMÜŞ’ün annesi vefat etmiştir.

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

Bursa 2 No’lu şube üyelerinden S.Pınar 
SARISOY’un babası vefat etmiştir.

Bursa 2 No’lu şube üyelerinden İdris 
POLAT’ın annesi vefat etmiştir.

 Bursa 2 No’lu şube üyelerinden Kenan 
GÜVEN vefat etmiştir.

Bursa 2 No’lu şube üyelerinden Levent 
AYDIN’ın dedesi vefat etmiştir.

Çanakkale Şube üyelerinden Yücel TU-
RAN› ın babası vefat etmiştir.

Çankırı Şube üyelerinden Hakkı PAŞAL 
vefat etmiştir.

İstanbul 3 No’lu Şube üyelerinden Yakup 
DÜZ›ün babası vefat etmiştir.

İstanbul 3 No’lu Şube üyelerinden Recep 
ŞENER›in ablası vefat etmiştir.

İzmir 1 No’lu Şube üyelerinden Tuncay 
ÇOLAKOĞLU›nun annesi vefat etmiştir.

İstanbul 3 No’lu Şube üyelerinden Ayşe 
GÜNER›in babası vefat etmiştir.

Giresun Şube üyelerinden Zekai 
BALKAYA’nın babası vefat etmiştir

Giresun Şube üyelerinden Yakup 
BIYIKLI’nın babası vefat etmiştir

Giresun Şube üyelerinden Nevzat 
GÜNAYDIN’ın babası vefat etmiştir

Giresun Şube üyelerinden Ali Rıza 
GÜNAYDIN’ın babası vefat etmiştir

Giresun Şube üyelerinden  Cevat 
MEDİK’in annesi vefat etmiştir

Giresun Şubesi üyelerinden  Arif 
AKPINAR’ın babası vefat etmiştir

Giresun Şube üyelerinden  Zeki VAROL’un 
babası vefat etmiştir

Karaman Şube üyelerinden H Hülya 
ÇİÇEK ve İsmail KUNT’un babaları vefat 
etmiştir.

Karaman Şube üyelerinden İsmail 
KULA’nın annesi vefat etmiştir.

Karaman Şube üyelerinden Fatma 
ÇINAR’ın annesi vefat etmiştir.

Karaman Şube üyelerinden Nuray DABAK 
ve Gülay EREN’in anneleri vefat etmiştir.

Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden Bahri 
KORKMAZ’ın annesi vefat etmiştir.

 Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden Murat 
ÇELİK’in ağabeyi vefat etmiştir.

Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden Osman 
YILMAZ’ın babası vefat etmiştir.

Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden Yaşar 
ÇELİK’in annesi vefat etmiştir.

Kırşehir Şube üyelerinden Bahadır- Önder 
DURSUN’un anneleri vefat etmiştir.

Kırşehir Şube üyelerinden Ramazan 
ÖZKÖROĞLU’nun babası vefat etmiştir.

Kırşehir Şube üyelerinden Gökhan 
ÖZCAN’ın babası vefat etmiştir.

 Kırşehir Şube üyelerinden Ergin ÖZCAN 
vefat etmiştir

Kırşehir Şube üyelerinden Bahadır- Önder 
DURSUN’un anneleri vefat etmiştir.

Kırşehir Şube üyelerinden Fatih Timuçin 
GÖKTÜRK’ün babası vefat etmiştir.

Kırşehir Şube üyelerinden Nuran ÇELİK’in 
kardeşi vefat etmiştir.

Kırşehir Şube üyelerinden Gonca- Murat 
YILDIRIM’ın babası vefat etmiştir.

Kırıkkale Şube üyelerinden Mehmet KAYA’ 
nın ablası vefat etmiştir.

Kırıkkale Şube üyelerinden Recep 
ERENTÖZ’ün ağabeyi vefat etmiştir.

Kırıkkale Şube üyelerinden İlhami 
ÜNSÜN’ün babası vefat etmiştir.

Kırıkkale Şube üyelerinden İlhami 
DEMİRTAŞ’ın annesi vefat etmiştir.

Kırıkkale Şube üyelerinden Necdet 
KARAGÖZ’ün babası vefat etmiştir.

Kocaeli 2 No’lu Şube üyelerinden Hasan 
YILMAZ’ın babası vefat etmiştir.

