
Türk Eğitim-Sen ve Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail KONCUK:

MİLLETİMİZİN BAĞRINDAN ÇIKMIŞ BÜYÜK BİR LİDER VE DEVLETİMİZİN 
KURUCUSUDUR. HERKES BUNA SAYGI DUYMAK ZORUNDADIR! ” 

Son yıllarda değişik şekil-
lerde Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti’nin kurucusu büyük 
önder Atatürk’e karşı seviye-
sizce hakaret edildiğine dikkat 
çeken Genel Başkan Koncuk 
şunları söyledi: “Sanırım bazı 
odaklar artık vaktinin geldiğini 
düşünüyorlar ki, devletimi-
zin kurucusu Mustafa Kemal 
Atatürk’e yönelik hakaret ve 
saldırılarını alenileştirdiler. 
Yaşanan bir takım sosyal ve 
siyasi problemleri bahane 
ederek ve bunların arkasına 
saklanarak Cumhuriyetin 
bütün kazanımlarına saldı-
ran  bu güruh, bir toplumsal 
tepkiyle karşılaştıklarında da 
lafı dolandırmakta ve mak-
satlarının Atatürk olmadığı 

şeklinde yalan beyanlarla 
günü kurtarmaya gayret 
etmektedirler. Hem yaklaşık 
100 yıllık Cumhuriyet dönemi-
ni hem de Cumhuriyetin tüm 
kazanımlarını tahkir edeceksin, 
hem de bizim kastımız aslında 
Atatürk değildi diyerek kıvıra-
caksın. Görüldüğü gibi bunlar, 
hem ecdad düşmanı hem de 
yalancı, korkak ve pısırıklardır. 
Herkes bilsin ki, bizim için Ata-
türk, milletimizin bağrından 
çıkmış büyük bir lider ve dev-
letimizin kurucusudur. Şerefi, 
izanı ve vicdanı olan her insan 
bu ülkenin kurucusuna saygı 
duymak zorundadır. Birilerine 
batıyor olsa da Türk Milleti’nin 
Atatürk’e olan derin muhab-
beti artarak devam edecektir.”

Devamı 23’te Devamı 5’te

“BiZiM iÇiN ATATÜRK, 

19 MAYIS’IN KİTLESEL KUTLANMASINI 
ENGELLEYEN GENELGEYİ İPTAL 

ETTİRDİK

YÖNETİCİ GÖREVLENDİRME 
KILAVUZUNU YARGIYA TAŞIDIK

Bilindiği üzere,  
2016 yılı Milli Eğitim 
Bakanlığına Bağlı Eği-
tim Kurumlarına Yö-
netici Görevlendirme 
Kılavuzu Milli Eğitim 
Bakanlığı tarafından 
22.03.2016 tarihinde 
yayınlanmıştır.



Müdür olarak görev yapmakta 
iken görev süresi sonlandırılan 
ve Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı 
Eğitim Kurumları Yöneticilerinin 
Görevlendirilmelerine İlişkin Yö-
netmelik ekinde yer alan “Görev 
Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurum 
Müdürleri Değerlendirme Formu” 
uyarınca yapılan değerlendirme-
de sonucu düşün puan verilmek 
suretiyle puanının 75’in altında 
olduğu gerekçesiyle üçüncü kez 
görev süresinin uzatılmamasına 
ilişkin işlemin iptali istemiyle açı-
lan davada, iptal kararı verilmesi 
üzerine 06.10.2015 tarih ve 29494 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
Yönetmelik hükümleri uyarınca 
sözlü sınava katılmak üzere hazır 
bulunması yolunda tesis edilen iş-
leme yaptığı itirazın reddine ilişkin 
işlemin hukuka aykırı olduğu iddi-
asıyla yürütmesinin durdurulması 
ve iptali istemiyle açılan davada; 
Samsun 1. İdare Mahkemesi’nin 
2016 / 16 E. sayılı ve 17.02.2016 
tarihli kararında; “….sonradan yü-
rürlüğe giren Yönetmelik hüküm-
lerinin davacıya uygulanması ve 
bu çerçevede davacının mülakata 
çağrılmasına olanak bulunma-
ması karşısında, yukarıda anılan 
mevzuat hükümleri ile Mahkeme 
kararlarının gerekçeleri doğrultu-
sunda, davacının müdürlük görev 
süresinin doğrudan uzatılmasının 
gerektiği açık olduğundan, aksi 
yönde tesis edilen dava konusu 
işlemde davacının görev süresi 
uzatılmayarak mülakata çağ-
rılmasında anılan mevzuata ve 
hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” 
Denilerek dava konusu işlemin 
yürütülmesinin durdurulmasına 
karar verilmiştir. 

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı 
Eğitim Kurumları Yöneticilerinin 
Görevlendirilmelerine İlişkin Yö-
netmelik ekinde yer alan “Görev 
Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurum 
Müdürleri Değerlendirme Formu” 
uyarınca düşük puan verilmek 
suretiyle görev süresinin uzatılma-
masına ilişkin işlemlerle ilgili açılan 
davalarda, 3 defa yürütmesinin 
durdurulmasına rağmen görev 
süresinin uzatılmayarak sözlü 
sınava çağrılmasına ilişkin işleme 
yaptığı itirazın reddine ilişkin işle-
min yürütmesinin durdurulması ve 
iptali ile idarenin yargı kararlarını 
uygulamadığı, bir yılı aşkın sürede 
4. kez dava açtığı, göreve iade 
edilmemesinin hem şahsı hem 
ailesi için büyük bir manevi buh-
ran olduğu ileri sürülerek manevi 
tazminat talebiyle açılan davada; 
Samsun 2.İdare Mahkemesi’nin 
2016 / 9 E. sayılı ve 16.02.2016 ta-
rihli kararıyla da doğrudan görev 
süresi uzatılması gerekirken, bu 
şekilde işlem tesis edilmeden yeni 
Yönetmelik gereği sözlü sınava 
çağrılmasına ilişkin işleme yapılan 
itirazın reddine ilişkin işlemde 
hukuka uygunluk bulunmadığı 
belirtilerek, dava konusu işlemin 
yürütülmesinin durdurulmasına 
karar verilmiştir.  

Yukarıda belirtilen yargı kararla-
rıyla, müdür olarak görev yapmak-
ta iken görev süresi sonlandırılan 
kişilerin 06.10.2015 tarih ve 29494 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
Yönetmelik hükümleri uyarınca 
mülakata çağrılmalarının ve Milli 
Eğitim Bakanlığı 1. Hukuk Müşa-
viri Hayati CANKALOĞLU’nun bu 
husustaki görüş yazılarının yerinde 
olmadığı ortaya konulmuştur.

Bilindiği üzere; Türk Eği-
tim Sen olarak tarafımızca 
12.10.2013 tarih ve 28793 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan 
Milli Eğitim Bakanlığı Persone-
linin Görevde Yükselme, Unvan 
Değişikliği ve Yer Değiştirme 
Suretiyle Atanması Hakkında 
Yönetmeliğin bazı maddele-
rinin iptali istemiyle dava açıl-
mıştır. Bahsi geçen davada, Da-
nıştay 2. Dairesinin 2013/10363 
E. sayılı ve 29.04.2014 tarihli 
kararıyla yürütmeyi durdur-
ma talebimizin reddi üzerine 
yaptığımız itiraz neticesinde; 
Danıştay İdari Dava Daireleri 
Kurulu’nun 2014/702 Y.D. itiraz 
nolu ve 23.10.2014 tarihli kararı 
ile; yönetmeliğin 23. Maddesi 
ile getirilen ve ilçe milli eğitim 
müdürü kadrosunun görevde 
yükselme sınavına tabi kadro-
lardan çıkartılarak bu kadrolara 
atamalarda sadece 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunu’nun 
68. Maddesinin (B) bendinde 
öngörülen şartların aranmasına 
ilişkin düzenlemenin kariyer ve 
liyakat ilkesine uygun olmadığı 
gerekçesiyle yürütmesinin dur-
durulmasına karar verilmiştir. 
13.01.2016 tarih ve 29592 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan 
Millî Eğitim Bakanlığı Persone-
linin Görevde Yükselme, Unvan 
Değişikliği Ve Yer Değiştirme 
Suretiyle Atanması Hakkında 
Yönetmelikte Değişiklik Yapıl-

masına Dair Yönetmeliğin 5. 
Maddesi ile; aynı Yönetmeliğin 
“İlçe millî eğitim müdürlüğü 
kadrosuna atama” başlıklı 23. 
Maddesi değiştirilmiş ancak 
mahkeme kararının gerekçeleri 
dikkate alınmayarak, ilçe milli 
eğitim müdürlüğü kadrosu 
yine görevde yükselme sınavın-
dan müstesna tutulmuştur.

Türk Eğitim Sen olarak Ba-
kanlığa gönderdiğimiz yazıda, 
Sendikamıza, ilçe milli eğitim 
müdürlüğü kadrolarına duyuru 
dahi yapılmaksızın asaleten 
atama yapıldığına dair bilgiler 
ulaştığını belirterek, öncelikle 
ülke genelinde bu şekilde 
asaleten ataması yapılan ilçe 
milli eğitim müdürlerinin isim 
listelerinin bildirilmesini; ayrıca 
somut ve objektif kriterler 
gözetilmeden yapılan ata-
ma işlemlerinin derhal geri 
alınmasını, Danıştay İdari Dava 
Daireleri Kurulu’nun 2014/702 
Y.D. itiraz nolu ve 23.10.2014 
tarihli yürütmeyi durdurma 
kararının gerekçeleri doğ-
rultusunda mevzuatta 
değişiklik yapılarak ilçe 
milli eğitim müdürlü-
ğü kadrosuna atama 
işlemlerinin görevde 
yükselme sınavına 
tabi hale getirilmesini 
talep ettik.

MEB’İN UCUBE GÖRÜŞÜNE 
YARGIDAN İLK TOKAT!

İLÇE MEM ATAMALARININ DA 
SINAVA TABİ OLMASINI İSTEDİK

ÖĞRETMEN HAK ETTİĞİ SINAV 
ÜCRETİNİ DAHA NE KADAR 

BEKLEYECEK?

MEB GÖREVDE YÜKSELME 
SINAVINDA BAŞARILI OLUP 

ATANAMAYANLARA YENİDEN 
ATAMA HAKKI İSTEDİK

06/12/2015 tarihinde yapı-
lan memur ve şef kadrolarına 
atanmak üzere görevde yük-
selme sınavına katılıp başarılı 
olanlardan,  münhal kadrolara 
bir kez daha tercihleri alınmak 
suretiyle atamalarının  yapıl-
ması hususunda Türk Eğitim-
Sen olarak MEB yazılı başvu-
ruda bulunduk.

Başta 2-3 Ocak 2016 tarihinde 
yapılan Açık Lise Sınav ücretleri 
olmak üzere 2016 yılından itiba-
ren Milli Eğitim Bakanlığı tarafın-
dan gerçekleştirilen merkezi sı-
navlarda görev alan personellere 
sınav ücretlerinin ödenmemesinin 
sebepleri ve ne zaman ödenece-

ği hususunda yazdığımız yazıya 
cevap verilmemesi ve sınavlarda 
görevli personelin mağduriyet-
lerinin devam ettiği konusunda 
Türk Eğitim-Sen olarak MEB ve 
Maliye Bakanlığına  yazılı başvu-
ruda bulunduk.

TÜRK EĞİTİM-SEN www.turkegitimsen.org.tr
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ÜNİVERSİTELERDE KARŞIT GÖRÜŞ  
VE ÇATIŞMA MASALI

Sami ÖZDEMİR
Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri

Köşe Yazısı

23 Mart 2016 günü, yine üni-
versitelerle ilgili bir haber dalga 
dalga yayıldı. Bu haber de daha 
öncekiler gibi aynı tonda ve aynı 
ifadelerle duyuruldu. Hacettepe 
Üniversitesi’nde karşıt görüşlü öğ-
renciler çatışmıştı. Yaralı öğrenciler 
vardı. Bilim yuvası olması gereken 
üniversitelerde kavga da ne demek 
oluyordu? Neden kavga çıkıyordu, 
niçin çatışma yaşanıyordu? Binbir 
emekle yetiştirilen bu gençler neyi 
paylaşamıyordu? 

Yukarıda bahsettiğimiz tabloyu 
oluşturan haberler, bazı yönleriyle 
dikkat çekiciydi. Yazılı ve görüntülü 
medya eliyle yapılan haberlerde 
kullanılan dil, o kadar benzer ve aynı 
kalıptan çıkmıştı ki artık haber al-
maktan ziyade sıklıkla karşılaştığınız 
bir tanıdık gibi sıradan bir havadis 
mahiyetindeydi. Meselelere eğil-
mek ve nüfuz etmek gibi dertleri 
olmayan kimseler bakımından ha-
berin ortasında okunmayı kesecek 
veya kanal değiştirilecek nitelikte 
bir bilgilendirme yapılmaktaydı. Ni-
tekim haberler, bu minvalde devam 
edip gitti ve bir-iki gün içinde de 
konuyla ilgili haberlerin arkası kesil-
di. Herşey süt-liman oldu, sonra da 
olaylar unutuldu, gitti.  

Eğer yukarıda çizdiğimiz tabloya 
inanır ve bu oltaya takılırsanız siz de 
benzer bir ruh hâline girebilirsiniz. 
Hatta eğitimin sorunları arasında 
olması münasebetiyle bizler gibi so-
rumluluk hisseden eğitimciler bile 
aynı çarşafa dolanabilir. Meseleyi 
iyice anlamak, daha sonra da doğ-
ru tahlil etmek için elbette etraflıca 
incelenmesi şart ama bu konuda 

kolaylık sağlamak için size bir ipucu 
vereyim. Olanı-biteni doğru anla-
mak için dördüncü güç medyaya 
bakmak lazım.

İpucundan yola çıkarak medya 
organlarına baktığınızda ciddi bir 
tekelle karşılaşırsınız. Türk (!) med-
yası maalesef tarafgir bir grubun 
hâkimiyetindedir. Bu tarafgir gru-
bun elinde pek çok kozmopolit 
kalemşör vardır. İş üniversitelere 
geldiği zaman gençlik hayalleri 
depreşir ve kafa karışıklığı başlar. 
Malum şimdilerde hepsi şiddete, 
anarşiye ve teröre karşıdır. Olan-bi-
tenin terör örgütünün şehir uzantı-
ları tarafından tertiplendiğini bilirler 
ama bir yol bulmak lazımdır. Yol 
bulunsun ki önceki hayatlarındaki 
kişilikleri zarar görmesin, ihanet et-
tikleri gençlik hayallerine karşı gü-
nah çıkarabilsinler. İşte sihirli formül 
burada devreye girer. İksir bellidir: 
“Karşıt görüş ve çatışma”. 

Evet uzunca bir süredir aynı ma-
salı dinliyoruz: “Karşıt görüşlü öğ-
renciler çatıştı.” O zaman sorgula-
mak lazım. Karşıt görüşlüler kim, 
karşıt görüşler ne? Bir tarafta bö-
lücü örgütün şehir yapılanmasının 
üniversitedeki uzantıları ve onlarla 
ittifak halindeki diğer yıkıcı-bölücü 
gruplar. Diğer tarafa bakarsak ağır-
lıklı olarak milliyetçi öğrenciler ile bu 
öğrencilerle “milletin birliği, vatanın 
bütünlüğü” konusunda ortak düşü-
nen diğer öğrenci grupları. Demek 
ki buradaki karşıtlık aslında şöyle ifa-
de edilebilir: Bir yanda bölücü örgüt 
ve müttefikleri, diğer yanda ise Türk 
Milleti. O zaman burada bir kar-
şıtlıktan ziyade, bir tercih farkı var. 

Vatana ve millete sadakat ile iha-
net arasında bir tercih. Dolayısıyla 
her iki grubu aynı terazide tartmak, 
mümkün değil. Ama gelin görün ki 
terazinin başındakiler tarafsız değil. 
Taraf değiştirmiş görünseler de “ilk 
taraf”larına hissettikleri duyguları 
hep bilinçaltlarında. 

Çok duyduğumuz masalın ikinci 
ayağı da çatışma üzerinedir. Çatış-
ma kelimesi, kökü itibarıyla en az 
iki tarafa ihtiyaç duyar. Dolayısıyla 
kozmopolit kalemşörler için elverişli 
bir kelimedir. Zaten “her iki taraf”la 
işe başlayınca, tarafları ortak bir 
noktada buluşturmak için mahir 
bir maymuncuk lazımdır. Gerçekte 
kullanmaları gereken kavramı öte-
lemeleri bakımından da oldukça 
güzel bir araçtır çünkü aslında olan, 
çatışma değil saldırıdır. Uzunca bir 
süredir üniversitelerdeki öğrencile-
rin muhatap olduğu şey, tek taraflı 
olarak ve bölücü örgüt yanlılarınca 
gerçekleştirilen saldırılardır. En son 
örneğini Hacettepe’de yaşadığımız 
bu saldırılar, üniversite içinde tam 
bir korku ve şiddet sarmalına dön-
müştür. Önce üniversite yerleşke-
lerinde yasak bölgeler ilân etmek 
ve kurtarılmış bölgeler oluşturmak 
gibi uygulamalarla işe başlanır. Ge-
rekli alt yapı oluşturulduktan son-
ra üniversite yönetimlerinden ses 
çıkmaz ise bir sonraki aşama, artık 
fiilî müdahaledir. Bu müdahale, en 
hafifinden sözlü tacizle başlar, kim-
lik kontrolü yapmakla devam eder 
ve her türlü delici, kesici, yaralayıcı 
aletle saldırıya kadar uzanır. İşte ça-
tışma denen durumun altında yatan 
kocaman ve bir o kadar da hazin 

gerçek budur.  

Üniversitelerimizde yaşanan ve 
aslında hayatın diğer alanlarına da 
sirayet etmiş olan durum, yukarıda 
özetlemeye çalıştığımız şekilde ger-
çekleşiyor. Duymaya alıştırıldığımız 
bu masalın dinleyeni ve herhangi 
bir tepki vermeyeni maalesef pek 
çok. Daha da kötüsü, dinleyenler 
ve izleyenler arasındaki yetkili sayısı 
ise ciddi bir yekûn teşkil ediyor. Bu 
masal daha ne kadar sürer bilinmez 
ama bildiğimiz bir şey var ki bu iş, 
böyle sürmez. Bu ülkeyi seven mil-
liyetçi-vatansever gençleri kaybet-
meye bu milletin tahammülü ola-
maz, olmamalıdır. 

İçinden geçtiğimiz süreç, pek çok 
yönden iç karartıcı ama biliyoruz ki 
“Ümidini kaybeden, imanını kay-
beder!”. Masallarla aldatılmayan 
bir Türklük ve Türkiye ümidimizi 
koruyalım ama bunun için gerçeğin 
peşinden koşmaya devam edelim. 
Bu gerçeği her zeminde haykıralım 
ve takipçisi olalım. Aksi takdirde ne 
bu dünyada ne de öbür dünyada, 
hesap verebilecek bir vicdana ve 
sicile sahip olamayız. Öyleyse bizi 
kurtaracak şeye sımsıkı sarılmak ve 
gereğini yapmak boynumuzun bor-
cudur: Türkiye’den ve Türklük’ten 
taraf olmak ve çalışmak, çalışmak, 
çalışmak… 

TÜRK EĞİTİM-SEN Türkiye’nin Sendikası
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Türk Eğitim-Sen Merkez 
Kadın Komisyonu 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü dolayısıyla Türkiye 
Kamu-Sen Genel Merkezi’nde 
kadın üyelerimizle istişare toplan-
tısı düzenledi. Toplantıya Türkiye 
Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen 
Genel Başkanı İsmail Koncuk, Ge-
nel Merkez Yöneticileri, Merkez 
Kadın Komisyonu Başkanı Firdes 
Işık ve Kadın Komisyonu üyeleri 
ile kadın üyelerimiz katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını 
Merkez Kadın Komisyonu Başkanı 
Firdes Işık yaptı. 8 Mart Dünya 
Kadınlar Gününü kutlayan Işık, 
“Toplantılarımızda gördük ki ka-
dın işin içine aktif olarak katılırsa 
etkinliklerimiz ve eylemlerimizde 
kadın üyelerimiz de en önde 
yerini alıyor” dedi. Şehitlerimizi 
de rahmet ve minnetle anan Işık, 
“Uzun zamandır içimizdeki ateş 
sönmüyor, gencecik fidanlarımızı 
toprağa vermediğimiz gün yok. 
Toprağı vatan yapan şehitlerimizi 
rahmetle, minnetle anarken yaralı 
gazilerimize de acil şifalar diliyo-
ruz” diye konuştu.

Işık’ın ardından Türkiye 
Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen 
Genel Başkanı İsmail Koncuk bir 
konuşma yaptı. Koncuk sözlerine 
tüm kadınların 8 Mart Dünya 
Kadınlar Gününü kutlayarak 
başladı. Koncuk, “Yüce Allah tüm 
kadınlarımızın 8 Martlara huzur ve 
mutluluk içinde ulaşmasını nasip 
etsin” dedi.

Kadınların kimsenin yardımına 
ihtiyaç duymadan her alanda aktif 
rol alması gerektiğini kaydeden 
Koncuk, “Kadınlarımızın problem-
leri çok ama tabi bu problemler 
sadece onları değil, aslında er-
kekleri de hatta toplumu da doğ-
rudan doğruya ilgilendirmektedir. 
Bu problemleri çözme iradesini 
gösterecek olanlar yine kadınları-

mızın kendi gayretleridir. Kadın-
larımızın hiç kimsenin inayetine, 
yardımına ihtiyaç duymadan her 
alanda en aktif şekilde rol alması 
çok önemlidir. Kadınların ‘birileri 
bizi görsün’ diye düşünmeden, 
kimseden yardım bekleme-
den haklarını söke söke alması, 
hayatın her alanında bulunma 
isteklerini ortaya koymaları gerek-
mektedir. Sendikal mücadele son 
derece önemlidir. Türk Eğitim-
Sen’in kadın üye sayısı 96 bin. 
Bu, neredeyse tüm üye sayımızın 
yüzde 40’ına tekabül etmekte-
dir. Ama sendikal mücadelenin 
içerisinde aktif olarak bulunan 
kadın sayısı ne yazık ki yeterli 
düzeyde değildir. Bu nedenle, 
sendikal mücadele bir yönüyle 
eksik kalmaktadır. Üstelik şu 
anda sendika üyesi olmayanların 
büyük çoğunluğu da kadınlardan 
oluşmaktadır. Kamu çalışanlarının 
sendikalaşma oranı yüzde 72 
düzeyindedir. Şunu söyleyebili-
riz: Sendikasız olan yüzde 28’lik 
kesimin yüzde 80’inine yakınını 
kadınlar oluşturmaktadır. Bu da 
özellikle değerlendirilmesi gere-
ken bir durumdur” diye konuştu.

 Kamuda memur sayısının fazla 
olduğu iddialarına ilişkin önem-
li açıklamalar yapan Koncuk, 
“Memurları kadın ise örgü ören, 
erkek ise bilgisayar başında okey 
oynayan insanlar olarak göstere-
rek itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. 
Vatandaş da kadın memurların 
örgü ördüğünü, erkek memurla-
rın okey oynadığını zannediyor. 
Bu ülkeyi yönetme acziyeti içinde 
olan siyasi iktidar da doğru düz-
gün bir memur istihdam politikası 
geliştiremediğini söyleyemiyor, 
‘memur sayısı fazla’ diyor. 2013 
yılında Abant’ta bir çalıştay ya-
pılmıştı. O çalıştayda da memur 
sayısının fazla olduğu iddialarına 

vurgu yaparak, ‘Bu yalanları 
kim söylüyor?’ diye sormuş-
tum. Bakınız; OECD ülkelerinin 
ortalamasını baz aldığınızda 15 
vatandaşa bir memur düşüyor. 
Bazı AB ülkelerinde 9 vatandaşa 
bir memur düşüyor. Türkiye’de ise 
29 vatandaşa bir memur düşüyor. 
Şanlıurfa’da 43, İstanbul’da 45 
vatandaşa bir memur düşüyor. 
Memur sayısını Afrika’nın geri 
kalmış ülkelerine göre mi, AB 
ülkelerine göre mi değerlendi-
receğiz? Hatta OECD ülkelerinin 
ortaya koyduğu kalitede bir 
hizmete ulaşmak için 2 milyon 
600 bin olan memur sayısını 5 
milyon 200 bine çıkarmamız la-
zım. Bu gerçekleri söylemiyorlar. 
Devlet memurlarını tü kaka ilan 
edecekler ki, devlet memurlarının 
hem Anayasa’dan hem 657 Sayılı 
DMK’dan hem de uluslararası 
sözleşmelerden doğan hakla-
rını bir şekilde gasp edecekler. 
Vatandaş da ‘Oh oldu. Bu memur 
zaten örgü örüyordu,  bilgisa-
yarda okey oynuyordu’ diyecek. 
Yarın memurlarla ilgili Anayasa 
referandumu yapılsa, böyle 
düşünen vatandaş memurları 
destekler mi? Asla. Çünkü böyle 
bir memur profili vatandaşın 
hafızasına kazındı. Biz ne anlatsak 
da vatandaşı inandıramıyoruz.” 
diye konuştu.

Kadınların sendikal mücade-
lenin içinde olmasını önemsedi-
ğini bildiren Koncuk, “Çok açık 
söylüyorum şu anda eksiğiz. 
Kadın arkadaşlarımızın sendikal 
mücadelede hakkıyla gayreti 
olmaması adına eksiğiz. Bunu 
beraberce başarabiliriz, beraber-
ce çözebiliriz. Elimizi taşın altına 

koyarız. Bunu insanlara her gün 
anlatırız. Ben şuna inanıyorum: 
En zor şey insanların iradesine 
ipotek koymaktır. Nasıl bir güce 
sahip olursanız olun çok uzun 
müddet insanların iradesine 
ipotek koyamazsınız. Yeter ki o 
insanları etkileyecek mekanizma-
lar oluşturalım, şuurlu kılabilecek 
donanıma sahip olalım, anlatalım. 
Emin olun birçok insanın kendisini 
sorgulamasını sağlayabiliriz. Bunu 
sadece bir, iki kişi yaparsa sonuç 
elde edemeyiz. Şubelerimiz 
elbette gayret gösterecek ama 
tüm şuurlu üyelerimizin bu gay-
reti canlandıracak bir faaliyetin 
içerisinde yer alması lazım. Allah 
göstermesin yarın bu anlattığım 
şeyler bir bir gerçekleşirse, ah 
vah etmenin hiçbir anlamı kalmaz. 
Bunun tedbirini şimdi alacağız. 
Başka bir zaman dilimi söz konusu 
bile değil. Birileri siyasal iktidarın 
gücüne bakarak ‘Bu ülkede her 
şeyi yapma hakkına sahibim’ ka-
naatinde olmamalıdır. Geri adım 
attırırız. Yeter ki kamu çalışanları 
dimdik dursun, korkmasın, doğ-
ruyu yapmak konusunda irade-
sini ortaya koysun. Siyasetin en 
korktuğu şey kitlesel tepkilerdir. 
Bunlara yandaş olan sendikaların 
yarısı boşalsın, bakın bakalım 
Türkiye’de neler değişiyor. Her 
şey değişir. Bunu yapabiliriz” 
dedi.

GENEL BAŞKAN: ÇALIŞMA HAYATI KÖSTEBEK 
TARLASI HALİNE GELDİ
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Musa AKKAŞ
Genel Sekreter

Köşe Yazısı

 “İdarenin elindeki bilgilere ula-
şabilme hakkı” olarak ifade edilen 
bilgi edinme hakkı günümüzde 
demokrasi bakımından en gerekli 
temel haklardan birisi olarak kabul 
edilmektedir. Temelini düşünce 
özgürlüğünden alan bilgi edinme 
hakkı; demokratik hukuk devlet-
lerinde bireyin en önemli güven-
celerinden biri haline gelmiştir. 
Demokrasinin ve hukukun üstünlü-
ğünün gereklerinden olan bu hak, 
yönetimin şeffaflığını sağlayarak; 
bireylerin devlete karşı duyduğu 
güveni arttırma noktasında önemli 
bir rol oynamaktadır. Böylece, kulla-
nılan bu hak sayesinde hem halkın 
devleti denetleme imkanı kolaylaş-
makta, hem de devletin demokratik 
karakteri güçlenmektedir.

Son yirmi yıl içerisinde dünya 
üzerinde Avustralya, Yeni Zelanda, 
Filipinler’den Kenya, Nijerya ve ora-
dan da Arjantin, Peru ve Kanada’ya 
kadar uzanan geniş bir coğrafyada 
hukuken tanınan bilgi edinme hakkı, 
ülkemizde 2005 yılında yürürlüğe 
giren 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı 
Kanunu ile düzenlenmiştir. 2010 
yılında yapılan anayasa değişikliği 
ile de Anayasal platforma taşınarak 
koruma altına alınmıştır. 

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı 
Kanununun genel gerekçesinde; 
“demokrasinin ve hukukun üstün-
lüğünün gereklerinden olan bilgi 
edinme yasası, yönetimin yaptığı 
işlemlerden dolayı halkın deneti-
mine açık olmasını sağladığı gibi, 
halkın devlete karşı duyduğu kamu 
güvenini de daha yüksek düzey-
lere çıkarmayı amaçlar” ifadesi 
yer almıştır. Aynı şekilde, Avrupa 
Birliği Uyum ve Adalet Komisyonları 
Raporları”nda da; “Bilgi edinme 
hakkı, demokrasinin ve hukukun üs-
tünlüğünün gereklerindendir. Bilgi 
edinme hakkı, bireylere daha yakın 
bir yönetim, halka açık denetim ve 
şeffaflık sağlama işlevlerinin yanı 
sıra halkın devlete karşı duyduğu 

kamu güvenini daha yüksek dü-
zeylere çıkarma noktasında önemli 
bir rol oynamaktadır. Kullanılan bu 
hak sayesinde, hem halkın devleti 
denetimi kolaylaşmakta hem de 
devletin demokratik karakterinin 
güçlenmektedir.” Denilmek suretiy-
le demokratik devletler bakımından 
bilgi edinme hakkının vazgeçilmezli-
ği vurgusu yapılmıştır. 

Bu anlayıştan harekette, 
29.11.2002 tarihli Resmî Gazete’de 
yayımlanan mevcut iktidarın Hü-
kümet Programı’nda “Bilgi edinme 
hakkı, toplumun bütün kesimle-
rinde yaygınlaştırılacak ve Kamu 
yönetiminde gereksiz yere genişle-
tilen “gizlilik kültürü” ile mücadele 
edilecek, kamunun bütün iş ve 
işlemlerinde şeffaflık asıl, gizlilik 
istisna olacaktır.” hükmüne yer ve-
rilmiştir. Ancak bu süreçte yaşanan 
pek çok husus gibi bilgi edinme 
hakkı da sadece lafta kalmıştır. Uy-
gulamada özellikle son yıllarda bilgi 
edinme hakkı işlevsiz hale getirilmiş; 
idare çeşitli bahanelerle şeffaflık 
niteliğinden uzaklaşmıştır. Oysa 
ki, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na 
göre herkes bilgi edinme hak-
kına sahiptir. Böylece kurum ve 
kuruluş¬lar, bu Kanunda yer alan 
istisnalar dışındaki her türlü bilgi 
veya belgeyi başvuranların yarar-
lanmasına sunmak ve bilgi edinme 
başvurularını etkin, süratli ve doğru 
sonuçlandırmak üzere, gerekli idarî 
ve teknik tedbirleri almakla yükümlü 
kılınmışlardır. Ancak, Anayasa’nın 
74. maddesinde düzenlenen dilek-
çe hakkı ve yukarıdaki hükümleri 
ihtiva eden Bilgi Edinme Yasasına 
rağmen, anti demokratik uygula-
malarla karşılaşılmaktadır. Uygu-
lamada, neredeyse bilgi edinme 
hakkını yerine getirmek istisna hale 
getirilmiştir. Örneğin, Türk Eğitim 
Sen olarak, il valiliklerine dilekçe ile 
başvurarak ücretli görevlendirilen 
öğretmenlerin; okul öncesi öğret-
meni sayısı, sınıf öğretmeni sayısı ve 

branş öğretmeni sayısı ile bu öğ-
retmenlerin kaçının eğitim fakültesi 
mezunu, lisans mezunu ve önlisans 
mezunu oldukları sorulmuştur. Türk 
Eğitim Sen olarak gerek Valiliklerle 
yaptığımız gerekse Milli Eğitim 
Bakanlığı ile yaptığımız yazışma ve 
görüşmelerde kullanmak için talep 
ettiğimiz bu bilgiler sendikamız 
üyelerinin atamalarında, özür veya 
isteğe bağlı yer değiştirmelerin-
de üyelerimiz lehine kullanılacak 
bilgilerdir. Bu sebeple bu bilgilerin 
tarafımıza verilmesi Bilgi Edinme 
Hakkı Yasası uyarınca bir zorunluluk-
tur. İstenen bilgiler özel bir çalışma 
yapılmasını gerektirecek nitelikte ol-
mayıp;  bir devlet kurumunun zaten 
bilmesi gereken bilgilerdir. Ancak 
bu gerçekliğe rağmen Amasya, 
Artvin, Aydın, Bartın, Bolu, Burdur, 
Diyarbakır, Giresun, Hakkari, Hatay, 
Isparta, İstanbul, Kars, Kırıkkale, 
Kilis, Kütahya, Mardin, Ordu, Rize, 
Siirt, Tekirdağ, Van, Yozgat İl Milli 
Eğitim Müdürlükleri çeşitli bahane-
lerle talebimizi geri çevirmiştir. 

Balık baştan kokar derler ya, MEB 
de talebimize cevap vermemiştir. 
Bu şu demektir. Milli Eğitim Bakanlı-
ğı ücret ödediği “ücretli öğretmen” 
sayısını bilmediği cevabını vermiştir. 
Bu son derece vahim bir olaydır.

Sayılan iller arasından bazı İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü, bilgi 
edinme başvurusuna cevaben; 
“…istenilen bilgilerin paylaşılması 
uygun görülmemiştir…” ifadesini 
kullanarak durumu daha da ileri 
boyuta taşımıştır. Bu cevap resmi 
cevap dili ile bağdaşmamaktadır 
ve demokratik devlet anlayışından 
da oldukça uzaktır. Keyfiliğin yazıya 
dökülmüş hali olan bu tavır aslında 
bir anlayışın tezahürüdür. Bu cevabı 
ile idare bir anlamda; “Ben demok-
ratik vasfımı yitirdim. İnsan haklarını 
hiçe sayıyorum. Keyfi uygulamalar 
yapabilirim.” demektedir.

Görüldüğü üzere, bilgi edinme 
hakkı, idarenin vatandaşlarına 

eşit ve tarafsız olarak yaklaşımının 
tespiti ve sağlanması bakımından 
son derece önemlidir. Zira, yapılan 
uygulamaların şeffaflaşması eşitlik 
anlayışını beraberinde getirecek; 
Devlet Memurları Kanununda te-
mel ilke olarak benimsenen kariyer 
ve liyakat ilkelerinin üstün tutulması 
noktasında da yadsınamaz bir katkı 
sağlayacaktır. İdarenin uygulama-
larının takip edilebiliyor olması 
uygulamada şeffaflığı; şeffaflık da 
demokratikleşmeyi beraberinde 
getirecektir. Bu işlevleri nedeniy-
le son derece önemli olan bilgi 
edinme hakkı yukarıdaki örnekte 
de görüldüğü üzere ne yazık ki 
idarenin çeşitli bahaneleri ile yok 
sayılmakta; kişilerin bu haktan 
yararlanması engellenmektedir. Bu 
durumun neden olduğu sonuç ise 
ortadadır. Devlet, şeffaf niteliğini 
giderek yitirmekte; anti demokratik 
uygulamalar artmakta, demokratik 
devlet anlayışından uzaklaşılmak-
tadır. 

Demokratik rejimin sağlıklı 
biçimde işleyebilmesi ve insan 
haklarına saygı anlayışı şeffaflığı bir 
ön şart olarak zorunlu kılar; şeffaflık 
ise bilgiye erişim ile olur. Dolayısıyla 
iyi yönetim hakkı doğrultusunda, 
yönetimin icraatlarının kişilerce 
denetlenebildiği ve bilgiye ulaşma 
yollarının kolaylaştırıldığı bir yönetim 
tarzı, demokrasinin gelişimi için 
anahtar bir unsur, şeffaf devletin 
gerçek bir güvencesidir. Demokrasi 
bir hesap verme ve sorumluluk re-
jimidir. Hesap vermekten korkanlar 
anti demokratik, baskıcı ve adaletsiz 
şahsiyetlerdir ve elbette tarih tüm 
bunları yazacaktır.

Bilindiği üzere, 2016 yılı Milli 
Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim 

Kurumlarına Yönetici Görevlendir-
me Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı 

tarafından 22.03.2016 tarihinde 
yayınlanmıştır.

Türk Eğitim Sen olarak, 2016 
yılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı 
Eğitim Kurumlarına Yönetici Gö-
revlendirme Kılavuzunda yer alan 
“2.12. Görev süresini dolduran 
müdür başyardımcısı ve müdür 

yardımcılarının görev süreleri, Yönet-
melikteki şartları taşımaları kaydıyla 
eğitim kurumu müdürünün inhası, 
il millî eğitim müdürünün teklifi ve 
valinin onayı ile aynı veya farklı eğitim 
kurumlarına dört yıl süreyle uzatıla-
bilecektir.” hükmünün normlar hiye-
rarşisine, kariyer ve liyakat ilkelerine 
aykırı olduğu gerekçesiyle, önce-
likle yürütmesinin durdurulması ve 
devamında iptali talebiyle Danıştay 
nezdinde dava açmış bulunmaktayız.

BİLGİ EDİN(EME)ME HAKKI

YÖNETİCİ 
GÖREVLENDİRME 

KILAVUZUNU  
YARGIYA TAŞIDIK

TÜRK EĞİTİM-SEN Türkiye’nin Sendikası
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Genel Başkan’a Genel Teşkilat-
landırma Sekreteri Talip Geylan ile 
Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sek-
reteri Cengiz Kocakaplan eşlik etti. 
Toplantılarda Rize ve Trabzon 1 ve 
2 No’lu Şube Başkanları, şubelerin 
yönetim kurulu üyeleri, işyeri ve 
ilçe temsilcileri ile şubelerin kadın 
komisyonu üyeleri katıldı.

Üzerinde güvenle yaşayacağımız 
bir vatan toprağı yoksa, namusu-
muz da, şerefimiz de tehlike altına 
girer. Dolayısıyla bu coğrafyayı nasıl 
vatan yaptığımızın, nasıl bedeller 
ödediğimizin iyi anlaşması gerekir.

Toplantılar şube başkanlarının 
açılış konuşmasıyla başladı. Türkiye 
Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen 
Genel Başkanı İsmail Koncuk da 
kürsüye gelerek bir konuşma yaptı. 
Genel Başkan Koncuk, “Son yıllarda 
yaşadıklarımızı değerlendirdiğimiz-
de, ‘millet olma özelliğimizi kaybedi-
yor muyuz?’ sorusunu sormayan ve 
endişelenmeyen insanların sayısı 
çok azdır” diyerek, insanların büyük 
kısmının sadece kendi nefsi için ya-
şayan insanlar haline geldiğini kay-
detti. Koncuk, “Okumuş, mürekkep 
yalamış, aydın değimiz insanlar dahi 
bu milletin gelecek davasını omuz-
lamak, ülkemizin yaşadığı sıkıntıları 
çözmek adına doğru şeyleri teren-
nüm etmek yerine, ‘Aman başıma 
bir iş gelmesin, menfaatlerimden 
olmayayım’ şeklinde bir kaygı içine 
girdi. Böyle giderse millet olma 
özelliğimizi hızla yitireceğiz. Millet 
olamayan toplumların, mesela 
Suriyeli sığınmacıların yaşadıklarını 
görüyorsunuz. Üzerinde güvenle 
yaşayacağımız bir vatan toprağı 
yoksa, namusumuz da, şerefimiz 
de tehlike altına girer. Dolayısıyla 
bu coğrafyayı nasıl vatan yaptığımı-
zın, nasıl bedeller ödediğimizin iyi 
anlaşması gerekir” dedi.

Terör saldırılarında hayatını kay-
beden vatandaşlarımızın şehit sa-
yılması gerekmektedir. Bu konuda 
gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

Ankara’da yapılan terör saldırı-
sında hayatını kaybeden vatandaş-
larımıza Allah’tan rahmet, yaralı va-
tandaşlarımıza da acil şifalar dileyen 
Koncuk şunları kaydetti: “Ankara’da 
kahpece bir saldırı yapıldı. Terör 
saldırılarında hayatını kaybeden 
vatandaşlarımızın şehit sayılması 
gerekmektedir. Bu konuda gerekli 
düzenlemeler yapılmalıdır. Terör 
örgütü hedef gözetmeden saldırı-
yor. PKK terör örgütünün bir strateji 

değişikliği ile sivil vatandaşları he-
def aldığını görüyoruz. Ankara’da 
13 Mart tarihinde yapılan son bir 
ay içindeki 2’inci, son 5 ay içindeki 
de 3’üncü saldırıdır. Bu saldırıların 
nerede gerçekleştirildiğine baktığı-
mızda güvenlik zafiyetinin varlığını 
görmek mümkündür. Ankara’daki 
son iki saldırı Bakanlık binaları-
na, TBMM’ye çok yakın yerlerde 
gerçekleştirilmiştir. Ankara’da bir 
bomba patlatılacaksa sayılabilecek 
iki üç yer buralardır. Buna rağmen 
kimse sorumluluk üstlenmiyor. Oysa 
Ankara’nın göbeğinde bombalar 
patlarken, birilerinin bunu sorgu-
laması, birilerinin de sorumluluk 
üstlenmesi gerekmektedir. Üstelik 
olası terör saldırılarına karşı tedbir 
alınmamasını da kabul etmiyoruz.

Gelişmiş ülke, terör saldırılarını 
sineye çekenlerin yaşadığı ülke 
değildir. Gelişmiş ülke, demokra-
siyle, hukuk ilkesiyle yönetilen ve 
iktidarların yaptığı hataları sorgula-
yan ülkedir. Soruyorum size, istih-
barat örgütleri niye var? İstihbarat 
örgütleri birilerinin yatak odasını 
gözetlemek için değil, milletin gü-
venliğini sağlamak için var. Peki bu 
kahpece terör saldırıları son olacak 
mı? İnşallah bu saldırılar son olur 
ve bundan sonra tüm illerimizde 
terör saldırılarının yapılma ihtimali 
göz önüne alınarak, her türlü tedbir 
alınır. Tabi bugüne baktığımızda 
bu saldırılar son olmayacak gibi 
görünüyor. Herkes şunu bilmelidir 
ki; biz milletimizden tarafız. Terörle 
mücadelede, emniyet güçlerimizin 
ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yanın-
dayız. Bunlar, milletimizin Anadolu 
coğrafyasında varlığına tahammül 
edemeyen güçlerin organize kirli 
işleridir.”

Asfaltın altına bombalar yer-
leştirilirken, mülki amirler, valiler 
kaymakamlar, güvenlik güçleri bunu 
görmezden gelmiştir. Şehirler silah 
deposu haline getirilirken, çözüm 
süreci akamete uğramasın diye yö-
neticiler sessiz kalmıştır. Tüm bunlar 
milletimize yapılan bir ihanettir.