Kocaeli 2 No’lu Şube üyelerinden Muham-
met ÜST’ün babası vefat etmiştir.

Kocaeli 2 No’lu Şube üyelerinden Hüseyin 
OKUR’un babası vefat etmiştir

Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Mehmet 
Selçuk KARATAŞ’ın babası vefat etmiştir.

Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Bekir 
AY’ın annesi ve abisi vefat etmiştir.

Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Ahmet 
Mithat SÖNMEZ’in annesi vefat etmiştir.

Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Ramazan 
AKSU’nun annesi vefat etmiştir.

Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Gazi 
YILMAZ’ın babası vefat etmiştir.

Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Emine 
Nur YILMAZ ARIKAN’ın annesi vefat etmiştir.

Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Muzaffer 
ÇALMAZ’ın babası vefat etmiştir.

Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Muam-
mer KÜÇÜK’ün annesi vefat etmiştir.

Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Mevlüt 
Hikmet APAN’ın abisi vefat etmiştir.

Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Necati 
FİLİKÇİ’nin annesi vefat etmiştir.

Konya 2 No’ lu Şube üyelerinden Ali Os-
man BEBEK’ in babası vefat etmiştir.

Konya 2 No’ lu Şube üyelerinden Hamdi 
BEBEK’ in babası vefat etmiştir.

Konya 2 No’ lu Şube üyelerinden Metin 
KARANLIK’ ın ağabeyi vefat etmiştir.

Konya 2 No’ lu Şube üyelerinden İsmail 
Hakkı ERBAŞ’ ın  eşi Reşide ERBAŞ vefat 
etmiştir.

Konya 2 No’ lu Şube üyelerinden Serdar 
BATMAZ’ ın babası vefat etmiştir.

Konya 2 No’ lu Şube üyelerinden Ali Nihat 
ELHAN’ ın annesi vefat etmiştir.

Konya 2 No’ lu Şube üyelerinden Nuran 
BAKAR’ ın annesi vefat etmiştir.



TÜRK EĞİTİM-SEN
Türkiye’nin Sendikası

31

Konya 2 No’ lu Şube üyelerinden Ahmet 
Naci BÜYÜKEKEN’ in babası vefat etmiştir.

Konya 2 No’ lu Şube üyelerinden İsmail 
KARAL’ ın babası vefat etmiştir.

Malatya Şube üyelerinden Bünyamin 
AĞCA’nın babası vefat etmiştir.

Malatya Şube üyelerinden Abdülkadir 
YILMAZ’ın annesi vefat etmiştir.

Malatya Şube üyelerinden Rıza AYDIN’ın 
babası vefat etmiştir.

Malatya Şube üyelerinden Hüseyin ve 
İsmail ŞAHİN’in annesi vefat etmiştir.

Malatya Şube üyelerinden Fahri 
GÜLTEKİN’in babası vefat etmiştir.

Malatya Şube üyelerinden İlhan 
CİNGU’nun annesi vefat etmiştir.

Malatya Şube üyelerinden Ahmet Faruk 
SİNANOĞLU’nun annesi vefat etmiştir.

Manisa Şubesi üyelerinden Engin 
KAYSERİLİ’nin babası vefat etmiştir.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Ali 
GÜL’ün babası vefat etmiştir.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Ekrem 
ŞİMŞEK’İN annesi vefat etmiştir.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Nalan 
YAMAN’ın babası vefat etmiştir.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Nazan 
YAMAN GÜNEŞ’in babası vefat etmiştir.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Songül 
KAYIŞ’ın annesi vefat etmiştir.

Muğla Şube üyelerinden   Bülent 
KOÇAR’ın babası  vefat etmiştir.

 Muğla Şube üyelerinden   Rıdvan 
ÇAVDAR’ın  babası  vefat etmiştir.

Muğla Şube üyelerinden   Musa 
EROĞLU’nun annesi vefat etmiştir.

Muğla Şube üyelerinden   Cemal TÜRK’ün  
babasıi vefat etmiştir.

Muğla Şube üyelerinden   Abdullah 
TURAN’ın babası  vefat etmiştir.

Muğla Şube üyelerinden   Arif özgür 
ÜLKER’in  annesi vefat etmiştir.

Muğla Şube üyelerinden   Bilal AKÇELİ’nin 
babası  vefat etmiştir.