Çözüm sürecine değinen Koncuk, 
“Çözüm sürecini şöyle bir hatırla-
yın. Anaların gözyaşının dineceği 
söylenmişti. Hatta o dönemde 
bana da akil adamlık teklif edilmiş, 
inanmadığım bir sürecin içinde 
olmayacağımı söyleyerek, bu 
teklifi reddetmiştim. Öte yandan 
bu sürecin doğru olmadığını, 

mücadele edilmesi gereken terör 
örgütü PKK’yı daha da büyütebile-
ceğini ifade etmiştik. Bugün çözüm 
süreci adı verilen bu sürecin, terör 
örgütüne can suyu süreci olduğunu 
görüyoruz. Asfaltın altına bombalar 
yerleştirilirken, mülki amirler, valiler 
kaymakamlar, güvenlik güçleri bunu 
görmezden gelmiştir. Şehirler silah 
deposu haline getirilirken, çözüm 
süreci akamete uğramasın diye yö-
neticiler sessiz kalmıştır. Tüm bunlar 
milletimize yapılan bir ihanettir. 
Milletimiz bu ihanetin sorumlularını 
asla unutmayacak, hesap soracaktır. 
Elbette gün gelecek sorumluluk 
makamındakiler mutlaka bunun 

bedelini ödeyecektir. Bir millet ne-
reden gelirse gelsin, hangi sebep-
lerle olursa olsun yapılan ihanetleri 
unutursa, kendisine de ihanet etmiş 
olur. Unutan, hesap sormayan bi-
lerek ya da bilmeyerek ihanetin bir 
tarafındadır” diye konuştu.

Toplantıların ardından Genel Baş-
kan ve beraberindeki heyet, Trab-
zon Of İlçe Temsilciliği’ni ve Trabzon 
Beşikdüzü İlçe Temsilciliği’ni ziyaret 
ederek, üyelerimiz ile bir araya gel-
di. Genel Başkan, Trabzon 2 No’lu 
Şube’ye bağlı Karadeniz Teknik 
Üniversitesi İşyeri Temsilciliğini de 
ziyaret ederek, üniversite çalışanları 
ile fikir alış verişinde bulundu.

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN SÖMÜRÜSÜ DEVAM EDİYOR
Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, 14 Mart tarihinde Rize,  

15 Mart tarihinde de Trabzon Şubelerinin istişare toplantılarına katıldı. 

TÜRK EĞİTİM-SEN www.turkegitimsen.org.tr
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Kuran’ı Kerim’de Firavun kelimesi 
74 yerde geçmektedir .

Firavun,kendi gücüne kimsenin 
erişemeyeceğine inanan,(Yunus 83)

Servet’ine şükredeceğine nankör-
lük yapan,(Yunus 88)

Yaptığı iyilikleri başa kakan,(şura 
18)

Azgın bir kimsedir,(taha 24)
Alaycı ve küçümseyici(şuara 43).
Sözünde durmayan,sağlam bir 

karektere sahip olmaktan uzak,(Araf 
134)

Nefsini ilah edinmiş,onun yolunda 
herşeyi kurban etmeye hazırdır.
Zorbadır.(bakara 45)

Diktatördür, kendisini rab olarak 
görmekte ve ilahlık iddialarına karşı 
çıkan her akıl sahibini yok etmeye 
çalışan (Araf 123-124)biridir.

Hz Musa’nın doğduğu Zaman 
Mısır’ı yöneten kişi firavundur.

Firavunun başlıca özellikleri:
Zulmetmesi,
Katliam yapması,
Halka korku salması  ve rızıkla 

tehdit etmesi,
İlahlık iddia etmesi,
Halkı hiziplere ayırması,
Halkını küçümsemesi,

Devasa tapınaklar ve dikilitaşlar 
yaptırması,

Gayet yüksek kule yaptırması,
Enaniyetli olması,
Çıkarcı olması ve korkak olmasıdır.
Firavun sık sık halkı toplar 

onlara “sizi ben yarattım,sizin 
rabbiniz benim,rızkınızı da ben 
veriyorum”mealinde sözler söylerdi.

Ondan dolayıdır ki dünyada ve 
ülkemizde ne Zaman bir zulüm,
haksızlık,hukuksuzluk,maddi ve 
manevi baskı,rızıkla tehdit,kendini 
büyük görme gibi hasletler görülse 
orada”Firavun”un var olduğu düşü-
nülmektedir.

Dünya varoldukça Firavun’lar 
ve firavunluk var olmuş,kendini 
büyük görenler,bulundukları 
makam be mevkiye güvenerek 
kibirlenenler,maddi ve manevi 
gücünü zayıfı,fakiri ve garibi ezmek 
için kullananlar olmuştur olmaya da 
devam edecektir.

Bu anlayışlar devam ederken son 
on yılda bu firavun anlayışlar sen-
dikacılığa da sirayet etmiş,güçlerini 
kamu çalışanlarından,eğitim çalışan-
larından değil de siyasi iktidardan 
alanlar,eğitim çalışanlarına zulmet-
mekte ve rızıklarıyla tehdit ederek 
üye yapmaktadırlar

Son zamanlarda bu anlayış;yeni 
atanan aday öğretmenlere zu-
lüm derecelesine varan eziyetler 
etmekte,falan sendikaya üye olmaz-
sanız adaylığınız kalkmaz tehditleriy-
le üye yapmaktadır.

Yıllarca bekleyip KPSS’yi  kazanıp 
hayatını, gençliğini bu uğurda har-
cayan bazı aday arkadaşlarımız da 
buna inananarak üye olmaktadırlar.

Kamu çalışanlarını ve aday memur 
ve öğretmenleri rızıkla  tehdit 
etmenin yukarıda özelliklerinden 
bahsettiğimiz “Firavuni” anlayıştan 
hiçbir farkı yoktur.

Firavun’da insanları rızıklarıyla teh-
dit ediyor kendisine inanmayanları 
yok ediyordu.

Ama şurası unutulmamalıdır ki 
Firavun’ların sonu hep kötü olmuş 
,Allah’ın gazabına uğramış ve yok 
olmuşlardır.

İnsana zulmetmek Allah’a zulmet-
mektir.

Çünkü Allah insanı yeryüzünün 
Halife’si kılmıştır.

Şu anda da kamu 
çalışanlarını,aday öğretmenleri 
tehdit ederek üye yapmak ,”bize 
üye olmayan müdür olamaz,bize 
üye  olmayan müdür yardımcısı 
olamaz,bize üye olmayan tayin 

olamaz” diye tehdit ederek üye 
yapmak firavunluktur,adiliktir ve 
şerefsizliktir.

Şantaj,tehdit ve isimsiz dilekçeler-
le kendisine üye yapanlar,

İdareci olabilmek için herşeyinden  
taviz verip idareci olduktan sonra di-
yet olarak diğer sendikalardan istifa 
ettirip baskıyla üye yapan idareciler,

Hak etmediği halde idareci olup 
Kul Hakkı yiyen hırsızlar,

Rızkı Allah’ın verdiğini unutarak 
korkup herşeye boyun eğenler,

Unutmayınız ki:
Her zalimin  ve firavunun sonu 

kötü olmuş  ve kötü bitmiştir.
Kazananlar hep Firavun’lara karşı 

durup Musa’nın  ve haklının yanında 
duranlar olmuştur.

Yeni dönemin Firavun’ları:
Unutmayın ki Yarın hesap günü 

geldiğinde sizi kullanan ağa baba-
larınız  da sizi kurtaramayacak ve 
Firavun’larla haşrolacaksınız.

Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi olarak 
Ankara’da yaptıracağımız yükseköğrenim öğ-
renci yurdunun yapım sürecini başlattık.

Yükseköğrenim öğrenci yurdu ile ilgili arsa 
satın alınması ve yapımı için hazırlanan sözleşme 
Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi’nde imzalan-
dı. İmza törenine Türkiye Kamu-Sen ve Türk 
Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Genel 
Merkez Yöneticileri, arsa sahibi ve müteahhit 
firma katıldı.

Genel Başkanımız İsmail Koncuk’un imza 
attığı sözleşmenin hayırlara vesile olmasını 
temenni ediyoruz. İmza töreninde konuşan 
Genel Başkan İsmail Koncuk, öğrenci yurdunun 
camiamız adına Ankara için büyük bir ihtiyaç 
olduğunu, üyelerimizin üniversitede okuyan 
çocuklarını bu yurda güven içinde yerleştirebile-
ceklerini kaydetti.

Koncuk sözlerini şöyle sürdürdü: “Üniversite 
öğrencileri için Ankara’nın önemli sorunlarından 
birisi barınma konusudur. Her eğitim-öğretim 
yılı başında devlet yurtlarının sayısı ve kapasitesi 
yeterli olmadığından öğrenciler barınma soru-

nunu nasıl çözeceklerini kara kara düşünmek-
tedir. Devlet yurtlarında her zaman yer bulmak 
mümkün olmadığından öğrenciler özel yurtları 
tercih etmekte ya da ev kiralamaktadır. Bunları 
da her aile karşılayabilecek bütçeye sahip değil-
dir. Çoğu öğrenci barınma ücretini çalışarak ya 
da çeşitli burslar alarak çıkarmaktadır.

Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi olarak öğren-
ci yurtlarının çok sayıda üniversite öğrencisini 
ağırlayan Ankara’nın en önemli meselelerinden 
biri olduğunu bildiğimizden, bu konuya el attık. 
Zira üniversiteyi, hiç bilmediği ve yaşamadığı bir 
şehirde kazanan, ailesinden ilk kez ayrı kalacak 
öğrencilerimiz için kendilerini evinde hissede-
cekleri, derslerini huzur içinde çalışacakları gü-
venli bir ortam son derece önemlidir. İmzaladı-
ğımız bu sözleşme ile öğrenci yurdunun yapım 
sürecini başlatmış olduk. Öğrenci yurdumuz, 
merkezi bir konumda olacak ve yurda ulaşım 
rahat sağlanacak. Öğrenci yurdumuz şimdiden 
öğrencilerimize, vatanımıza, milletimize, Anka-
ra’mıza hayırlı, uğurlu olsun.”

ADAY ÖĞRETMENLERİ TEHDİTLE ÜYE 
YAPMAK FİRAVUNLUKTUR

SENDİKAMIZIN YAPTIRACAĞI 
YÜKSEKÖĞRENİM ÖĞRENCİ YURDU İLE İLGİLİ 

SÖZLEŞME İMZALANDI

Seyit Ali KAPLAN
Genel Mali Sekreter

Köşe Yazısı

TÜRK EĞİTİM-SEN Türkiye’nin Sendikası
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Türkiye Kamu-Sen ve Türk 
Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail 
Koncuk, 18 Mart 2016 tarihinde 
Samsun Şubelerinin düzenlediği 
istişare toplantısına katıldı. Genel 
Başkan’a Genel Teşkilatlandırma 
Sekreteri Talip Geylan ile Genel 
Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri 
Cengiz Kocakaplan eşlik etti. 
Toplantılarda Samsun 1 ve 2 No’lu 
Şubenin Şube Başkanları, Şube 
Yönetim Kurulu Üyeleri, ilçe ve iş-
yeri temsilcileri ile şubelerin kadın 
komisyonu üyeleri katıldı.

Ayrıca konfederasyonumuza 
bağlı sendikaların şube başkanla-
rının yanı sıra Samsun’da bulunan 
STK temsilcileri de programa 
iştirak ettiler.

Türkiye Kamu-Sen bünyesinde 
farklı siyasi görüşlerden kişiler 
olabilir ama hepimizin ortak 
noktası vatanseverliğimiz, Atatürk 
ilke inkılapları ile milli ve manevi 
değerlerimize  saygı duyan kişiler 
olmamızdır.

Toplantı şehitlerimiz için Kur’an-ı 
Kerim okunmasının ardından  
Samsun 1 No’lu Şube Başkanı Le-
vent Kuruoğlu’nun açılış konuşma-
sıyla başladı. Türkiye Kamu-Sen ve 
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İs-
mail Koncuk da bir konuşma yaptı.  
Çanakkale Zaferinin 101. Yıldönü-
münü kutlayarak sözlerine baş-
layan Koncuk, “Başta Çanakkale 
şehitlerimiz olmak üzere, istiklal 
harbinde ve terörle mücadelede 
şehit olan bütün mehmetçiklerimi-
zin, polislerimizin, vatandaşlarımızı 
rahmet ve minnetle yad ediyo-
rum. Allah hepsinin mekanını 
cennet eylesin.” dedi.

Çanakkale ruhunun bu millet 
için çok önemli olduğuna vurgu 
yapan Koncuk,  “Çanakkale ruhu 
nedir? Kimseyi ötekileştirmeden, 
ülkenin her bir vatandaşını bağrı-
mıza basabilmektir. İnsanları ayırı-
yorsanız sizin Çanakkale ruhundan 
bahsetmenizin hiçbir kıymeti 
yoktur. Öncelikle 253 bin vatan 
evladının ülkemizin geleceği adına 
vatanımız istila edilmesin diye 
severek can verdiğini bileceksiniz, 
birlik ve beraberliği sağlamak 
adına sağlam adımlar atacaksınız, 
ondan sonra Çanakkale ruhundan 
bahsetmeye hakkınız olacak.” 
dedi.

Kendi nefsi için yaşamaktan 
başka hiçbir özelliği olmayan in-
sanları baş tacı yapacaksınız sonra 
da Çanakkale ruhundan bahsede-
ceksiniz

Koncuk sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Bizim teşkilatlarımızın en büyük 
özelliği vatansever insanlardan 
oluşmasıdır. Türkiye Kamu-Sen 
bünyesinde farklı siyasi görüşler-
den kişiler olabilir ama hepimizin 
ortak noktası, vatanseverliğimiz, 
Atatürk ilke inkılapları ile  milli ma-
nevi değerlerimize  saygı duyan 
olan kişiler olmamızdır. Bu milleti 
geleceğe taşıyacak olan insanları, 
adeta ikinci sınıf insan muame-
lesine tabii tutacaksınız, nerede 
yandaş, vatanseverlikten bi haber, 
kendi nefsi için yaşamaktan başka 
hiçbir özelliği olmayan insanları 
baş tacı yapacaksınız sonra da 
Çanakkale ruhundan bahsedecek-
siniz.” dedi.

Ben her bir memurumuzun 
yandaş sendikadan kendilerine bir 
fayda gelmeyeceğine inandığını 
biliyorum.

Çalışma hayatının sorunlarla 
dolu olduğuna vurgu yapan 
Genel Başkan İsmail Koncuk, “Bık-
madan, yılmadan, yorulmadan 
bunları anlatmamız ve sorunların 
giderilmesini sağlamamız gerek” 
dedi. Koncuk, “Çalışma hayatıyla 
ilgili şeyleri insanlara anlatmak 
lazım, yanlışların nelere neden 
olduğunu göstermek, neden 
bizimle yürümeleri gerektiğini izah 
etmek lazım. Yoksa insanlarımızı 
ikna edemeyiz.

Kamuda yandaş bir sendika 
oluştu. Ben her bir memurumuzun 
yandaş sendikadan kendilerine 
bir fayda gelmeyeceğine inan-
dığını biliyorum. Zaman zaman 
kurumlara gittiğimde soruyorum, 
“Kime üyesiniz?” diye; yandaş 
sendika üyeleri  bana diyorlar ki, 
“Boş verin Başkanım.” Memur 
kardeşim üyesi olduğu sendikanın 
adını söyleyemiyor. İşte bir memur 
bunu söylemeye çekiniyorsa, o 
yapıya inanmıyor, güvenmiyor ona 
bir şeyleri iyi anlatabilirsek  ikna 
edebiliriz.

Stajyerlerden bahsettik az önce, 
bu çocuklara günah değil mi? 
Sadece Milli Eğitim Bakanlığı’nda 
değil diğer kurumlarda görev 

yapan stajyerler var. Bu çocukları, 
daha meslek hayatlarının başında  
neden baskı altına alıp korkutu-
yorsunuz? Bu anlayışla sendika 
üye sayısının milyonlara ulaşması 
bir şey ifade etmez. Bugün, mü-
cadele şart, hep birlikte müca-
dele edersek başarırız. Çalışma 
hayatını bu hale getirenler bellidir, 
yapmak istedikleri de çok bellidir. 
Bu yetki verilen sendikanın nasıl 
bir sendika olduğu da biliniyor. 
Biz sendikacı kimliğimizle çalışma 
hayatında bize dayatılan şeylerle 
mücadele etmeyi bileceğiz.

Kamuda böyle bir sendikanın 
varlığı memurun kaybetmesi 
sonucunu doğuruyor. Gelin hep 
birlikte mücadele edelim. Bu 
mücadelenin içinde tüm varlığı-
mızla birlik olalım. Hz. Peygambe-
rimiz bir hadisinde, “Bir haksızlık 
gördüğünüzde elinizle müdahale 
ediniz, buna gücünüz yetmiyorsa 
dilinizle müdahale ediniz, buna da 
gücünüz yetmiyorsa kalbinizden 
buğz ediniz, bu ise imanın en 
düşük derecesidir” diyor. Şimdi 
bir sürü haksızlık var, elimizle belki 
müdahale edemeyebiliriz ama 
dilimizle belki daha rahat müda-

hale edebiliriz, bu da olmuyorsa 
kalbimizden buğz edebiliriz, bun-
dan da korkmamalıyız. Bununda 
yolu, bizim geleceğimiz adına söz 
söylemekten çekinmeyen, bizim 
dilimizle konuşan, yüreğimizle 
hissedenler beraber yürümektir. 
Bunu başarabiliriz. Problemleri en 
aza indirebiliriz. Siyasilere verile-
cek demokratik tepkiler siyasi-
lere geri adım attırır. Biz Türkiye 
Kamu-Sen  olarak bu mücadeleye 
devam edeceğiz. İnşallah bu mü-
cadelede hepiniz bizlerle beraber 
olursunuz. O zaman bu işlerin çok 
daha kolay olduğunu göreceksi-
niz. Umudunuzu asla kaybetme-
yin. Bizim temsil ettiğimiz de-
ğerler bu milletin geleceği adına 
yüz yıl, bin yıl sonra da kıymetli 
değerler olacak. Bugünler gelir 
geçer, güvenimizi ve inançlarımızı 
sağlam tutalım yeterlidir. Hepinize 
teşekkür ediyorum, şehitlerimizi 
bir kere daha rahmetle anıyorum.”

Programın son bölümünde ise, 
Şube Başkanlığı tarafından Genel 
Başkan ve Merkez Yönetim Kurulu 
üyelerine katılımlarından dolayı 
plaket takdim edildi.

KONCUK: KAMUDA YANDAŞ SENDİKANIN VARLIĞI, 
MEMURUN KAYBETMESİNE NEDEN OLUYOR!

TÜRK EĞİTİM-SEN www.turkegitimsen.org.tr
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EBS DÜRÜST OLMALI!

Talip GEYLAN
Genel Teşkilatlandırma Sekreteri

Köşe Yazısı

Ne konuşacağını, nerede 
konuşacağını, nasıl konuşacağını 
ve ne kadar konuşacağını bilmek 
erdemdir.

Dürüst olmak, doğru olmak, 
şeffaf olmak, tutarlı olmak erdem-
dir.

Rahmetli Denktaş’ın dediği 
gibi “Her devrin adamı değil, her 
devirde adam olmak” erdemdir.

Dosdoğru olmak, dün A dediği-
ne bugün B dememek erdemdir.

Düz durmak, Diyarbakır’da AK 
dediğine Edirne’de KARA deme-
mek de erdemdir.

Erdem, vazgeçilmez bir değer-
dir.

***
Geçtiğimiz günlerde ebs isimli 

örgütün Merkez Yönetim Kurulu 
Üyesi Atilla Olçum’un bir teşkilat 
toplantısında yaptığı konuşma 
kamuoyunda ciddi bir tepki 
oluşturdu.

Aslında Atilla Bey, bilindik ve bir 
ebs yöneticisinden duyduğumuz-
da şaşılmayacak ifadeleri yineledi.

Fakat basının gündeme getir-
mesiyle daha yüksek ve değişik 
tepkilerle karşılaştı.

Her ne kadar takip eden günler-
de ebs Genel Merkezi, Olçum’un 
açıklamasının tevil ve izahına 
yönelik bir basın bildirisi yayınla-
mış olsa da zihinlerdeki soru ve 
tereddütleri giderebilmiş değildir.

Gerçi, böyle bir kaygıları da yok 
zaten.

Nitekim açıklama, tepki göste-
ren ve farklı düşünenlerin üzerine 
biraz daha fazla saldıran bir hüvi-
yet taşıyor.

“En iyi savunma saldırıdır” diye 
düşünmüşler galiba…

***
Atilla Bey’in şahsında bu örgüte 

çağrıda bulunmak lazım aslında..;
Sayın Olçum, “Yaklaşık 100 

yıl boyunca bu ülkenin özellikle 
de eğitim alanında sirayet etmiş 
Kemalist ruhu, Kemalist ideolojiyi 
müfredatımızdan ciddi bir şekilde 
arındırıp medeniyet değerlerini 
içselleştirmiş bir müfredatı bu 
ülkenin en büyük sivil toplum 
teşkilatı olarak ortaya koymamız 
gerekiyor” derken ne kast ettiğini 
açıkça ve dürüstçe ifade etmelidir.

Sayın Olçum’un kanaatine göre, 
müfredatımızın içine sızarak 100 
yıldır ülkemizin ve eğitimimizin 
içine etmiş olan bu RUH’un, hangi  
unsurları temizlenmeli ki, on yılda 
bir millet iradesine balans ayarı 
çekilmesine zemin yaratılmamış 
olsun!

Evet sayın Olçum, ortaya bir 
iddia yuvarlayarak kıyıya çekile-
mezsiniz!

Tezlerinize mesnet teşkil eden 
konu ve unsurları, hem de adres 
göstererek açık seçik biçimde 
kamuoyunun önüne sermelisiniz.

Eleştirdiğiniz sistemdeki, hangi 
ilkeler, “medeniyet değerlerinizi 
içselleştirmenize” engel teşkil 
etmektedir açıkça söylemelisiniz.

Ders kitaplarından, müfredat 
içeriğinden ve Türk Milli Eğiti-
minin hedefleri arasından neleri 
tasfiye ederek 100 yıllık kaygıları-
nız doğrultusunda tatmin olmuş 
olacaksınız, dürüstçe ortaya 
koymalısınız.

***
Aksi taktirde sayın Olçum’un ve 

temsil ettiği mahallenin gizli ajan-
dası olduğu ve bu örtülü amacı 
doğrultusunda pozisyon aldığı 
düşüncesi güçlenecektir.

Ve yine aksi takdirde, Olçum’un 
ve temsil ettiği mahallenin, 
“medeniyet derdimiz, medeniyet 
kaygımız” derken asıl kast ettik-
lerinin, ideolojik saplantılarının 
tatmin edilmesi DERDİ, kısır siyasi 
hedeflerinin gerçekleştirilmesi 
KAYGISI olduğu anlaşılacaktır.

 
***
Kaş Yapayım Derken Göz Çıkar-

mak Derler
Bakın ebs Genel Merkezi 30 

Mart 2016 tarihinde internet 
sitesinden yaptığı açıklamada 
diyor ki; “Mustafa Kemal’in “Mu-
allimler, Cumhuriyet sizden fikri 
hür, vicdani hür, irfanı hür nesiller 
ister” çağrısı ile Milli Eğitim Temel 
Kanunu’nun ikinci maddesindeki 
amaçlar arasında bağlantı kurma-
nın imkânsızlığını görmemekte 
direnenlerin, “Kemalist ideolo-
jiye dayalı müfredatı” Mustafa 
Kemal’in mirası/emaneti gibi 
göstermeleri de bu müfredatı/sis-
temi medeniyetimize ve değerle-

rine dayalı müfredat/sistem inşa 
ederek hükümsüz kılmayı birincil 
hedefleri arasında gören Eğitim-
Bir-Sen’i hedef göstermeleri de, 
hedeflerine ulaşamayacaklarını 
anlamanın oluşturduğu cinnet 
halinin hezeyanından ibarettir”

Öncelikle ve samimiyetle belirt-
meliyim ki; milletimizin bağrından 
çıkmış olan Devletimizin kurucusu 
büyük Atatürk’ü ideolojik manev-
ralarına malzeme yaparak, milli ve 
manevi değerlerimizi örseleyen, 
Atatürk ve Devlet adına milleti-
mizi ve milletimizin değerlerini 
hakir gören ve bu çirkinliklerini de 
KEMALİZM kılıfı altında besleyen-
lerin ALLAH BELASINI VERSİN!

Ancak, Milli Eğitim Temel 
Kanunu’nun ikinci maddesindeki 
amaçların medeniyetimize ve 
değerlerimize mugayir olduğunu 
ve bu amaçların milletin varlığına 
hasmane duranların amaçlarına 
hizmet ettiğini hangi sağlıklı ve 
milli zihin iddia edebilir.

İşte sözkonusu madde ve o 
maddede ifade edilen amaçlar:

Madde 2 – Türk Milli Eğitiminin 
genel amacı, Türk Milletinin bütün 
fertlerini,

1. (Değişik: 16/6/1983 - 2842/1 
md.) Atatürk inkılap ve ilkelerine 
ve Anayasada ifadesini bulan Ata-
türk milliyetçiliğine bağlı; Türk Mil-
letinin milli, ahlaki, insani, manevi 
ve kültürel değerlerini benimse-
yen, koruyan ve geliştiren; ailesini, 
vatanını, milletini seven ve daima 
yüceltmeye çalışan, insan hakları-
na ve Anayasanın başlangıcındaki 
temel ilkelere dayanan demokra-
tik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti 
olan Türkiye Cumhuriyetine karşı 
görev ve sorumluluklarını bilen ve 
bunları davranış haline getirmiş 
yurttaşlar olarak yetiştirmek;

2. Beden, zihin, ahlak, ruh ve 
duygu bakımlarından dengeli ve 
sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe 
ve karaktere, hür ve bilimsel 
düşünme gücüne, geniş bir dünya 
görüşüne sahip, insan haklarına 
saygılı, kişilik ve teşebbüse değer 
veren, topluma karşı sorumluluk 
duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli 
kişiler olarak yetiştirmek;

3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini 
geliştirerek gerekli bilgi, beceri, 
davranışlar ve birlikte iş görme 

alışkanlığı kazandırmak suretiyle 
hayata hazırlamak ve onların, ken-
dilerini mutlu kılacak ve toplumun 
mutluluğuna katkıda bulunacak 
bir meslek sahibi olmalarını sağ-
lamak;

Böylece bir yandan Türk vatan-
daşlarının ve Türk toplumunun 
refah ve mutluluğunu artırmak; 
öte yandan milli birlik ve bütünlük 
içinde iktisadi, sosyal ve kültürel 
kalkınmayı desteklemek ve hızlan-
dırmak ve nihayet Türk Milletini 
çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, 
seçkin bir ortağı yapmaktır.

Buradaki hangi kavram, hangi 
değer ifadesi ya da hangi davranış 
hedefi Olçum ve parçası olduğu 
mahallenin “medeniyet değerleri-
ni içselleştirmelerine” engel teşkil 
etmektedir.

Öyle süslü ve sözde entellektüel 
lakırdılar arkasına gizlenmenin 
anlamı yok!

Çıkın ve delikanlıca söyle-
yin: “Biz, Milli Eğitim Temel 
Kanunu’nun 2 inci maddesindeki 
amaçlar kısmında yer bulmuş 
olan, ‘Atatürk inkılap ve ilkeleri, 
milliyetçilik, Türk Milleti, Anayasa-
nın başlangıcındaki temel ilkelere 
dayanan, Türk vatandaşları, Türk 
toplumu’ gibi kavram ve ilkeler-
den rahatsısız, temizleyin bunları!”

İnanın bu daha dürüstçe olur.
Çünkü, KEMALİZMİN RUHU-

NUN hayat bulduğunu iddia et-
tiğiniz ve yukarıda yer verdiğimiz 
bu amaçlar içerisinde, aklı başında 
hiçbir eğitimcinin rahatsız olacağı 
husus yoktur.

Ayrıca ebs yine aynı açıklama-
sında “Atatürk sonrası tek parti 
zihniyetinin tahakküm ürünü Ke-
malizm ideolojisi” diyerek kıvırıyor 
da; bunu da beceremiyor.

Mevcut eğitim sistemini “100 
yıllık bela” olarak nitelendirdiğiniz-
de Cumhuriyetin tüm evrelerine 
giydirmiş olursunuz. Atatürk ile 
derdi olmayanlar, Atatürk bir 
yerlerine batmayanlar bir yanlışı 
eleştirirken “Devletimizin kuru-
cusu ve milletin bağrından çıkmış 
büyük lider Atatürk’ün arkasından 
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Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-
Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, 31 
Mart 2016 tarihinde, Ankara 6 No’lu 
Şube’nin ‘Milli Birlik ve Beraberlik 
Gecesi’ adıyla düzenlediği istişa-
re toplantısına katıldı. Toplantıda 
Genel Merkez Yöneticileri, Ankara 6 
No’lu Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, 
Etimesgut Belediye Başkanı Enver 
Demirel, siyasi parti temsilcileri ve 
üyelerimiz katıldı.

Hakka tapmak aynı zamanda her 
şeye rağmen doğruyu yapmak, 
bu uğurda her türlü riski göze 
almaktır.

İstiklal Marşı’nın ilk iki dörtlüğünü 
okuyarak sözlerine başlayan Genel 
Başkan İsmail Koncuk, şöyle konuştu: 
“İstiklal Marşı ‘Korkma!’ diye başlıyor, 
‘Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın 
hürriyet; Hakkıdır, Hakk’a tapan mil-
letimin istiklal” şeklinde bitiyor. Yani 
‘Hürriyet, hür yaşamış bayrağımın 
hakkıdır. Çünkü Türk milleti asla esa-
rete tahammül etmeyen, bu uğurda 
milyonlarca şehit veren bir millettir’ 
diyor. Burada Hakk’a tapmak sadece 
Allah’a inanmak anlamında değildir. 
Hakka tapmak aynı zamanda her 
şeye rağmen doğruyu yapmak, bu 
uğurda her türlü riski göze almaktır. 
Dolayısıyla ‘İstiklal benim milletimin 

hakkıdır; çünkü bu millet hakka ta-
pan, doğruyu yapmış ve bu uğurda 
her türlü bedeli ödemiş bir millettir’ 
denilmek istenmektedir. Hakka tap-
madan olmuyor. Hakka tapmadan, 
herhangi bir riski göze almadan bir 
güzelliği devam ettiremezsiniz.”

Bildiklerinizi, toplumun geleceği 
adına hakkıyla kullanılması ge-
reken yerlerde kullanmıyor, tüm 
rezalete sessiz kalıyorsanız, bilen 
olmanızın da anlamı yok.

“Birçok insan ‘bana değmeyen 
yılan bin yıl yaşasın. İşime gücüme 
bakayım. Risk almayayım. Belayı 
üzerime çekmeyeyim’ diyor ve birçok 
rezalete, eksiğe, yanlışa boyun 
eğiyor” diyen Koncuk, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Yüce Allah Ayet-i Kerim’e 
de ‘Bilenler ile bilmeyenler bir olur 
mu?’ diye buyuruyor. Bu, bilenin 
bilmeyene göre daha kıymetli oldu-
ğunu gösteriyor. Bilenin daha kıy-
metli olmasının sebebi bildikleri ile 
toplumu doğruya yönlendirmesidir. 
Aksi taktirde bilen olmanın anlamı 
kalmaz. Zira bildiklerinizi, toplumun 
geleceği adına hakkıyla kullanılması 
gereken yerlerde kullanmıyor, tüm 
rezalete sessiz kalıyorsanız, bilen 
olmanızın da anlamı yok. Bilen 
kıymetlidir ve bilenin bilmeyenlere 
göre çok ciddi sorumlulukları vardır. 
Bakınız; Hz. Peygamber Efendimiz, 
‘Bir haksızlık gördüğünüz zaman 
elinizle düzeltin, gücünüz yetmiyorsa 
dilinizle düzeltin ona da gücünüz 
yetmiyorsa kalbinizle buğz edin’ di-
yor.  Milli ve manevi değerlerimiz bizi 
birtakım sorumlulukların altına itiyor. 
İnsanı neden Eşrefi Mahlukat olarak 
kabul ederiz? Çünkü insan olmanın, 
Müslüman olarak yaşamanın birta-
kım sorumlulukları var. İnsan olmanın 
gereği yanlışı düzeltmektir.”

GENEL BAŞKAN: ADALET YOKSA, HUZUR DA YOK, 
GELECEK DE YOK

işbaşına gelen fakat onun mirası-
na sahip çıkamayan ve onun adına 
onun eserlerini tahrip eden tek 
parti yönetimi” diyerek lafa başlar!

Velhasıl, muhataplarınızın idraki-
ne ve zekasına hakaret etmeyin.

Tekrar ediyorum, DÜRÜST 
OLUN!

Belki duruşunuzu tasvip etme-
yebiliriz, ama inanın dürüstlüğü-
nüz takdir görür.

Arkadan dolanmayın, eveleme-
yin, gevelemeyin..

***
Belki bu dediklerimiz de birileri-

ne batacaktır.
Ama bugüne kadar bu kanaa-

timize neden olan çok örneklere 
şahit olduk.

Daha önce “Ne Mutlu Türküm 
Diyene” vecizesinden rahatsız 
oldukları gibi,

Daha önce Öğrenci Andı’ndaki 
“Türküm, doğruyum, Çalışkanım,” 
ifadelerinden rahatsız oldukları 
gibi,

Daha önce  Bayrak şiiri ders 
kitaplarından çıkarılırken sessiz 
kalarak onayladıkları gibi,

Bir grup şube başkanları ana 
dilde eğitim talebi çağrısında 
bulunurken susarak ortak olduk-
ları gibi,

Anayasanın 66. Maddesindeki 
vatandaşlık tanımından huylandık-
ları gibi,

Daha önce Güneydoğu Ana-
dolu Bölgesi’ndeki şubelerinin 
Kürtçe afişlerle etkinlik duyuruları-

nı es geçtikleri gibi,
Bazı şube ve temsilcilerinin 

bölücü unsurlarla aynı platformlar-
da ortak bildiriler yayınlamalarına 
eyvallah demeleri gibi,

Şimdi de Kemalizm adına millet-
le ve milletin değerleriyle kavgalı 
olan bir grup hayırsız üzerinden, 
Mili Eğitimin amaçları arasında 
anlamını bulan milli değerlerimize 
saldırıyorlar.

Yemezler sayın Olçum.
Yedirmezler de!

TÜRK EĞİTİM-SEN www.turkegitimsen.org.tr
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MEB’İ BABALARININ ÇİFTLİĞİ GİBİ YÖNETENLERE 
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK

TÜRKİYE’DE DİN EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI KOMİSYON 
RAPORLARI KİTAP OLARAK YAYINLANDI

Mudanya İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
07/03/2016 tarihli 
yazısıyla 14  haftalık 
aday öğretmenlerin 
okul dışı faaliyet 

programı hazırlamış-
tır. Mudanya İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü Aday 

Öğretmen Okul Dışı Faaliyet Planın-
da “Yapılacak Etkinlik” başlıklı “Mes-
leki Gelişim ve Kariyer” bölümünde 
etkinliğin yapılacağı yer olarak 
“Mudanya Eğitimciler Birliği Sendi-
kası” belirtilmiştir. Mudanya İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü tarafından uygula-
nacak bu 14 haftalık aday öğretmen-
lerin okul dışı faaliyet programında 
4 haftalık süre Mudanya Eğitimciler 
Birliği Sendikasına ayrılmasına rağ-
men Sendikamız dahil olmak üzere 
başkaca hiçbir sendika okul dışı 
faaliyet  planı kapsamına alınmamış-
tır. Mudanya’da yetkili sendika  Türk 
Eğitim Sen’dir.  Buna rağmen aday 
öğretmenlere uygulanacak olan bu 
okul dışı faaliyet planında sendikamız 
bulunmamaktadır. Yapılan bu işlem 
sendikal ayrımcılıktan başka bir şey 
değildir. Bununla birlikte Mudanya 

İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman 
ŞEKER, Şube Müdürü Seyfi PERÇİN, 
12 Eylül İlkokulu Müdürü Bahattin 
KIZILSOY, HEM Müdür Yardımcısı 
Salim KUTLU, VHKİ Semanur SÜNGÜ  
ise yaptıkları bu işlemle aday öğret-
menleri Eğitimciler Birliği Sendikası 
dışında başkaca bir sendikaya üye 
olmamaya zorlamaktadır. Bu fiili ile 
kişiler etik davranış ilke ve değer-
lerine aykırı davranmak suretiyle 
sendikal ayrımcılık yapmaktadır.   Bu 
nedenle de Türk Eğitim Sen olarak 
Mudanya İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Osman ŞEKER, Şube Müdürü Seyfi 
PERÇİN, 12 Eylül İlkokulu Müdürü 
Bahattin KIZILSOY, HEM Müdür Yar-
dımcısı Salim KUTLU, VHKİ Semanur 
SÜNGÜ hakkında  etik davranış ilke 
ve değerlerine aykırı davranmak 
suretiyle sendikal ayrımcılık yapması 
nedeniyle hakkında disiplin soruş-
turması yapılması hususunda Türk 
Eğitim-Sen olarak Bakanlığa; kanuna 
ve hukuka aykırı şekilde sendikal 
ayrımcılık yaparak görevi kötüye kul-
lanma kastıyla hareket ettiği gerek-
çesiyle de Cumhuriyet Başsavcılığına 
suç duyurusunda bulunduk.

Türk Eğitim-Sen’in, 11-12 Nisan 2015 
tarihlerinde Türkiye’deki din eğitimini 
masaya yatırmak amacıyla Ankara’da  dü-
zenlediği “Türkiye’de Din Eğitimi Çalışta-
yı” kitap haline getirildi.

Hatırlanacağı üzere çalıştaya, alanında 
uzman akademisyenlerin yanı sıra din eği-
timinde görev yapan öğretmen ve İmam 
Hatip Okullarının yöneticileri katılmıştı.

Çalıştay’da “Yükseköğretimde Din 
Eğitiminin Problemleri ve 
Geleceği Komisyonu”, “Din 
Kültürü ve Ahlak Bilgisi 
Derslerinin (İlk-Orta-Lise) 
Öğretiminde Karşılaşılan 
Sorunlar ve Çözüm Önerileri 
Komisyonu”, “İmam Hatip 
Okullarının Sorunları ve 
Çözüm Önerileri” Komisyo-
nu olmak üzere 3 komisyon 
oluşturulmuştu.

Çalıştay’ın kapanış oturu-
munda ise Prof. Dr. Nadim 
Macit’in başkanlığında, Prof. 

Dr. Nurullah Altaş, Prof. Dr. Zeki Arslan-
türk ve Doç. Dr. Eyüp Şimşek’in katılımıyla 
“Türkiye’de Din Eğitiminde Karşılaşılan 
Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konulu 
panel düzenlenmişti. Panelistler, hem 
başkanlığını yürüttükleri komisyonların 
raporlarını sunmuş hem de çalıştayın içeri-
ğine dair görüşlerini dile getirmişlerdi.

İşte, ülkemizdeki din eğitimine önemli 
bir projeksiyon tutacağına inandığımız 
çalıştay neticesinde ortaya çıkan rapor-

lar bir kitap halinde değerlendirilerek 
yayınladı.

Raporlarda dile getirilen hu-
sus ve önerilerin, karar vericiler 
tarafından dikkate alınmasını 
temenni ediyor, çalıştaya emek 
veren tüm arkadaşlarımıza 
teşekkür ediyoruz. Ayrıca Türk 
Eğitim-Sen olarak, din eğitimin-
de yaşanan sıkıntıların çözümü 
noktasında her türlü çalışmayı 
yapacağımızın bilinmesini 
istiyoruz.

Erzurum’da müdür olarak görev yapmakta iken 
görev süresi uzatılmayan üyelerimizin açtıkları 
davalarda Erzurum İdare Mahkemesince verilen  
görev sürelerinin uzatılması yönündeki iptal karar-
larına rağmen mahkeme kararlarını uygulamayan 
Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel ARSLAN 
hakkında yapılan  suç duyurusunda, soruşturma 
izni verilmemesi üzerine , Erzurum Bölge İdare 
Mahkemesi’ne itiraz edilmiş ; Erzurum Bölge 
İdare Mahkemesi’nin 2016/25 E., 2016/23 K. sayılı 
ve 18.02.2016 tarihli kararıyla‘‘……..Milli Eğitim 
Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görev-
lendirilmelerine Dair yönetmeliğin  06.10.2015 
tarihli ve 29494 sayılı Resmi Gazete’de yayımlana-
rak yürürlüğe girdiği ve 10.06.2014 tarihli ve 29026 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik de 
yürürlükten kaldırılmış bulunduğundan, ilgililer 
hakkında yeni yönetmelik hükümlerine göre işlem 
tesis edilmesi gerektiğinden bahisle Erzurum İl 
Milli Eğitim Müdürü Yüksel ARSLAN hakkında 
isnat edilen iddiaların sübuta ermediği gerekçesiy-
le soruşturma izni verilmemesine karar verilmişse 
de mahkeme kararlarının gerekçeleri ve hüküm 
fıkraları birlikte dikkate alındığında; Milli Eğitim 
Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görev-
lendirilmelerine Dair Yönetmeliğin 06.10.2015 ta-
rihli ve 29494 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe girmesiyle ilgili okul müdürlerinin anılan 
yönetmelik hükümlerine tabi olacağı anlaşılmak-
la birlikte anılan mahkeme kararlarında açıkça 
davacıların görev süresinin uzatılmamasına ilişkin 
tesis edilen işlemlerde hukuka uyarlık bulunmadığı 
gerekçesiyle dava konusu işlemlerin yürütmesinin 
durdurulmasına karar verildiğinden ve mahkeme-
ce iptal edilmiş veya yürütmesi durdurulmuş bir 
işleme dayanılarak tesis edilmiş olan işlem ve ta-
sarrufların da iptal veya yürütmesinin durdurulması 
kararı ile birlikte kendiliğinde ortadan kalkacağın-
dan, bir başka ifade ile iptal hükmünün idareye 
iptal edilen tasarruftan doğan bütün sonuçları 
ortadan kaldırılarak bu işlemler hiç tesis edilmemiş 
gibi eski durumunu tamamen tesisi ve iade etmek 
görevini yükleyeceğinden adı geçen kamu görevli-
sinin üzerine atılı suçtan dolayı hazırlık soruşturma-
sı yapılmasını gerektirecek yeterli kanıtın dosyada 
mevcut olduğu dolayısıyla hakkında soruşturma 
izni verilmesi gerektiği sonuç ve kanaatine varılma-
mıştır’’ gerekçesiyle ilgililer hakkında soruşturma 
izni verilmesine karar verilmiştir.

ERZURUM İL MİLLİ 
EĞİTİM MÜDÜRÜ 

HAKKINDA 
SORUŞTURMA İZNİ

TÜRK EĞİTİM-SEN Türkiye’nin Sendikası
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YA BU ÇATININ DİREKLERİNE OMUZ VERECEĞİZ
YA DA BU ÇATI TEPEMİZE ÇÖKECEK

Genel Başkan’a Genel Teşkilat-
landırma Sekreteri Talip Geylan, 
Genel Eğitim ve Sosyal İşler 
Sekreteri Cengiz Kocakaplan ve 
Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekre-
teri Sami Özdemir eşlik etti. Top-
lantılara Manisa ve Denizli Şube 
Yönetim Kurulu Üyeleri, Türkiye 
Kamu-Sen’e bağlı sendikaların 
şube başkanları, ilçe temsilcileri, 
ilçe yönetim kurulu üyeleri ile 
işyeri temsilcilerimiz katıldı.