Muğla Şube üyelerinden   Hikmet ÇELİK’in 
babası  vefat etmiştir.

Muğla Şube üyelerinden   Yücel 
ERDOĞAN’ın  annesi vefat etmiştir.

Nevşehir Şube üyelerinden   Mustafa 
AKOL’un babası vefat etmiştir.

Nevşehir Şube üyelerinden   Rüştü 
PANATLI’nın annesi vefat etmiştir.

Nevşehir Şube üyelerinden   Ayşe  ÇÖL’ 
ün babası vefat etmiştir.

Nevşehir Şube üyelerinden   Selami 
KARACA’nın annesi vefat etmiştir.

Nevşehir Şube üyelerinden   İlhami 
AKKUŞ’un annesi vefat etmiştir.

Sakarya Şube üyelerinden Ökkeş 
ŞAHİN’in ağabeyi vefat etmiştir.

Sakarya Şube üyelerinden Mükremin 
YÜKSEĹin ablası vefat etmiştir.

Sakarya Şube üyelerinden Orhan ONAY ı́n 
ablası vefat etmiştir.

Sakarya Şube üyelerinden Ali KARATAŞ’ın 
babası vefat etmiştir.

Sakarya Şube üyelerinden Burhanettin 
GENÇAĞA’ nın babası vefat etmiştir.

Sakarya Şube üyelerinden Orhan KAYA 
‘nın annesi vefat etmiştir.

Sakarya Şube üyelerinden Ahmet ESEN’in 
babası vefat etmiştir.

Sakarya Şube üyelerinden Ahmet 
YETİŞEN’in oğlu Ayhan YETİŞEN vefat 
etmiştir.

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

Ayrıca, 
Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden Aliye ŞEKER

vefat etmiştir.

VEFAT EDEN ÜYELERİMİZ

 Ahmet  OĞULTEKİN
ADANA 2 NO’LU ŞUBE

2 Nisan 1959 tarihinde Adana’da doğan elekt-
rik elektronik öğretmeni Ahmet Oğultekin, öğret-
menlik mesleğine 5 Kasım 1991 tarihinde başla-
dı. Öğretmenimiz evli ve 3 çocuk babasıdır. 20 
kasım 2013 tarihinde vefat eden üyemiz Ahmet 
Oğultekin’e Allah’tan rahmet dileriz.

Mehmet Fevzi Ender ÖZKARSLIGİL
ANKARA 6 NO’LU ŞUBE

01/12/1958 tarihinde Gaziantep’te doğan 
Mehmet Fevzi Ender ÖZKARSLIGİL, 26/09/1981 
tarihinde Yüksek Teknik Öğretmen Okulu Elekt-
rik-Elektronik Bölümünü bitirdi. Öğretmenliğe 
aynı yılın Aralık ayında Zonguldak/Ereğli’de 
başladı. 33 yıllık meslek hayatı boyunca ; Ga-
ziantep Şahinbey’de, Yalova Çiftlikköy’de, Kı-
rıkkale Keskin’de ve Sulakyurt’ta, Yenimahalle 
Batıkent’te ve Etimesgut Elvanköy İMKB Teknik 
ve EML okullarında öğretmenlik ve idarecilik 
yaptı. Kıymetli hocamızın 2 kız ve 2 erkek çocu-
ğu olmak üzere 4 çocuğu vardır.

20 Ocak 2014 tarihinde vefat eden üyemiz 
Mehmet Fevzi Ender ÖZKARSLIGİL’e Allah’tan 
rahmet dileriz.

MİLLİ BİRLİĞE VE DEĞERLERE BAĞLI SENDİKA
TÜRK EĞİTİM-SEN



HAKSIZ KAZANÇ DEĞİL,

MEMURA BÜTÇE
İSTİYORUZ!
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İşte Sözde Tarihi Başarı

2014 ZAMMI SADECE

2015’TE
SADECE VE SADECE

İSE %3+3?

123 TL !
Ek ders ücreti zammı Sıfır!

Aile yardımı zammı Sıfır!

Çocuk parası zammı Sıfır!

Fazla çalışma ücreti zammı Sıfır!

Ek ödeme zammı Sıfır! 

TÜRKİYE’NİN SENDİKASI
www.turkegitimsen.org.tr

Türk Eğitim-Sen, TÜRKİYE KAMU-SEN üyesidir.