Manisa Şube Başkanı Mustafa 
Atalay’ın konuşmasının ardından 
kürsüye gelen Türkiye Kamu-
Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel 
Başkanı İsmail Koncuk, vefat eden 
Manisa Şube Başkanımız Recep 
Varlıakman’ı rahmetle anarak 
sözlerine başladı. “Hepimiz 
Hakk’a yürüyeceğiz. Önemli olan 
hesap verebilir şekilde bu hayatı 
yaşamaktır” diyen Koncuk, şunları 
kaydetti: “Allah hepimize şerefli 
bir ölümü nasip etsin. Recep 
Varlıakman da hayatı şerefle ve 
dimdik yaşadı.  Merhum karde-
şimiz Varlıakman’a bir kez daha 
Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı’nın seçimler 
öncesinde “1 Kasım’da 550 tane 
yerli ve milli milletvekili istiyorum” 
sözlerini hatırlatan Koncuk, “Ben 
de TBMM’de 550 tane yerli, milli, 
vatanını milletini seven, ihanetin 
hiçbir tarafından olmamış memle-
ket evladı olmasını tabiki isterim. 
Ama var mı, o tartışılır. Türkiye 
Kamu-Sen mensubu 450 bin tane 
yüzde 100 yerli ve yüzde 100 
milli vatan evladı var. Bu insanlar 

hayatlarının hiçbir döneminde 
namussuzluk yapmadılar, ihanetin 
sağından solundan geçmediler. 
Ama siz iktidar olarak bu vatan-
severlere ikinci, üçüncü sınıf insan 
muamelesi yaptınız. Bu nasıl iş? 
Hem yüzde yüz yerli, yüzde yüz 
milli milletvekili isteyeceksiniz hem 
de yüzde 100 yerli ve yüzde 100 
milli vatan evladına okul müdürlü-
ğünü, adliyede yazı işleri müdür-
lüğünü, hastanede başhekimliği 
çok göreceksiniz. O zaman şunu 
anlamalıyız: Sizlere vatansever de-
ğil, yandaş ve yalaka lazım. Vallahi 
kusura bakmayın, hiç kimse Türki-
ye Kamu-Sen’in hiçbir mensubun-
dan unvan kazanmak, koltuğunu 
korumak için yağcı ya da yalaka 
olmasını beklemesin. Vallahi çok 
beklerler. Velhasıl Mehmet Akif 
Arsoy’un kaleme aldığı İstiklal 
Marşını tüm ruhumuzla, 

KPSS hırsızlığına dikkat çeken 
Koncuk, şunları söyledi: “Geçen-
lerde büyük bir ulusal kanal ile rö-
portaj yaptım. Konu KPSS hırsızlığı 
idi. ‘Konuşmalarımı yayınlayabilir 
misiniz bilmiyorum’ dedim. 2010 
yılında arkadaşlarımla beraber 
‘KPSS hırsızlığı var’ derken adeta 
beni bir recmetmedikleri kal-
dı.  Hatta gazeteler benim de 
şüpheliler içinde olduğuma dair 
haberler yaptı. Hırsızı yakaladık, 
nerdeyse bizi hırsız yapacaklardı. 
Ama konunun üzerine gittik, geri 
adım atmadık. Şuna inanıyorum 
ki, ölümden öte yol yoktur. Onu 
da sadece Yüce Allah bilir. Mesele 
şerefimizle ölmek. Önemli olan 

doğruyu yapmak. O dönemde de 
doğruyu yaptık. Hırsızlığın belge-
sini ortaya koyunca bizi suçlayan-
ların yüzü kızardı.  Aynı insanlar 
bizden medet umuyorlar. Keşke 
2010 yılında ortaya koyduğu-
muz deliller ile hırsızlığın üzerine 
gidilseydi. Aradan 5 yıl geçmesi 
beklenmeseydi. O dönemde alın 
teri hırsızlığının içinde kim var ise 
- benim evladım bile olsa- ceza-
landırılmalıdır’ demiştim. Çünkü 
bu milletin evlatlarının alın terini 
çalmaya kimsenin hakkı yok. Bizi o 
gün yalan söylemekle suçlayanlar 
-gerçi ispatlayınca hepsinin dili 
boğazına kaçtı- bugün bizim orta-
ya koyduğumuz belgelerden, bil-
gilerden yararlanıyor. Her zaman 
doğruları yapacağız, meseleleri 
konjonktürel açıdan düşünen kişi-
ler değiliz. ‘Türkiye Kamu-Sen için 
kararlı, ilkeli, mücadeleci ve cesur 
sendikacılığın adresi’ diyoruz.  
Dolayısıyla bu doğrultuda hareket 
etmemiz gerekir.”

Türkiye Kamu-Sen’in üye 
sayısının artmasının, insanlarımı-
zın birtakım kurumlar tarafından 
adeta bir ahlaksızlık çukuruna 
çekilmesini engellemek bakımın-
dan önemli olduğunu kaydeden 
Koncuk, “Elbette kamu ile ilgili 
her türlü haksızlığın üzerine gi-
deceğiz. Gören olur ya da olmaz 
milletimizin varlığı için her yerde 
anlatacağız. Benim herkesten 
isteğim bu mücadeleyi beraber 
verelim. Bu mücadeleyi vermek 
için de bilgilenmek lazım. Milleti 
uyaralım. Bizim işimiz anlatmak, 
uyarmak, tebliğ etmektir. Bunu 
iyi yapmak zorundayız. Bizim 

en büyük eksikliğimiz, bunları 
anlatan insan sayısının maalesef az 
olmasıdır. Memleket meselelerini, 
çalışma hayatında yaşanan prob-
lemleri anlatan kişi sayısının art-
ması, hem çalışma hayatının hem 
de milli varlığımızın daha güçlü 
olmasını sağlayacaktır. Şunu net 
söyleyeyim: Çok güçlü olduklarını 
düşünmeyin. Bunlar kartondan 
kule. Niye? Çünkü adamların ora-
da olma sebepleri belli. ‘Kim beni 
müdür yaparsa, onunla olurum’ 
diyor. Hayatının her döneminde 
yeni bir aşk arayan bu insanlar 
en son nereye düşer acaba? Bir 
aşk var, o da inançlarımıza olan 
sadakatimiz, Allah’a olan sevda-
mız, milletimize olan bağlılığımız. 
Biz, bu aşktan vazgeçmeyeceğiz” 
diye konuştu.

Genel Başkan, 2 Nisan Cu-
martesi günü Nazilli Temsilciliği 
tarafından üyelere yönelik yapılan 
dairelerin teslim törenini ger-
çekleştirdi. Genel Başkan İsmail 
Koncuk Nazilli Belediye Başkanı 
Haluk Alıcık’ı da makamından 
ziyaret ettikten sonra Nazilli Bele-
diyesi Kültür Salonunda üyelerle 
bir araya geldi. Nazilli programın-
dan sonra Aydın’a geçen Genel 
Başkan Koncuk, işyeri temsilcileri 
ve ilçe yönetim kurulu üyelerinin 
katılımıyla düzenlenen istişare 
toplantısına katıldı. Programın 
sonunda ise Aydın Şube Başkanı 
ve Merkez Denetleme Kurulu Baş-
kanı Rıdvan Naci Devli tarafından 
Genel Başkan ve Merkez Yönetim 
Kurulu Üyelerine plaket takdimi 
gerçekleştirildi.

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, 1 ve 2 Nisan 2016 tarihlerinde  
Manisa ve Aydın Şubeleri ile Nazilli İlçe Temsilciliği’nin düzenlediği istişare toplantısına katıldı. 
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Türkiye Kamu-Sen ve Türk 
Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail 
Koncuk, Genel Mali Sekreter 
Seyit Ali Kaplan ve Genel Eğitim 
ve Sosyal İşler Sekreteri Cengiz 
Kocakaplan ile birlikte 10-14  Mart 
2016 tarihlerinde İstanbul, Edirne, 
Kırklareli ve Tekirdağ şubelerinin 
düzenlediği istişare toplantılarına 
katıldı. 

Toplantılarda bir konuşma ya-
pan Genel Başkan İsmail Koncuk, 
ülkemizin acı günler yaşadığını be-
lirterek, “Bütün şehitlerimize yüce 
Allah’tan rahmet diliyorum. Onları 
asla unutmayacağız. Onların ha-
tıraları geride bıraktıkları eşleri, 
çocukları, anne-babalarıdır. Do-
layısıyla şehitlerimizin hatıralarına 
millet olarak sahip çıkacağız, saygı 
duyacağız. Onlara vefa borcumu-
zu her zaman göstermeliyiz ki şe-
hitliğin bir anlamı olduğunu diğer 
insanlarımız görebilsin” dedi.

Çözüm sürecine değinen Genel 
Başkan İsmail Koncuk şunları 
kaydetti: “Çözüm süreci ile ilgili 
eleştirilerimizi her zaman ifade et-
tik. Akil adamlar sürecini hep bir-
likte yaşamıştık. O tarihte Türkiye 
Kamu-Sen’e bağlı sendikalarımızın 
şube başkanları, temsilcileri her 

ilde akil adamların anlattıklarına 
karşı fikirler ifade ettiler. Bu tepki 
eylemlerinde biber gazlı müda-
halelerde de bulunuldu. Hatta 
Balıkesir’de bazı arkadaşlarımız bu 
eylemlerinden dolayı yargılandı. 
Ben de Balıkesir Adliyesi önünde 
bu yargılanmaları kınadığım için 
hakkımda dava açıldı.

Biz çok çabuk unutan bir mille-
tiz. Çözüm süreci öncesinde hatır-
larsanız bana da akil adamlık teklif 
edilmişti. Ben kabul etmemiştim. 
Hatta o dönemde bir sendika 
genel başkanı –kendisi şu anda 
milletvekili- ‘Bu süreci hayvanlar 
anladı, bunlar anlamadı’ diye bize 
hakaret etmişti. Yani bu şahıs 
çözüm sürecini doğru bulmayan 
bütün insanlara böylesine ağır 
bir hakaret etmişti. Geldiğimiz 
noktada bu sürecin kimler tara-
fından nasıl anlaşıldığının, kimler 
tarafından nasıl anlaşılmadığının 
örneklerini yaşıyoruz. Bir çözüm 
süreci yaşamış olsaydık, asfaltın al-
tına tonlarca bomba konulurken o 
ilin valileri, o ilçenin kaymakamları, 
güvenlik amirleri bunun tedbirini 
alırlardı. Çünkü asıl çözüm, terö-
rün halkın üzerindeki baskısına 
son verebilmektir.

Şu anda eski Bakanlardan 
bazıları ‘Sayın Cumhurbaşkanını, 
Sayın Başbakanı ikaz etmiştik’ 
diyor. Bunları görev başındayken 
söylemek lazım! Eğer ülkemizin 
geleceği adına bir tehdit varsa 
ve bu tehdidi makamdayken dile 
getirmiyorsan, o zaman koltuğun 
altından gitmesinden korkuyorsun 
demektir. Bunların elbette bugün 
dillendirilmesinin bir kıymeti 
vardır ama daha anlamlı olması 
için görev başındayken söylemek 
önemlidir.

Sen bir yerin mülki amiri ola-
caksın, ‘çözüm süreci akamete 
uğramasın’ diye teröristlerin her 
türlü faaliyetine göz yumacaksın. 
Bunun tek bir adı vardır. O da 
vatan hainliğidir.

Silahların şehirlere yığılması, 
tonlarca bombanın asfaltın altına 
döşenmesi görülmeyecek şeyler 
değil. Asfaltı kim dökebilir? Tabi ki 
belediye. Teröristin asfalt dökecek 
hali yok. Merak ediyorum; bu ya-
pılanlara göz yuman kaymakamsa, 
valiyse, il emniyet müdürüyse, her 
gün şehit verilirken nasıl uyuyor-
lar?

Dolayısıyla bu millete yapılan 
ihanet kimden gelirse gelsin unu-

tulmamalıdır. Bu, milli bir görevdir. 
Bu yapılanlara sessiz kalanlar, şu 
anda evlatlarımızın şehit edil-
mesinin müsebbiplerinden bir 
kısmıdır. Emin olun gün gelecek 
bu şahıslar ihanet suçuyla yargıla-
nacaktır. Sen bir yerin mülki amiri 
olacaksın, ‘Çözüm süreci akamete 
uğramasın’ diye teröristlerin her 
türlü faaliyetine göz yumacaksın. 
Bunun tek bir adı vardır. O da 
vatan hainliğidir.”

“Bunları söylemek bir risk ise 
bunları göze alıyoruz” diyen Kon-
cuk, bu riski göze almayanların, 
milletimiz adına inandığı şeyleri 
söylemekten çekinenlerin ihanetin 
bilerek ya da bilmeyerek parçası 
olduğunu belirtti. “Terörle müca-
delede bizim tarafımız güvenlik 
güçlerimizin, Türk Silahlı Kuvvetle-
rinin yanıdır” diyen Genel Başkan 
Koncuk, ancak bunun mülki amir-
lerin aymazlıklarını unutacağımız 
anlamına gelmeyeceğinin de altını 
çizerek, KPSS hırsızlığında olduğu 
gibi, gün gelecek bunun bedelini 
ödeyecektir. Yarın öyle bir gün 
gelir, bu millete yapılan ihanetin 
hesabı 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl sonra soru-
lur. O korkuyla yaşasınlar.”

Terör örgütünün faaliyetlerine göz yumanlar da, tıpkı KPSS 
hırsızlığında olduğu gibi, gün gelecek bunun bedelini ödeyecektir!
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KONCUK: BIKMADAN, YILMADAN, YORULMADAN ANLATACAĞIZ
Türkiye Kamu-Sen İzmir il isti-

şare toplantısı yoğun bir katılımla, 
büyük coşku ve heyecan içinde 
gerçekleştirildi. 

İzmir il istişare toplantısına, 
başta Türkiye Kamu-Sen ve Türk 
Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail 
Koncuk olmak üzere, Türk Eğitim-
Sen Genel Teşkilatlandırma Sek-
reteri Talip Geylan, Genel Eğitim 
ve Sosyal İşler Sekreteri Cengiz 
Kocakaplan ve Genel Dış İlişkiler 
ve Basın Sekreteri Sami Özdemir, 
Türk Ulaşım-Sen Genel Başkanı 
Şerafeddin Deniz, Türk Haber-
Sen Genel Başkanı Sedat Yılmaz, 
Türkiye Kamu-Sen Şube Başkanla-
rı, İl temsilcileri, üyelerimiz ve çok 
sayıda davetli katıldı.

Alkışlar ve sloganlar eşliğinde 
kürsüye çıkan Genel Başkanımız 
İsmail Koncuk, katılımcılara hita-
ben bir konuşma yaptı. 

KONCUK: DEVLET MEMUR-
LARININ SINIRSIZ, KOŞULSUZ 
İŞ GARANTİSİ VARDIR DİYEN-
LER KOSKOCA BİR YALANCI-
DIR 

Konuşmasında 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu’nun değiştiril-
mesiyle ilgili tartışmaları eleştiren 
Genel Başkan İsmail Koncuk, 
“Memurun koşulsuz, şartsız iş 
güvencesi yok” dedi. Koncuk,” 
“Devlet memurları kanunu de-
ğiştirilmeliymiş. Bugünlerde ne 
kadar yağcı var ise koro halinde 
bunu bağırıyorlar. Katıldığım bir 
toplantıda, Sayın Başbakan’a 657 
ile ilgili söylemlerden rahatsız 
olduğumu ifade ettim. Bir sivil 
toplum kuruluşunun başkanı 
o toplantıda “657 sayılı kanun 
değiştirilmelidir” dedi. Kendisine 
dedim ki; “sen hiç hayatında 657 
sayılı kanunu okudun mu?” Ken-
disi okumadığını söyledi. Ben de 
“hiç okumadığın bir kanunla ilgili 
ahkam kesiyorsun” diyerek tepki-
mi gösterdim. Sayın Cumhurbaş-
kanı da paralel ile mücadele için 
657 sayılı kanunun değiştirilme-
sini istediklerini söylüyor. Paralel 
ile mücadele diye, 2,5 milyon 
memurun geleceğini bilinmezliğe 
atacaklar. Böyle bir şey yok.  Kim-
le mücadele edeceklerse etsinler, 
ama memurla uğraşmasınlar. Köşe 
yazarları da hemen kalemlerine 
sarıldı. Birisi de yazmış “657 sayılı 
yasa değişmelidir” diye. Kendi-
lerine “neresi değişmelidir” diye 
sorsanız cevap veremezler. Bunlar 
zannediyorlar ki, 657 sayılı yasada 
şöyle bir madde var; devlet 

memurları ne yaparsa yapsın asla 
işten atılamaz! Ama gerçek şu ki, 
böyle bir madde yok. 657 sayılı 
devlet memurları kanunda da, 
anayasada da “devlet memuru 
ne yaparsa yapsın işten atılamaz” 
diye bir hüküm yok. Memurun iş 
güvencesi diye bir şey yok. Böyle 
bir madde yok. Peki bu nereden 
çıktı? İdarenin ve siyasetin bizim 
üzerimizdeki tahakkümüne karşı 
yargı hakkımız var. Ama Anayasa-
nın 125. Maddesine göre bütün 
vatandaşlarımıza tanınan bir hak 
bu. İdarenin her türlü tasarrufu 
yargı kararlarına tabidir. Bu kanun 
esnaf için de var, çiftçi için de var, 
elbette memur için de olacak.  
Tek farkımız bizimle ilgili soruş-
turma açılacaksa, amirimizin izin 
vermesi gerekiyor. Bu durum da, 
bizim yaptığımız işin özelliğinden 
kaynaklanıyor. Hırsızlık yapılmış ise 
zaten soruşturma açılacaktır. Türk 
Ceza Kanunu’nda adam öldürmek 
ciddi bir suçtur. 657’ye tabi bir 
memur adam öldürürse işten atılır 
diye madde yok. Ama maalesef 
kanundan haberleri yok, Sayın 
Cumhurbaşkanı bunu söylemiş 
diye, o da döşüyor, ahkam kesi-
yor. Devlet memurlarının sınırsız, 
koşulsuz iş güvenceleri vardır 
diyenler koskoca bir yalancıdır, 
sahtekardır” dedi.

KONCUK: PERFORMANS 
DEĞERLENDİRMESİNİN NE 
KAMU ÇALIŞANINA, NE DE 
YAPILAN HİZMETE OLUMLU 
KATKISI VAR

Kamuda performans değerlen-
dirmesinin içinden çıkılmaz bir hal 
aldığını dikkat çeken Genel Baş-
kan, “Çalışanların haklarını koru-
mak için var gücümüzle çalışmaya 
devam edeceğiz” dedi. Koncuk, 
“Çalışma hayatını bilen, tepki 
koyan, sözünü esirgemeyen bir 
sendika kaldı mı ? Türkiye’de esas 
anlamda işini yapan sendika kaldı 
mı? Anladığımız anlamda sendika-
lar olsaydı, kiralık işçi meselesinde 
ülke ayağa kalkardı, ama nerde! 
Bu uygulamalar işçiler kadar bizi 
de ilgilendirir. Bu memleketin ev-
latlarına hazırlanan her türlü tuzak 
bizi de ilgilendirir. Vatanseverler 
olarak ,bu milletin fertlerinin yaşa-
dığı dertler bizi de çok yakından 
ilgilendirir.  Çalışma hayatı bir 
bütündür. Birbirinden ayıramayız. 
Bu mücadeleyi iyi yapmalı, çalış-
ma hayatının tuzaklarını çalışanlara 
iyi anlatmak zorundayız. Eğer, bu 
tuzaklara karşı samimi daha diri 

bir sendikal mücadele sergileye-
mezsek, başımıza bin türlü çorap 
örülecektir. Bundan kaçış yok. 

5 Nisan Salı günü Devlet Per-
sonel Başkanlığı’nda bir toplantı 
yapılacak.  Performans değer-
lendirmesinin kamuya girmesiyle 
ilgili bir değerlendirme toplantısı 
yapılacak. Bu performans konusu 
içinden çıkılmaz bir hal aldı. Ne 
çalışanlara, ne de hizmet kalite-
sini arttırmaya faydası olmayan 
bir sistem. Geçmiş yıllarda da 
uygulandı. Öyle örnekleri var 
ki, mesela; Bolu Spor Kulübüne 

maddi yardım isteniyor kurumun 
birinde,  performansın yardım 
yapanlara göre değerlendirileceği 
söyleniyor. Yani, bu sistem esas 
amacından çok uzakta yapılıyor. 
Bir nüfus memurunun perfor-
mansını değerlendirecek objektif 
değerler bulamazsınız. Bu sistem 
kamuyu karıştırmaktan başka 
bir işe yaramaz. Konfederasyon 
olarak bunları yakından takip etti-
ğimizi bilmenizi istiyoruz. Çalışan-
larımızın haklarını korumak için var 
gücümüzle savaşıyoruz” dedi.
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GENEL BAŞKAN: BİRİLERİ İRADENİZE GEM VURURSA SADECE 
SİZE ÇİZİLEN ROLÜ OYNAMAK ZORUNDA KALIRSINIZ.

Türkiye Kamu-Sen ve Türk 
Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail 
Koncuk, Genel Teşkilatlandırma 
Sekreteri Talip Geylan ve Ge-
nel Eğitim ve Sosyal İşler İşler 
Sekreteri Cengiz Kocakaplan, 
16 Mart 2016 tarihinde Giresun, 
17 Mart 2016 tarihinde de Ordu 
Şubeleri’nin istişare toplantılarına 
katıldı. Toplantılarda Giresun ve 
Ordu Şube Başkanları, şubelerin 
yönetim kurulu üyeleri, ilçe ve 
işyeri temsilcileri ile kadın komis-
yonu üyeleri de hazır bulundu. 

Ya bu mücadeleyi yapacağız ya 
da sineye çekeceğiz.

Çalışma hayatının son 14 yılda 
dayatılan şeklinin çalışanların 
aleyhine olduğunu ve bunun-
la ilgili sağlam bir mücadele 
yapılması gerektiğini söyleyen 
Koncuk, “Kamu çalışanlarının bir 
karar vermesi gerekmektedir” 
dedi. Koncuk, “Ya bu mücadeleyi 
yapacağız ya da sineye çekeceğiz. 
‘1 milyon üye’ hedefliyorlar. Olur 
mu, olur. Gününü yaşayanlar için 
çalışma hayatının duman olması 
ya da memur ve emeklilerin aylık 
yüzde 1.8 kayba uğramasının hiç-
bir kıymeti yok” diye konuştu.

Hükümetin 7 yılda bize teklif et-
tiği zam yüzde 65. Türkiye Kamu-
Sen olarak Hükümetin teklifini 7 
yıl sonunda yüzde 219 artırdık. 
Hükümetin 7 yılda mevcut yetkili 
konfederasyona teklifi ise yüzde 
66. Onlar ise bu teklifi 7 yılda 
sadece yüzde 102 artırabilmiş. 
Haydi cevabını versinler. Matema-
tik ortada.

Koncuk şunları da kaydetti: 
“Zaman zaman yetkili olduğumuz 
dönemde ne yaptığımızı soruyor-
lar. Yetkili olduğumuz dönemde 
toplu sözleşme kanunu yoktu, 
toplu görüşme vardı. Türkiye 
Kamu-Sen 7 yıl yetkiliydi. Türkiye 
Kamu-sen olarak bir çalışma yap-
tık ve bu süreçte neler yaptığımızı 
kayıt altına aldık. Hükümetin 7 
yılda bize teklif ettiği zam yüzde 
65 idi. Türkiye Kamu-Sen olarak 
Hükümetin teklifini 7 yıl sonunda 
yüzde 219 artırdık. Hükümetin 
mevcut yetkili konfederasyona 
teklifi ise 7 yılda toplam yüzde 66. 
Onlar ise bu teklifi 7 yılda sadece 
yüzde 102 artırabilmiş. Haydi 
cevabını versinler. Matematik 
ortada. Bu anlattıklarım hep dev-
letin resmi belgeleridir. Dolayısıyla 
toplu sözleşme masasında Türkiye 

Kamu-Sen’in etkisi onlardan daha 
fazladır.

Yetkili konfederasyon iken ne 
yaptığımızı soranlara toplu söz-
leşme dönemini işaret ediyorum. 
Hatta Devlet Personel Başkanlığı 
da 2002 yılından itibaren toplu 
görüşme ve toplu sözleşme sü-
reçleri ile elde edilen kazanımları 
bir kitap haline getirdi. Ben de 
‘Alın bunu başucunuza koyun, 
akşamları yatmadan önce okuyun, 
sendikacılığın öğrenin’ dedim. 
Bunlardan sendika olmaz!”

Adam gibi bir duruş sergileye-
lim. Gerektiğinde yanlışlarını mu-
hataplarımızın yüzüne söyleyelim. 
Bunu beraber yapabiliriz.

Kamu çalışanlarını tehdit 
eden tüm unsurlarla mücadele 
edilmesi gerektiğini belirten 
Koncuk, bunun sağlam ve diri bir 
sendikal mücadele ile mümkün 
olabileceğini ifade etti. Koncuk, 
“Adam gibi bir duruş sergile-
yelim. Gerektiğinde yanlışlarını 
muhataplarımızın yüzüne söyle-
yelim. Bunu beraber yapabiliriz. 
Türkiye Kamu-Sen’in yanında 
olun, Türkiye Kamu-Sen’e destek 
verin. Bu anlattıklarımı herkese 
anlatın. İnsanlara kızmak meseleyi 
çözmez. Mesele insanları kendine 
getirmek ve uyarmaktır” dedi.

Genel Başkan ve beraberindeki 
heyet, Giresun’da Eski Şube Yöne-
tim Kurulu Üyemiz Ünal Yılmaz’ın 
mezarını ziyaret etti. Genel Baş-
kan Koncuk, Giresun Atatürk Ana-
dolu Lisesini de ziyaret ederek, 
öğretmenler ve eğitim çalışanları 
ile sohbet etti.

Genel Başkan Koncuk, Ordu’da 
ise İl Mili Eğitim Müdürünü, Kamu 
Hastaneleri Birliği Genel Sekre-
terini, SGK İl Müdürünü ve Halk 
Sağlığı Müdürünü de ziyaret etti, 
çalışanlar ile fikir alış verişinde 
bulundu. Genel Başkan, kalp krizi 
geçiren Eski Ordu Şube Başkanı 
Nihat Şensoy’u da tedavi gördü-
ğü hastanede ziyaret etti.

Genel Başkan, akşam saatlerin-
de de Ordu şube yönetim kurulu, 
ilçe ve işyeri temsilcileri, Türkiye 
Kamu-Sen’e bağlı sendikaların 
şube başkanları ve şube yönetim 
kurulu üyeleri ve şube kadın ko-
misyonu üyeleri ile geniş katılımlı 
bir istişare toplantısı gerçekleş-
tirdi.

TÜRK EĞİTİM-SEN Türkiye’nin Sendikası
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ATATÜRK’E HAKARET EDEN İNEGÖL İLÇE 
MEM ŞUBE MÜDÜRÜNE CEZA DAVASI

Türk Eğitim Sen olarak; Bursa İli 
İnegöl İlçe Milli Eğitim Şube Mü-
dürü olarak görev yapmakta olan 
Mustafa KARAASLAN adlı şahsın, 
kendisine ait sosyal medya hesabı 
üzerinden yaptığı paylaşımda, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu 
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal 
ATATÜRK’ün  fotoğrafının ve 
imzasının bulunduğu “sıcak diye 
oruç’u bırakmayın burası daha 
sıcak. K. Atatürk” yazılı bir mesaj 
paylaşımı suretiyle, basın yoluyla 
Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün 
manevi şahsiyetine yaptığı hakaret 
eylemine karşı İnegöl Cumhuri-
yet Savcılığına suç duyurusunda 
bulunmuştuk.

Şikayetimiz üzerine, İnegöl 
Cumhuriyet Başsavcılığının 
2015/4633 Sor. No,  2016/535 

Esas No, 2016/476 İddianame 
Sayılı ve 03.03.2016 tarihli id-
dianamesi ile; şüphelinin yap-
tığı paylaşımla Mustafa Kemal 
ATATÜRK’ün cehennemde olduğu 
gibi bir imada bulunmak suretiy-
le Mustafa Kemal ATATÜRK’ün 
manevi hatırasına zarar verecek 
şekilde alenen hakarette bulun-
duğu ve isnat edilen suçu işlediği 
belirtilerek cezalandırılmasına 
karar verilmesi istenmiş, iddiana-
me kabul edilerek İnegöl 3. Asliye 
Ceza Mahkemesinin 2016/145 E. 
sayılı dosyası ile sanık hakkında 
ceza davası açılmıştır.

Türk Eğitim-Sen Erzincan 
Şubemiz üyesi ve görev süresi 
uzatılmayan okul müdürlerinden 
olan Muammer Nergiz tara-
fından Üzümlü İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Cavit ARITÜRK ve İnsan 
Kaynaklarından Sorumlu Üzümlü 
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü 
Cuma DOĞAN hakkında Milli 
Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim 
Kurumları Yöneticilerinin Görev-
lendirilmesine İlişkin Yönetmelik 
kapsamında düzenledikleri 
değerlendirme formunda her-
hangi bir somut delil ve dayanak 
olmadan tespitler yapması ve 
değerlendirmede görevi kötüye 
kullanma kastıyla hareket ettiği 
gerekçesiyle Erzincan 2.Asliye 
Ceza Mahkemesi tarafından 
5257 sayılı TCK’nun 257/1 mad-
desi uyarınca 6 ay hapis cezası ile 
cezalandırılmıştır.

Erzincan 2.Asliye Ceza Mahke-
mesi tarafından “…somut olayda 
hakkında dayanaksız olarak 
olumsuz değerlendirme yapıl-
ması sebebiyle kişinin mağdur 
olduğunu zira herhangi geçerli 
bir sebebe dayanmaksızın bir 
kamu görevlisi hakkında olum-
suz sicil raporu düzenlenmesi 
sebebiyle kişinin mağduriyetine 
sebep oldukları ve görevi kötüye 
kullanma suçunun “kişilerin 
mağduriyetine neden olma” un-
surunun gerçekleştiği kanaatine 
varılmıştır.

Bilindiği üzere; Danıştay 5. 
Dairesinin 2013/8367 E. sayılı ve 
06.03.2014 tarihli kararı ile Kamu 
Kurum ve Kuruluşlarında Görevde 
Yükselme ve Unvan Değişikliği 
Esaslarına Dair Genel Yönet-
melikte Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Yönetmeliğin 9. Maddesi 
ile Genel Yönetmeliğe eklenen 
12/B maddesinin birinci fıkrasının ; 
Danıştay 2. Dairesinin 2013/10363 
E. sayılı ve 29.04.2014 tarihli kararı 
ile de; MEB Personelinin Görevde 
Yükselme, Unvan Değişikliği ve 
Yer Değiştirme Suretiyle Atan-
ması Hakkında Yönetmeliğin 21. 
Maddesinin 1. Fıkrasında yer alan 
“şube müdürü, tesis müdürü 
ve basımevi müdürleri bakımın-
dan sözlü sınav başarı listeleri 
üzerinden” ibaresinin yürütmesi 
durdurulmuştur.

Bunun üzerine Türk Eğitim Sen 
olarak sözlü sınav puanına dayalı 
olarak yapılan 1709 şube mü-
dürü atamasının iptali istemiyle 
Bakanlığa yaptığımız başvurunun 
reddi işlemi tarafımızca yargı-
ya taşınmıştır. Ankara 17. İdare 
Mahkemesinin 2014/1634 E. sayılı 
dosyası ile görüşülmekte olan 
davada ilk başta yerel mahkeme 
tarafından dava konusu işlemin 
yürütmesi durdurulmuş, ancak 
Ankara Bölge İdare Mahkemesi 
bu kararı kaldırmıştır. Akabinde 
Ankara 17. İdare Mahkemesi her 
ne hikmetse önceki olumlu kara-
rından dönmüş ve tam aksi yönde 
olan 2014/1634 E., 2015/2627 K. 
Sayılı ve 28.12.2015 tarihli kararı ile 
davanın reddine hükmetmiştir. Bu 
karar tarafımızca Danıştay nezdin-
de temyiz edilmiştir.

Bilindiği üzere, Anayasa Mahkemesinin 
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 
bilimleri alanında tezli yüksek lisans veya 
doktora öğrenimini tamamlamış olanlardan 
uzman öğretmenlik veya başöğretmenlik için 
aranacak kıdem”….yönetmelikle düzenlenir. 
” ibaresi iptal edilmiştir. Anayasa Mahkemesi 
kararı 18.03.2009 tarih ve 27173 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanmış ve Resmî Gazete’de 
yayımlanmasından başlayarak bir yıl sonra 

18.03.2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yüksel-
me Yönetmeliğinin 9. maddesinde yer alan 
düzenlemeler Anayasa Mahkemesi kararının 
yürürlüğe girdiği 18.03.2010 tarihinden 
itibaren kendiliğinden hükümsüz kalmıştır. 
Ancak, Anayasa Mahkemesinin kararı ile 
oluşan yasal boşluğun doldurulması için  
Bakanlık tarafından bugüne kadar herhangi 
bir girişimde bulunulmamıştır.

Türk Eğitim-Sen olarak Bakanlığa gönder-
diğimiz yazıda, konuya ilişkin  mağduriyetle-
rin giderilmesi için Anayasa Mahkemesi kara-
rından sonra oluşan yasal boşluğun ivedilikle 
giderilmesi hususunda çalışma başlatılması-
nı, sınavsız olarak 10 yılını dolduran öğret-
menlere uzman öğretmen, 20 yılını dolduran 
öğretmenlere ise başöğretmen unvanının 
verilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin 
yapılmasının sağlanmasını talep ettik.   

ANKARA  
17. İDARENİN 

ŞUBE MÜDÜRÜ 
KARARINA 

İTİRAZ ETTİK

MEB’DEN KARİYER 
BASAMAKLARINDA 

DÜZENLEME 
İSTEDİK

ERZİNCAN-ÜZÜMLÜ 
İLÇE MİLLİ EĞİTİM 
MÜDÜRÜ VE ŞUBE 

MÜDÜRÜNE  
YÖNETİCİ DEĞER-

LENDİRMELERİ İÇİN 
HAPİS CEZASI
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Türkiye Kamu-Sen ve Türk 
Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail 
Koncuk, Başbakanlık’a bir dilek-
çe göndererek, taşeron işçilerin 
kadroya geçirilmesi çalışmalarına 
diğer personellerin de eklenmesi-
ni istedi.

Konuya ilişkin hazırlanan kanun 
tasarısında yerel yönetimde çalı-
şan taşeron işçilerinin durumunun 
belirsiz olduğunun ifade edildiği 
dilekçede, yeni mağduriyetler ya-
ratılmadan tüm taşeron işçilerinin 
kadroya geçirilmesi gerektiğine 
vurgu yapıldı. 

Dilekçede, “geçtiğimiz yıllarda 
gerçekleştirilen toplu sözleşme 
görüşmelerinde kabul edile-
rek üzerinde çalışma yapılması 
konusunda anlaşılan, 657 sayılı 
Kanunun 4. maddesinin C fıkrası 
uyarınca istihdam edilen geçici 
personel ile yüksekokul mezunu 
kamu işçilerinin kadroya geçi-
rilmesi konusunda herhangi bir 
adım atılmamıştır” denildi.

Genel Başkan, Taşeron işçileri-
nin kadroya geçirilmesine ilişkin 
hazırlanmış olan taslağa, kamu 
personel rejimindeki aksaklıkların 
başlıca nedeni olan farklı hukuki 
statü çerçevesinde istihdam edi-

len kamu dışı aile sağlığı çalışanla-
rının, vekil, İdari Hizmet Sözleşme-
li, 4/C’li, 4/B’li, 5393 sayılı Kanuna 
ve diğer mevzuat hükümlerine 
tabi güvencesiz personelin de 
dâhil edilmesini ve söz konusu 
personelin kadroya geçirilmesini 
talep etti. 

Dilekçede şu ifadelere yer 
verildi:                                                                          

“Sayın Başbakanım;
Kamu kurum ve kuruluşlarında 

alt işveren tarafından istihdam 
edilen taşeron çalışanlarının kad-
roya geçirilmesine ilişkin kanun 
tasarısı çalışmalarının tamamlan-
dığı, ancak yerel yönetimlerde 
çalışan taşeron işçilerinin kadroya 
geçirilmesi konusunda bir belirsiz-
lik bulunduğu ifade edilmektedir. 
Bu noktada, yeni mağduriyetler 
yaratılmadan kamudaki tüm taşe-
ron işçilerinin ayrım yapılmaksızın 
kadroya geçirilmesi hakkaniyete 
daha uygun olacaktır.  

Ayrıca geçtiğimiz yıllarda 
gerçekleştirilen toplu sözleşme 
görüşmelerinde kabul edile-
rek üzerinde çalışma yapılması 
konusunda anlaşılan, 657 sayılı 
Kanunun 4. maddesinin C fıkrası 

uyarınca istihdam edilen geçici 
personel ile yüksekokul mezunu 
kamu işçilerinin kadroya geçi-
rilmesi konusunda herhangi bir 
adım atılmamıştır.   

Bununla birlikte kamuda 657 
sayılı Kanunun 4-A, 4-B, 4-C 
maddeleri ile kadrolu, sözleşmeli, 
geçici ve vekil gibi adlar altında 
personel çalıştırılmakta; 5258 
sayılı Kanun, 4924 sayılı Kanun, 
5393 sayılı Kanun, 399 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname, 
İdari Hizmet Sözleşmesi kapsamı 
gibi çok çeşitli statüde personel 
istihdam edilmektedir.  Aynı 
kurum içinde aynı işi yapan ancak 
tabi oldukları yasal mevzuatın 
farklı olması nedeniyle; maaşları, 
emeklilik hakları, iş güvenceleri, 
sosyal ve özlük hakları farklı olan 
kamu görevlileri bulunmaktadır. 
Dolayısıyla hazırlanmış olan kanun 
taslağının, taşeron işçileri kadro-
ya almak dışında, kamudaki çok 
başlı ve karmaşık istihdam yapısını 
değiştirmeyeceği açıktır. Kaldı 
ki, 4/C’li personel ile yüksekokul 
mezunu kamu işçilerinin kadroya 
geçirilmesi konusunda çalışma 
yapılmasına dair Kamu İşveren 
tarafı ile kamu görevlileri sendi-

kaları arasında kabul edilmiş bir 
mutabakat olduğu halde, şu ana 
kadar herhangi bir işlem yapılma-
dığı da görülmektedir. 

Kamu istihdamında yeknesaklı-
ğın ve adaletin sağlanabilmesinin 
yolu, kamudaki çok başlı yapıyı 
sonlandırmaktan ve tüm çalışan-
ların iş güvencesi, sosyal haklar, 
toplu sözleşmeli ve grevli sendikal 
hak ve izin haklarını da içeren, 
insanca yaşayabileceği bir ücret 
aldığı, asli ve süreklilik arz eden 
kadrolu statüye kavuşturulmasın-
dan geçmektedir. 

Bu doğrultuda, taşeron işçile-
rinin kadroya geçirilmesine ilişkin 
hazırlanmış olan taslağa, kamu 
personel rejimindeki aksaklıkların 
başlıca nedeni olan farklı hukuki 
statü çerçevesinde istihdam edi-
len kamu dışı aile sağlığı çalışan-
ları, vekil, İdari Hizmet Sözleşmeli, 
4/C’li, 4/B’li, 5393 sayılı Kanuna ve 
diğer mevzuat hükümlerine tabi 
güvencesiz personelin de dâhil 
edilerek söz konusu personelin de 
kadroya geçirilmesi için gereğini 
bilgilerinize arz ederim.

Saygılarımla.”

Türk Eğitim-Sen Merkez Kadın 
Komisyonu ve Ankara Şubelerimizin 
Kadın Komisyonu Üyeleri Yaşlılara 
Saygı Haftası nedeniyle 18 Mart 2016 
tarihinde Keçiören’deki Güçsüzler 
Yurdu’nu ziyaret etti.

Merkez Kadın Komisyonu Başkanı 
Firdes Işık ve Kadın komisyonu Üyeleri 
yaşlılarımızla sohbet etti.  Firdes Işık, 
yaşlılarımızın bilgisinden, birikimlerin-
den, tecrübelerinden faydalanmamız 
gerektiğini söyledi.

Çanakkale Savaşları’nda babası şehit 
olan Güçsüzler Yurdu sakiniyle de duy-
gusal anlar yaşandı. Işık, “Çanakkale 
Savaşları’nın 101’inci yıldönümünü kut-
luyoruz. Bu toprakları bize vatan yapan, 
aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle 

anıyoruz. Suriye’de yaşananlardan ders 
çıkarmalıyız. Bu vatan toprakları şehit-
lerimizin kanıyla sulandı. Bir ve beraber 
olarak mücadele vermeliyiz. Bu toprak-
lar bize ecdadımızdan yadigâr” dedi.

Daha sonra Merkez Kadın Komisyo-
nu Üyeleri yaşlılarımıza hediye takdim 
etti. Ziyaret; yaşlılarımıza sağlıklı, hayırlı, 
uzun ömür dilekleri ile son buldu.

Merkez Kadın Komisyonu Üyeleri 
daha sonra Diyarbakır Sur’da şehit 
düşen astsubay Can Çalışkan’ın ailesini 
ziyaret etti. Firdes Işık acılı aileye baş-
sağlığı diledi.

Merkez Kadın Komisyonu Üyeleri 
daha sonra Ankara 4 No’lu Şube’yi 
ziyaret etti. Ziyarette güncel olaylar 
hakkında sohbet edildi.

GENEL BAŞKAN: TÜM SÖZLEŞMELİ, GEÇİCİ VE 
VEKİL PERSONEL KADROYA GEÇİRİLSİN

MERKEZ KADIN KOMİSYONU GÜÇSÜZLER 
YURDU’NU VE ŞEHİT AİLESİNİ ZİYARET ETTİ
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Kamu Personeli Danışma Kurulu 
(KPDK) 2016 yılı Mart ayı toplan-
tısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı Reşat Moralı toplantı 
salonunda 24.03.2016 tarihnde 
gerçekleştirildi.

KPDK toplantısında Genel Baş-
kanımız İsmail Koncuk ve Türkiye 
Kamu-Sen Genel Toplu Sözleşme 
Sekreteri Necati Alsancak  da 
hazır bulundu. 

ÇALIŞMA BAKANI SOYLU: 
KPDK TOPLANTILARI SORUN-
LARIN ÇÖZÜMÜ BAKIMINDAN 
SON DERECE ÖNEMLİDİR 

Kamu Personeli Danışma Kurulu 
Mart ayı toplantısının açılışında bir 
konuşma yapan Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, 
2016 yılı Mart ayı toplantısının 
hayırlı olmasını diledi. Sorun ve 
sıkıntıların çözülmesi adına KPDK 
toplantısındaki görüş alış verişleri-
nin son derece önemli olduğunu 
vurgulayan Bakan Soylu,  “Re-
formist ve çözüm odaklı olarak 
çalışmalarımızı sürdüreceğiz”dedi. 
Bugüne kadar olduğu gibi 
bundan sonraki dönemlerde de 
birlik ve beraberlik içinde çalışarak 

sorunların çözümü noktasında 
adımlar atacağımızdan şüphem 
yoktur. 2016 yılı Mart ayı KPDK 
toplantımızın tüm paydaşlarımıza 
ve tüm ülkenize hayırlı olmasını 
diliyorum” dedi.

KONCUK: KPDK BİR DİYALOG 
MEKANİZMASI OLMALIDIR

Kamu Personeli Danışma 
Kurulu’nda sorunlar ve çözüm 
önerileri üzerine konuşan Türkiye 
Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail 
Koncuk, 4-C ve üniversiteki işçiler 
için artık bir takvimin çıkması ge-
rektiğini net bir şekilde vurguladı. 
Taşeron meselesine de değinen 
Genel Başkan İsmail Koncuk, 
“Başbakan’ın kadro sözünün üze-
rine başka söz söylenmemelidir” 
dedi. 

Genel Başkan İsmail Koncuk, 
“KPDK önemli bir toplantıdır. 
KPDK’nın önemine 4688 sa-
yılı kanunda vurgu yapılıyor. 
4688 sayılı kanunundaki hüküm 
ortadadır. Özellikle diyalogdan 
bahsedilmektedir.  Bizler yılda iki 
kez toplanıyoruz. Kasım ayında bir 
toplantı yaptık ama Kasım ayında 
yaptığımız toplantıdan herhangi 

bir sonuç bize ulaşmadı. Toplu 
sözleşmenin hemen ardından ya-
pılan bir KPDK idi ama hala alınan 
kararlar ve sonuçlarına ilişkin bir 
sonuç elde edemedik.

Toplu sözleşmelerde alınan 21 
karar üzerinde “Çalışma yapılacak 
kararlar olarak ifade edildi. Aslın-
da 22 olarak bunu söyleyebiliriz, 
KİT’lerde ücret guruplarının beş-
ten üçe indirileceğine dair karar 
01.01.2016 tarihine kadar çıkması 
gerekiyordu ama tarih verildiği 
halde hala sonuçlanmadı. Bu 
durum toplu sözleşme kararlarını 
ciddiyetsiz hala getirmektedir. 

Burada belkide yapılması gere-
ken en önemli şey kamu personeli 

ve yöneticiler arasında yaşanan 
sıkıntıların gündeme getirilme-
si ve toplu sözleşmede alınan 
kararların ne halde olduğudur? 
Bu KPDK’dan gerçek anlamda bir 
sonuç çıkması için alınan kararlar 
ne halde bunu bilmemiz lazım. 
Türkiye Kamu-Sen olarak biz bu 
kararların altına imza atmadık ama 
kamu çalışanları imzalanan metnin 
sorumlusu olarak bizleri de görü-
yor ve neticelerini soruyorlar.

Genel Başkan İsmail Koncuk, 
KPDK toplantısına ilişkin olarak 
hazırlanan raporu Bakan Süley-
man Soylu’ya sundu.

Genel Merkez Kadın Komisyonu 
Başkanı Firdes Işık, Kadın Komisyonu 
Üyeleri, Genel Merkez Yöneticileri, Tür-
kiye Kamu-Sen’e bağlı sendikalarımızın 
Kadın Komisyonu Başkanları, Yönetimi 
ve üyelerimizin 12 Mart 2016 tarihinde 
katıldığı ziyarette, Mehmet Akif Ersoy 
dualarla anıldı. Vatandaşlar da İstiklal 
Marşı’nın yazılı olduğu ayraçlar ve Türk 
Bayrağı  dağıtıldı. İstiklal Marşı’nın 
okunmasının  ardından Merkez Kadın 
Komisyonu Başkanı Firdes Işık bir basın 
açıklaması yaptı. Işık açıklamasında: 
“İstiklâl Marşı, Kurtuluş Savaşı’nın 
manevi cephesinde yapılmış büyük ve 
muzaffer bir taaruzdur.” dedi.

MERKEZ KADIN KOMİSYONU,  
TACEDDİN DERGÂHI’NI ZİYARET ETTİ

Türk Eğitim-Sen Merkez Kadın Komisyonu, İstiklal Marşı’nın kabulünün 95. yıldönümü dolayısıyla 
Taceddin Dergâhı’nı ziyaret etti.

KAMU PERSONELİ DANIŞMA KURULU (KPDK) MART AYI 
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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Türkiye Kamu-Sen ve Türk 
Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail 
Koncuk, 26 Mart 2016 tarihinde 
Ankara 5 No’lu Şube’nin düzen-
lediği istişare toplantısına katıldı. 
Toplantıya Genel Mali Sekreter 
Seyit Ali Kaplan, Ankara 5 No’lu 
Şube’ye bağlı işyeri temsilcileri, 
İlksan Yönetim Kurulu Başkanı 
Tuncer Yılmaz, İlksan temsilci 
adayları ve üyelerimiz katıldı.
Devlet; hukukun üstünlüğünü 
esas alan, kurum yöneticilerinin 
sorumluluklarını ve sınırlarını 
bildiği ve bu sorumluluklar içinde 
davrandığı, herkesin kendi işini 
en iyi şekilde yaptığı bir organiz-
madır. Ne yazık ki bugün bunlar 
ortadan kaldırılıyor.Toplantıda 
Şube Başkanı Sevgi Yalav ve 
İlksan Yönetim Kurulu Başkanı 

Tuncer Yılmaz bir konuşma yaptı. 
Daha sonra Genel Başkan İsmail 
Koncuk kürsüye geldi. Sendikal 
faaliyetlerin ancak sağlam bir 
vatan zemininde sürdürülebilecek 
bir faaliyet olduğuna dikkat çeken 
Koncuk, “Türkiye Kamu-Sen’i, 
Türk Eğitim-Sen’i aydın hareketi 
olarak sunmamız lazım. Elbette 
sendikal kimliğimizi hiç unutmu-
yoruz. Çalışma hayatı vurgusunu 
ortaya koyarak yolumuza devam 
ediyoruz. Ama şunu da biliyoruz: 
Sendikal faaliyetlerin sürdürülebil-
mesi için sağlam bir vatan zemini 
gerekiyor. Devlet denilen yapının, 
anladığımız anlamda devlet olma-
sı lazım. Aksi taktirde sendikacılık 
yapamazsınız. Devlet içinde yetki 
karmaşası varsa zaten sendikacılık 
yapma iddianız olamaz” dedi.

“Eğitim Bir Sen toplu sözleşme-
de İlksan ile ilgili karar aldırmış. 
İlksan, toplu sözleşmenin konusu 
olmadığı için, İlksan ile ilgili karar 
alınamaz. Dolayısıyla bu konu tabi 
ki yargıdan döner. Devlet İlksan’ın 
kasasına bir kuruş koymuş mu ki, 
İlksan ile ilgili toplu sözleşmede 
karar aldırıyorsun?” diyen Kon-
cuk, şunları da kaydetti: “İlksan’ı 
Türk Eğitim-Sen delegelerinin 
yönetiyor olması, İlksan’ı Türk 
Eğitim-Sen’in yönettiği anlamına 
gelmez. Ama biz İlksan Yönetim 
Kurulu Üyelerimize çok güveni-
yoruz. Eğer birilerinin iftiraları 
gerçek olsaydı herkesten önce biz 
müdahale eder; İlksan’da hırsızlık, 
suiistimal varsa olağanüstü genel 
kurulu toplardık. Allaha şükür 
böyle bir şey yok! İlksan Yönetim 
Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz’dan 
Allah bin kere razı olsun. Gönlüm 
çok rahat. Sayın Yılmaz, dürüst, 
ahlaklı bir arkadaşımız. Tuncer 
Yılmaz, İlksan’da çok ciddi bir 
tecrübe kazandı ve ciddi atılımlar 
yaptı”

Korkutarak üye yaptığınız insan-
lar Allah ile baş başa kaldığında 
doğru karar verir.

Koncuk şunları da söyledi: 
“2013 yılından önce yapılan 
İLKSAN Temsilciler Kurulu 
Toplantısı’nda Ali Yalçın ‘2013 
yılında hesaplaşacağız’ demişti. 
Güya seçimde bizi ezip, dele-

geleri ele geçireceklerdi. Seçim 
oldu, kendileri ezildi. Tarihlerinin 
en büyük hezimetini yaşadılar. 
Üstelik milletvekilleri, belediye 
başkanları, il ve ilçe milli eğitim 
müdürleri devredeydi. Buna 
rağmen biz galip geldik ve tam 
133 tane delege çıkardık. Eğitim 
Bir Sen’in çıkarabildiği toplam 
delege sayısı ise 42 idi. Hatta 
Eğitim-Sen bile çok daha az üyesi 
olmasına rağmen onlardan daha 
fazla delege çıkarttı. Seçimler-
den sonra Ali Yalçın o toplantıda 
yine bulundu ve kürsüden ağır 
konuşmalar yaptı. Ben de bunun 
üzerine kürsüye gelerek, ‘Sizin üye 
sayınız bizimkinden fazla, buna 
rağmen 42 tane delege çıkarta-
bildiniz. Bu ne anlama gelir biliyor 
musunuz? Sizin üyeniz bile bizim 
delege adaylarımıza oy veriyor. 
Size güven duymuyor. Ben olsam 
istifa ederdim” dedim. Bugün de 
İlksan seçimlerine giremiyorlar. 
Çünkü seçimi kaybetme ihtimalleri 
yine çok güçlü. O dönemde bana 
mesaj atan Eğitim Bir Sen üyeleri 
bile ‘Başkanım, korkudan Eğitim 
Bir Sen’e üye olduk ama İlksan 
seçimlerinde sizi destekleyeceğiz’ 
dedi. Şunu unutmayın: Korkutarak 
üye yaptığınız insanlar Allah ile 
baş başa kaldığında doğru karar 
verir.”

GENEL BAŞKAN: SENDİKAL FAALİYETLERİN 
YÜRÜTÜLEBİLMESİ İÇİN SAĞLAM BİR 

VATAN ZEMİNİ GEREKİYOR
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K A M U D A  P E R F O R M A N S  F E L A K E T  O L U R

EK ÖDEMELERİN GERİ İSTENMESİ HUKUKİ DEĞİL

Başbakan Yardımcısı Meh-
met Şimşek’in 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununa ilişkin olarak 
yaptığı açıklamada, “Özel sektöre 
göre daha yüksek ücret ver, iş 
garantisi ve ama performansı ölç-
me” şeklindeki ifadelerine Türkiye 
Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail 
Koncuk cevap verdi.

Yıllardan beri kamuda perfor-
mansa dayalı bir ücret anlayışının 
yerleştirilmeye çalışıldığını ifade 
eden Genel Başkan İsmail Kon-
cuk,  kamu hizmetlerinde per-
formans ölçümünün hakkaniyete 
uygun bir şekilde yapılmasının 

neredeyse imkânsız olduğunu 
belirtti.

Genel Başkan İsmail Koncuk 
yaptığı değerlendirmede;

“Son yıllarda ülkemizde kamu 
çalışanlarının ücretlerinde yapı-
lacak değişikliklere ilişkin temel 
öneri performans ücretine geçil-
mesi olarak ifade edilmektedir.

Halen kamu kesiminde perfor-
mansa dayalı ücret uygulaması 
399 sayılı KHK’ye tabi olarak çalı-
şanlar ve PTT AŞ’deki idari hizmet 
sözleşmeli personele uygulan-
maktadır.

Yöneticiler tarafından yapılan 
performans değerlendirme-
si sonucunda alınan puanlara 
göre çalışanların ücretleri farklı 
oranlarda artmaktadır.  Temel 
ücret ve kıdem ücretine ilaveten 
alınan başarı ücreti temel ücrete 
ilişkin sorunları çözmenin bir aracı 
olmadığı gibi; eşit işe eşit ücret 
sağlamak için de çözüm yolu 
değildir. Özellikle, PTT’de idari 
hizmet sözleşmeli personel için 
getirilen performans sistemi çalı-

şanı adeta köleleştirmeye yönelik 
uygulamalar içermektedir. Öyle ki, 
bir posta dağıtıcısının performans 
ücreti alabilmesi için yemeden, 
içmeden, dinlenmeden günde 
20-30 km yürümesi ve günde 14-
15 saat çalışması öngörülmüştür. 
Bu da idarecilerin performanstan 
ne anladığını açıkça ortaya koy-
maktadır.

Siyasi müdahalelere daha 
açık olarak çalışılan başta il özel 
idareleri ve yerel yönetimlerde 
çalışan geniş kesimler için başarı 
değerlendirilmesinin yapılma-
sında subjektif unsurların, siyasi 
ve kişisel kayırmacılığın ön plana 
çıkması beklenen gelişmedir. 
Kaldı ki, bütün kurumlarda kamu 
hizmetlerine siyasetin nasıl etki 
ettiği kamuoyunun malumudur. 

Kamu yönetimi, özel sektörden 
iki önemli noktadan ayrılır: 

1-Kamu yararını ön plana çıka-
ran kamu politikası ve teşkilatlan-
ması açısından, 

2-Bürokratik yapılanmayı ön 
plana çıkaran devlet kültürü 

açısından. 

Kamu yararının ön planda 
olduğu durumlarda, performans 
ölçümü için gerekli olan kamu 
kurumlarının hedeflerini kesin bir 
şekilde tanımlayamazsınız. Çünkü 
kamu hizmeti ve yararı, karlılık ve 
maliyet analizleriyle ölçülemez. 
Kaldı ki kamu kurumlarının perfor-
mans değerlendirme sonuçları da 
güvenilir olmayabilir. Hâkim, savcı, 
avukat, denetmen gibi kamu per-
sonelinin performanslarını nasıl 
ölçeceksiniz? Sağlık sektöründe 
uygulanan performans sisteminin 
sonuçları hem hasta hem doktor 
hem de sağlık harcamaları açısın-
dan tam bir facia olmuştur. 

Kamu yöneticilerinin politik 
davranışları ve statüleriyle ilgili 
gelecek kaygıları verdikleri karar-
ları, özellikle idari kararları etkiler. 
Kamu hizmetlerinde performans 
ölçüm sistemi bu açıdan zorluklar-
la doludur” dedi.

2015 yılı toplu sözleşme gö-
rüşmelerinde 657 sayılı Kanunun 
4. maddesinin “C” fıkrası uyarın-
ca çalıştırılan geçici personele 
01.01.2016 tarihinden itibaren 
1800 gösterge rakamının memur 
maaş katsayısı ile çarpımı sonu-
cu bulunacak tutar (159,87 TL) 
kadar ek ödeme verilmesi karara 
bağlanmıştı.

Ancak toplu sözleşme önce-
sinde kendilerine de ek ödeme 
verilmesi istemiyle mahkemelere 
başvuran 4/C’li personel yargı 
kararıyla aylık 550-670 TL arasında 
ek ödeme almaya hak kazanmıştı. 
Başka bir ifade ile Memur-Sen 
tarafından imzalanan toplu söz-
leşme 4/C’li personelin mahkeme 
yoluyla aldığı 550-670 TL tutarın-
daki ek ödemeyi brüt 159,87 TL’ye 
düşürdü.

Toplu sözleşme hükümlerinin 1 
Ocak 2016 itibarı ile yürürlüğe gir-
mesiyle birlikte, haklarında olumlu 
mahkeme kararı dahi olsa, söz 
konusu personele mahkemenin 
öngördüğü miktar yerine toplu 
sözleşme ile belirlenen miktarda 
ek ödeme verilmesi öngörüldü.     

Bununla birlikte 
tarafımıza; toplu söz-
leşme öncesinde 
kendilerine 
mah-
keme 
kararıyla 
550-670 TL 
arasında ek 
ödeme verilen 
personelden, önceki 
dönemlere ilişkin olarak 
yapılan ek ödemelerin geri 
alınması yönünde çalışmalar 
yapıldığı ve 4/C’li personele 2016 
yılı öncesinde mahkeme kararına 
istinaden verilen ek ödemelerin 
toptan geri istendiği bilgileri 
ulaşmaktadır.

Türkiye Kamu-Sen olarak bu 
haberlerin tarafımıza ulaştığı ilk 
günden itibaren çeşitli girişimler-
de bulunmuş ve ilgili kurumlar-
dan 4/C’li personelin mahkeme 
yoluyla kazanarak elde ettiği ek 
ödemelerin iadesinin istenmeye-
ceği yönünde bir karar alınarak 
kamuoyuna açıklanmasını talep 
etmiştik.

Bu başvurumuz üzerine 
Devlet Personel Baş-

kanlığı, 08.02.2016 
tarih ve 96005330-

109.01-E.796 
sayılı yazı ile 

2016 yılı 
önce-
sinde 
mah-

keme kararı 
gereğince ek 

ödeme verilen ge-
çici personele daha önce 

usulüne uygun olarak ödenen ek 
ödemelere ilişkin herhangi bir 
iade talep edilemeyeceği yönün-
de görüş bildirdi.

Zaten, sosyal bir hukuk devle-
tinde, mahkeme kararlarının uygu-
lanmasından dolayı vatandaşlara 
herhangi bir mağduriyet yaşatıl-
ması mümkün değildir.  Hal böyle 
iken 4/C’li personelden mahkeme 
kararı ile almaya hak kazandığı 
bir ücretin iadesinin istenmesi de 
hukukun üstünlüğü ilkesi ile bağ-
daşmamaktadır. Devlet Personel 
Başkanlığı’nın tarafımıza bildirdiği 
görüşü bu bakımdan son derece 

yerinde olmuştur.   

İdarenin, personelin mahkeme 
kararı ile elde ettiği bir ücreti 
geri isteyerek yeni mağduriyetler 
yaratmasının kimseye bir yararı ol-
madığını görmesi gerekmektedir.

Memur-Sen’in toplu sözleşme-
lerde yaptığı sayısız gaftan yalnız-
ca bir tanesi olan 4/C’li personelin 
ek ödemeleri konusunun daha 
fazla mağduriyete mahal verilme-
den; personelin mahkeme kararı 
ile aldığı ek ödemelerin kendile-
rinde kalacak şekilde çözülmesinin 
en doğru yol olduğunu bir kez 
daha hatırlatıyoruz. Memur-Sen’in 
mahkeme kararlarını hiçe sayarak 
altına imza attığı metinlerin ceza-
sını, kamuda en düşük maaşla ve 
en kötü şartlar altında çalıştırılan 
4/C’li personel çekmemelidir.

Personelin yargı yoluyla hak et-
tiği bir ödemenin geri istenmesi-
nin hukuki bir dayanağı olmadığı, 
bilinmeli, çalışanlarımız mahkeme 
kapılarında hak aramak zorunda 
bırakılmamalıdır.
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GENEL MERKEZ BURSA,BALIKESİR VE 
ÇANAKKALE’DEYDİ

Çanakkale toplantısında bir ko-
nuşma yapan Genel Dış İlişkiler ve 
Basın Sekreteri Sami Özdemir, Ça-
nakkale Deniz Zaferi’nin 101’inci 
yıldönümünü kutlayarak sözlerine 
başladı. Özdemir, “Anadolu’yu 
vatan yapmak için canını veren 
253 bin şehidimizi de rahmet ve 
minnetle anıyoruz” dedi. Bu coğ-
rafyanın şehitlerimizin kanlarıyla 
sulandığını, bugün ise vatanımı-
zın birilerinin şahsi ikbali uğruna 
peşkeş çekildiğini ve bölünme 
noktasına getirildiğini kaydeden 
Özdemir, terör saldırılarına değin-
di. Özdemir, “Ankara’nın göbe-
ğinde bombalar patlıyor. Terörist 
saldırılarını önleyemeyen istihba-
rat birimlerinin ve bu siyasi erki 13 
yıldır ülkenin başına bela eden-
lerin yaşananlarda hiç mi payı 
yok? Değerlerimizin yok olması, 
vatanımızın bütünlüğüne yönelik 
saldırılar, her gün şehit verme-
miz ne yazık ki toplumun büyük 
bir kesiminin umurunda değil. 
Gazetelerde ‘Ya başkanlık ya kaos’ 
manşetleri atılıyor. Ülkemizde iha-
net içinde olanların sayısı giderek 
artıyor. İnsanlar artık sadece kendi 
çıkarlarını düşünüyor. Buradan 
soruyorum: Hani analar ağlamaya-
cak, huzur bulacaktı. Bu söylemler 
gerçekleşti mi? Türk milleti olarak 
Habur rezaletini, Oslo görüşme-
lerini, Dolmabahçe mutabakatını 
unuttuk mu? Çözüm süreci döne-
minde iki yıl boyunca bu milleti 
uyutmaya çalışan akillerin bugün 
sesi çıkmıyor. Aslında bu ülkenin 
akilleri de, aydınları da sizlersiniz. 
Millet üzerinde oynanan oyunu, 
ihaneti en iyi anlatacak olan sizler-
siniz. Biz makam, mevki ihale da-
ğıtmıyoruz. Biz gönül birliğini, ülke 
birliğini, ülkü birliğini paylaşıyoruz. 
Bu ülkenin size ihtiyacı var” diye 
konuştu. Türkiye Kamu-Sen’in milli 
refleksleri ortaya koyan ve teslim 
olmayan tek sivil toplum kuruluşu 
olduğunu söyleyen Özdemir, “Bu 
oyunu Türkiye Kamu-Sen boza-
cak” dedi.

Genel Sekreter Musa Akkaş da 
yaptığı konuşmada eğitim haya-
tımız ile ilgili çok ciddi sorunlar ile 
karşı karşıya kaldığımızı belirten 
Akkaş, “Türk milli eğitimi bugün 
maalesef siyasete ve ideolojilere 
alet edildiği için sorunlar ile karşı 
karşıyadır. Eğitimde yöneticilik çok 

önemlidir. Atamalar, görevlendir-
meler liyakat ve kariyer ilkelerine 
göre yapılmazsa, ülke olarak 
iyi yöneticiler yetiştiremezsiniz, 
eğitimde kalite sağlamanız müm-
kün olmaz” diye konuştu. MEB 
Yasası ile 100 bin kişinin yöneticilik 
görevlerinden alındığını söyleyen 
Akkaş, şunları kaydetti: “Bilindi-
ği gibi MEB Yasası çıkarıldı. Hiç 
hak etmediği halde, çok başarılı 
olmasına rağmen görevden alınan 
arkadaşlarımız var. MEB Yasası ile 
birlikte Türkiye’de 100 bine yakın 
yönetici görevden alındı. Yönetim 
kademesinde birtakım sorunlar 
ya da başarısızlık söz konusu 
olduğunda 657 DMK’nın disiplin 
yönetmeliği işletilmektedir. Geç-
mişte MEB müfettişleri vardı. Bu 
müfettişlerimiz hem öğretmenleri 
hem de okul yöneticilerini her yıl 
denetlemekteydi. Görevden alı-
nan okul müdürlerinin denetleme 
sonucuna baktığımızda; hepsinin 
çok başarılı olduğunu görebi-
liriz. Hatta bazı okul müdürleri, 
bizzat bakan ya da vali tarafından 
başarı belgesi ile ödüllendiril-
miştir. Peki bu kadar başarılı okul 
müdürlerinin görevden alınması 
hak mıdır? Maalesef başarılı 
olmak günümüzde suç haline 
gelmiştir. Bu haksızlığı yapanlar 
da dini referans alanlardır. Din, 
adaletsizliğe, hukuksuzluğa karşı 
çıkmaktır. Yüce dinimiz; ‘İşi ehline 
verin’ diyor. Buna rağmen başarılı 
olmasına rağmen görevden alınan 
insanların yerine yandaşlar, mev-
zuat bilgisi olmayanlar, liyakatsiz, 
bilgisiz insanlar iş başına getirildi. 
Dolayısıyla bugün eğitim sistemi-
miz çıkmaz bir noktaya gitmekte-
dir. Vatanını, milletini seven Türk 
Eğitim-Sen üyelerinin yönetici 
olma hakkı yok mu? Bu insanlar 
hırsızlık mı yaptı? Bu insanların tek 
suçu yandaş olmamak, vatanını, 
milletini çok sevmeleri midir? 
Eğer bu suç ise, biz bu suçu 
bundan sonra da işlemeye devam 
edeceğiz. Bedeli ne olursa olsun, 
haksızlıkların hukuksuzlukların 
üzerine gideceğiz.”

Genel Sekreter Musa Akkaş ve Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri Sami 
Özdemir, 16-19 Mart 2016 tarihlerinde Bursa 1 ve 2 No’lu Şube, Çanakkale, 

Balıkesir 1 ve 2 Nolu Şubelerinin düzenlediği istişare toplantılarına katıldı. 
Toplantılarda Şube Başkanları, şubelerin yönetim kurulu üyeleri, işyeri ve 

ilçe temsilcileri ile şubelerin kadın komisyonu üyeleri hazır bulundu.
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Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekre-
teri Sami Özdemir ve Genel Mevzu-
at ve Toplu Sözleşme Sekreteri M. 
Yaşar Şahindoğan, 9-12 Mart 2016 
tarihlerinde Adıyaman, Kahraman-
maraş ve Kayseri; 24-25 Mart 2016 
tarihinde de Kilis, Şanlıurfa ve Gazi-
antep şubelerinin düzenlediği istişa-
re toplantılarına katıldı. Toplantılara, 
şube yönetim kurulu üyeleri, ilçe ve 
işyeri temsilcileri ile şubelerin kadın 
komisyonu üyeleri katıldı. 

Geniş katılımın olduğu toplan-
tılarda konuşma yapan Genel Dış 
İlişkiler ve Basın Sekreteri Sami 
Özdemir, dim dik durduğumuz 
sürece, baskılar ve zulmün bizleri 
yıldıramayacağını belirterek “Kamu 
çalışanlarının iş güvencesinin 
elinden alınmak istendiğine bir 
kez daha dikkat çeken Özdemir, 
“İktidar 14 yıldır kamu çalışanlarının 
iş güvencesine takmış durumda. 
Birileri 657 Sayılı DMK’ya köhne 
bir kanun diyor. Evet doğrudur, 

bu kanunun değiştirilmesi gere-
ken bazı maddeleri vardır ama 
bu STK ve paydaşlara danışılarak 
gerçekleştirilmelidir. 11 yıl beraber 
yürüdüğünüz, pastanın dilimlerini 
beraber paylaştığınız paralel yapı 
ile mücadele etmek için bizim iş 
güvencemizi elimizden alamazsınız. 
Anayasa’nın 128. Maddesi ‘Devletin 
asli ve sürekli işleri, devlet memuru 
eli ile yürütülür.’ diyor. Bu hakkımızı 
elimizden alamazsınız.” dedi.

Toplantılarda bir konuşma yapan 
Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme 
Sekreteri M. Yaşar Şahindoğan da, 
“Ülkemizi bölmeye çalışanlar hiç bu 
kadar güçlü ve pervasız olmamıştı” 
dedi ve sözlerini şöyle sürdür-
dü: “Türkiye zor günler yaşıyor. 
Cumhuriyet tarihimiz boyunca belki 
de hiç bu kadar sıkıntılı bir dönem 
yaşamamıştık.  Ülkemizi bölmeye 
çalışanlar hiç bu kadar güçlü ve 
pervasız olmamıştı. Ülkeyi yöne-
tenler, ülkemizi bölmek isteyenlere 

karşı hiç bu kadar tavizkar olma-
mıştı.  Çözüm süreci denilen ihanet 
sürecinin ülkemizi getirdiği noktayı 
hepiniz görüyorsunuz.  Ülkemizin 
belli bir bölgesine ancak operas-
yonlar yaparak girilebiliyor. Böyle 
bir tabloyu ne Türkiye Cumhuriyeti 
ne de Türk insanı hak ediyor. Etle 
tırnak gibi birbirimizle iç içe geçti-
ğimiz bu ülkeyi, bölmeye kimsenin 
gücü yetmeyecektir. Yeter ki siyasi 
iktidar kararlılıkla bu hainlerin üstü-
ne gitsin.”

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 
kimsenin babasının çiftliği olmadı-
ğını belirten ve “Hukuk Devletin-
de kanun ne derse o olur” diyen 
Şahindoğan şunları söyledi: “14 
yıldır ülkeyi yöneten siyasi iktidarın 
yaptıklarını hep beraber görüyor 
ve yaşıyoruz. Haksızlık, baskı ve 
zulüm almış başını gidiyor.  Sadece 
kendilerine oy verenlerin hakkını ve 
hukukunu gözeten, kendilerinden 
olmayanların hakkını ve hukukunu 

yok sayan bir siyasi iktidar var. Bu-
gün haksız yere makam ve mevkileri 
ellerinden alınan yöneticilerimiz 
var. Liyakatli kişiler oldukları halde, 
sırf yandaş olmadıkları için hakkını 
kaybeden arkadaşlarımız var.  Türk 
Eğitim-Sen olarak hiçbir arkadaşımı-
zın haksızlığa uğramasına asla sessiz 
kalmadık. Dün olduğu gibi bugün 
de hakkın ve hukukun tecellisi için 
mücadele ediyoruz.  Hakları elinden 
alınmış olan yönetici arkadaşlarımız 
rahat olsunlar. Türk Eğitim-Sen 
onlara adına her türlü mücadeleyi 
sonuna kadar yapacaktır. İdari Mah-
kemelerin karalarını tanımıyorlarsa 
Anayasa Mahkemesi’ne, Anayasa 
Mahkemesi’ni de tanımıyorlarsa 
AİHM’e kadar bu işin yolu vardır. 
Burası bir hukuk devletidir. Türkiye 
Cumhuriyeti kimsenin babasının 
çiftliği değildir. Hukuk Devleti’nde 
kanun ne derse o olur.”

MERKEZ YÖNETİM KURULU İL ZİYARETLERİNDE
Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri Sami Özdemir ve Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreteri  

M. Yaşar Şahindoğan, 9-12 Mart 2016 tarihlerinde Adıyaman, Kahramanmaraş ve Kayseri; 24-25 Mart 2016 
tarihinde de Kilis, Şanlıurfa ve Gaziantep şubelerinin düzenlediği istişare toplantılarına katıldı. Toplantılara, 

şube yönetim kurulu üyeleri, ilçe ve işyeri temsilcileri ile şubelerin kadın komisyonu üyeleri katıldı. 
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Genel Mali Sekreter Seyit Ali 
Kaplan ve Genel Mevzuat ve Top-
lu Sözleşme Sekreteri M. Yaşar Şa-
hindoğan, 16 Mart 2016 tarihinde 
Kırıkkale Şube’nin istişare toplan-
tısına katıldı. Toplantıda Kırıkkale 
Şube Başkanı Yücel Karabacak ve 
şube yönetim kurulu üyeleri, ilçe 
ve işyeri temsilcileri ve şube kadın 
komisyonu üyeleri katıldı.

Toplantıda Kırıkkale Şube Baş-
kanı Yücel Karabacak bir konuşma 
yaptı. Daha sonra kürsüye gelen 
Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme 
Sekreteri M. Yaşar Şahindoğan 
terör saldırılarına değinerek, 
şunları kaydetti: “Ankara’da terör 
saldırısında hayatını kaybeden va-
tandaşlarımızı ve bu ülkenin birliği, 
beraberliği için canını veren tüm 
şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. 
Maalesef ülkemiz güzel günler 

yaşamıyor. Gerçekten çok sıkıntılı 
bir süreç içerisindeyiz. Belki de 
Cumhuriyet tarihi boyunca hiç bu 
kadar sıkıntılı bir süreç yaşamamış-
tık. Ülkemiz bölünme tehlikesi ile 
karşı karşıyadır. Ülkemizi bölmeyi 
kafasına koymuş hain güçler, her 
türlü yolu mubah görerek, milli 
birlik ve bütünlüğümüze saldırıyor-
lar. Çözüm süreci adı verilen ancak 
bölücü emellere çanak tutulan 
bir dönem yaşadık. Bu dönemde 
bebek katili devleti yönetenler 
tarafından muhatap alındı. Şehirler 
silah deposu haline getirilirken, 
çözüm süreci zarar görmesin diye 
hiç ses çıkarılmadı. Bugün çözüm 
sürecinden elde ettikleri güç ile 
milli bütünlüğümüze saldırıyorlar. 
Amaçları topyekun bir ayaklanma 
yaratarak, bu güzel ülkeyi böl-
mektir. Siyasi iktidar, geçmişte 

yürüttüğü gaflet sürecinin bir hata 
olduğunu umuyoruz ki anlamıştır. 
Umuyoruz ki; şu anda yürüttükleri 
terörle mücadelede samimidirler 
ve sonuna kadar giderler. Biz Tür-
kiye sevdalıları olarak, ülkemizin 
birlik ve bütünlüğünü korumaya 
yönelik yapılan her çalışmayı des-
tekliyoruz. Yeter ki ülkemiz içinde 
bulunduğu bu zor şartlardan biran 
önce kurtulsun.”

Şahindoğan’ın konuşmasının ar-
dından Genel Mali Sekreter Seyit 
Ali Kaplan bir konuşma yaptı. 

Konuşmasında Kaplan : “Çalış-
ma hayatında yaşanan sorunlara 
değinen Kaplan, kamu çalışanla-
rının ellerinden iş güvencesinin 
alınmak istendiğini belirti. Kaplan 
şunları kaydetti: Sayın Erdoğan’a 
Başbakan olduğu dönemde “ 
Pakistan gezisinden dönerken 
bir gazeteci  ‘Operasyon yapan 
polisleri neden görevden almıyor-
sunuz? diye sordu. Erdoğan da 
‘657 sayılı Kanun bu kişileri koru-
yor. Fabrikada çalışsalardı kıdem 
ve ihbar tazminatını verip kapının 
önüne koyardık’ diyor. Kamu çalı-
şanlarını düşman görüyorlar. Bun 
nedenle iş güvencemizi elimizden 
almaya çalışıyorlar. 657 Sayılı Dev-
let Memurları Kanunu’nu değiş-
tirmeye çalışıyorlar. Hatırlanacağı 
gibi 2003 yılında Kamu Reformu 
Tasarısı getirilmişti. Ömer Dinçer 
o dönemde Başbakanlık Müste-
şarı idi ve reformun mimarıydı. Bu 
tasarı, işçi-memur ayrımına son 
vererek ‘çalışan’ tanımını getiriyor-
du.  Görüldüğü üzere AKP iktidarı 
döneminde memur-işçi ayrımı 
kaldırılmak ve kamu çalışanlarının 
iş güvencesi ellerinden alınmak 

isteniyor. Türkiye Kamu-Sen olarak 
iş güvencemizin elimizden alınmak 
istenmesine karşı durduk, durma-
ya da devam edeceğiz.”

Kaplan şunları da söyledi. “18. 
Milli Eğitim Şurası’nda, komisyon 
‘Öğretmenlerin istihdamında 
kullanılan kadrolu, sözleşmeli 
ve ücretli gibi farklı uygulama-
ların kaldırılarak tek bir istihdam 
modeline geçilmesi, bir perspek-
tif plan çerçevesinde özendirici 
yöntemlerle personelin kademeli 
olarak sözleşmeli hale getirilme-
si’ maddesini kabul etmişti. Bu 
maddenin komisyondan geçme-
sine karşı çıkan Genel Başkanımız 
İsmail Koncuk, tüm öğretmenlerin 
sözleşmeli hale getirilmesi uygula-
masını kabul etmeyeceklerini be-
lirtmiş ve ’Bu yaptığınız haksızlık. 
Milli Eğitim Bakanlığı bürokratları 
ve özel öğretim kurumları yöneti-
cilerinin görüşleri doğrultusunda 
rapor hazırlanıyor’ demişti. Hatta 
o toplantıda andımızın kaldırılması 
ve 4+4+4 sistemine geçilmesi 
konusunda karar da alınmıştı. 
Demokratik bir ülke olduğumu-
zu söyleyenlere soruyorum: Bu 
nasıl bir demokrasidir? Devletin 
memuru yerine iktidarın memuru 
anlayışının getirilmek isteniyor. 
Bunu nasıl kabul edebiliriz?”

Kaplan, Türk Eğitim-Sen’in mü-
cadelesinin hiçbir zaman bitmeye-
ceğini de söyleyerek, “Sendikacılık 
denildiğinde Türkiye Kamu-Sen 
akla geliyor. Biz, bayrağını, vatanı-
nı seven insanların da sendikacılık 
yapabileceğini herkese gösterdik. 
” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Orta-
öğretim Genel Müdürlüğü’nün 
“Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor 
Bayramı” konulu 11.1.2012 tarihli 
ve 817 sayılı Genelgesinin, söz 
konusu düzenlemeyle, dayanağı 
olan 2429 sayılı Kanun, Ulusal 
ve Resmi Bayramlarda Yapılacak 
Törenler Yönetmeliği ve Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 
Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve 

Spor Bayramı Kutlama Yönergesi 
hükümlerine aykırı olarak 19 Ma-
yıs Gençlik ve Spor Bayramı kut-
lamasının Başkent dışında sadece 
okullarda ve öğrencilerin katılı-
mıyla yapılacağının düzenlendiği, 
19 Mayısın kitlesel kutlamasının 
iptal edilmesinin genç nesillerin 
Kurtuluş Savaşı ve Türk Tarihi ile 
bağlarının kesilmesi sonucunu 
doğuracağı belirtilerek, 11.1.2012 

tarihli ve 817 sayılı Genelgenin 
iptali talebiyle açtığımız davada;

Danıştay 10. Dairesinin 
2012/335 E., 2015/4757 K. sayılı 
ve 09.11.2015 tarihli kararı ile 
dava konusu Genelgenin 19 
Mayıs’ta il ve ilçe düzeyinde 
yapılacak törenlere, öğrencilerin 
katılıp katılmayacağını belirsiz 
hale getirmek suretiyle yürürlü-

ğünü koruyan Yönetmelik ve Yö-
nergeye aykırı uygulamalara yol 
açabilecek nitelikte olduğu belir-
tilerek, Milli Eğitim Bakanlığı Or-
taöğretim Genel Müdürlüğü’nün 
“Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor 
Bayramı” konulu 11.1.2012 tarihli 
ve 817 sayılı Genelgesinin İPTALİ-
NE karar verilmiştir.

KIRIKKALE İL İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI

19 MAYIS’IN KİTLESEL KUTLANMASINI ENGELLEYEN 
GENELGEYİ İPTAL ETTİRDİK

Genel Mali Sekreter Seyit Ali Kaplan ve Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreteri M. Yaşar Şahindoğan, 16 Mart 2016 
tarihinde Kırıkkale Şube’nin istişare toplantısına katıldı. Toplantıda Kırıkkale Şube Başkanı Yücel Karabacak ve şube 

yönetim kurulu üyeleri, ilçe ve işyeri temsilcileri ve şube kadın komisyonu üyeleri katıldı.
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“ÜNİVERSİTE ÇALIŞANLARI YÜKSEKÖĞRETİM 
KANUNU`NU DEĞERLENDİRİYOR” ÇALIŞTAYI YAPILDI
Türk Eğitim-Sen Genel Mer-

kezi, yükseköğretimin yönetim 
sorunlarını ele almak, akademik ve 
idari personelin özlük haklarından 
çalışma koşullarına kadar birçok 
konuyu masaya yatırmak, yükse-
köğretim alanındaki düzenlemeleri 
değerlendirmek amacıyla yurt 
genelindeki üniversitelerimizden 
gelen akademisyen ve idari perso-
nelin katılımıyla  “Üniversite Çalı-
şanları Yükseköğretim Kanunu’nu 
Değerlendiriyor’’ çalıştayı düzen-
lendi.

26-27 Mart 2016 tarihlerinde 
Ankara İçkale Otel’de  gerçekleş-
tirilen çalıştayın açılış konuşmasını 
Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-
Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk 
yaptı.  Ayrıca çalıştaya Türk Eğitim-
Sen Genel Merkez Yöneticileri de 
iştirak ettiler.

Üç komisyon marifetiyle çalış-
malar yürütüldü. Komisyonlar şu 
şekilde oluşturuldu: 

Yüksek Öğretim Kanunu kapsa-
mında, yüksek öğretimin yönetim 
sorunları ve çözüm önerileri

a-) Yüksek öğretimde yapısal ve 
işlevsel yönetim sorunları

b-) 2547 Sayılı Kanun ve bağlı 
mevzuat  (Yönetmelik, Genelge, 
Yönerge) çerçevesinde çözüm 
önerileri

Yüksek Öğretim Kanunu kap-
samında, akademik personelin 
sorunları ve çözüm önerileri

a-) Akademik personelin özlük 
hakları ve çalışma koşullarından 
kaynaklanan sorunları,

b) Akademik eğitimin ve bilim-
sel gelişimin önündeki mevzuat 
kaynaklı engellemeler ve sorunlar

c-) 2547 Sayılı Kanun ve bağlı 
mevzuat  (Yönetmelik, Genelge, 
Yönerge) çerçevesinde çözüm 
önerileri

Yüksek Öğretim Kanunu kapsa-
mında, idari personelin sorunları 
ve çözüm önerileri

a-) İdari personelin özlük hakları 
ve çalışma koşullarından kaynakla-
nan sorunları

b-) 2547 Sayılı Kanun ve bağlı 
mevzuat  (Yönetmelik, Genelge, 
Yönerge) çerçevesinde çözüm 
önerileri

26 Mart tarihinde komisyonlar 
çalışmalarını rapor haline getirdi. 
27 Mart tarihinde de komisyon 
başkanları hazırlanan çalışma 
raporlarını tüm katılımcılara sundu. 
Komisyon raporlarının da değer-
lendirildiği çalıştay, Genel Başkan 
İsmail Koncuk’un kapanış konuş-
masıyla sona erdi.
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Adıyaman Şube’ye bağlı Gölbaşı İlçe Temsilciliği, Çanakkale Zaferi’nin 
101’inci yıldönümü dolayısıyla başta Çanakkale şehitleri olmak üzere 
tüm şehitlerimiz için hatim okuttu. 

Gölbaşı İlçesi Günaydın Camii’nde yapılan programda Camii imamı 
İshak Görmez Aşr-ı Şerif okudu. Abdurrahman Gültekin Hoca ise hatim 
duası okuyarak şehitlerimize armağan etti.

Programda Gölbaşı İlçe Temsilcisi Maksut Büyük yaptığı açıklamada, 
‘‘Şehitlerimizi unutmadık, unutturmayacağız. Her yıl olduğu gibi bu yıl 
da şehitlerimiz için hatim okuttuk ve bunu şehitlerimize hediye ettik. 
Bugün burada bizlere eşlik eden sendika üyelerimize ve Gölbaşı halkına 
teşekkür ederiz. Her zaman ifade ettiğimiz gibi Türk Eğitim-Sen’in da-
yandığı kök, uzandığı dallar ve hedefi Çanakkale ruhunu ayakta tutma 
mücadelesidir. Şimdi vatanımız var diyebiliyorsak, bunu Çanakkale’de 
kahramanca çarpışan vatanı, milleti ve bayrağı için canını seve seve 
feda eden Mehmetlere borçluyuz. Çanakkale Türk’ün; Haçlı sürülerine 
karşı iman, cesaret ve eşsiz bir fedakârlık örneğiyle kazandığı büyük bir 
zaferdir. Bu zafer Türk milletinin varını yoğunu ortaya koyduğu milli ruh 
ve heyecanın ayağa kalkışıdır. Çanakkale’den başlayarak tüm İslam coğ-
rafyasını işgal edip müstemleke yapma girişiminin imanlı göğüslerde 
paramparça edilmesidir. 

Bu güzel vatan ve bu erdemli devleti hediye edenlerden aldığımız 
emanete halel getirmeden, bu emaneti daha da güzelleştirerek, ge-
lecek kuşaklara devretmekte kararlıyız. Bizlerin bu kutsal topraklarda 
yaşama ve varlığını sürdürmesine vesile olan başta  Çanakkale şehitleri 
olmak üzere tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz” dedi.

ADIYAMAN ŞUBE’YE BAĞLI GÖLBAŞI İLÇE 
TEMSİLCİLİĞİ’NDEN ŞEHİTLERİMİZE VEFA

Artvin Şube, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Artvin’deki milli 
eğitim kurumlarında kadın çalışanlara karanfil takdim etti. 

Artvin Şube; Ardanuç, Arhavi, Borçka, Hopa, Murgul, Yusufeli ve 
Şavşat’ta, Merkez ilçede, üniversitede, tüm köy ve merkez kurumla-
rında 1500 karanfil dağıttı. Artvin Şube, “ Tüm kadınlarımızın 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Karanfillerin dağ, bayır, köy deme-
den tüm kurumlara ulaşmasını sağlayan şube ve ilçe yöneticilerimiz ile 
üyelerimize teşekkürlerimizi sunarız” dedi. 

Aydın Şube, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 101. Yıldönümünde şehit-
lerimizin ruhuna lokma hayrı yaptı.

Şube Başkanı Rıdvan Naci DEVLİ şunları kaydetti: “18 Mart Çanakka-
le Şehitleri ve Şehitler Haftası sebebiyle bu toprak için toprağa düşmüş 
bütün şehitlere, terör nedeniyle şehit olan asker, polis ve vatandaşları-
mızın ruhuna dualar göndermek amacıyla okullar semtinde bir lokma 
hayrı düzenledik. Öğrencilerimizin de yoğunlukla ilgi gösterdiği hayrı-
mızda yaklaşık 2000 kişiye 6 saat boyunca lokma dağıtıldı, şehitlerimiz 
için dualar edildi. Yenilmez donanmaların durdurulabileceğini gösteren, 
Avrupa ve dolayısıyla dünya tarihini değiştiren, İstiklal Savaşımızın önsö-
zü olan Çanakkale’nin önemi her geçen gün daha çok anlaşılmaktadır. 
Öğrencilerin akıllarına ‘Çanakkale’de ne oldu?’ sorusunu düşürebilmek 
bile ülkemiz geleceği açısından çok önemlidir. Burada hem şehitlerimi-
ze hayır yapmakta, hem de öğrencilerimizin ve her yaştan öğrenmek 
isteyenlerin dikkatini Çanakkale’ye çekmeye çalıştık.”

ARTVİN ŞUBE 8 MART DÜNYA KADINLAR 
GÜNÜ DOLAYISIYLA KARANFİL DAĞITTI

AYDIN ŞUBE ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ İÇİN LOKMA 
HAYRI YAPTI

Adıyaman Gölbaşı Temsilciliği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniy-
le yemekli bir toplantı düzenledi. Toplantıya Adıyaman Şube Başkanı 
Şemsettin AĞAR, Şube Mali Sekreteri Fuat Akdeniz, Gölbaşı İlçe Tem-
silcisi Maksut BÜYÜK, İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, İLKSAN Gölbaşı ilçe 
adayı Tuğrul POLAT ve kadın üyelerimiz katıldı. Katılımın yoğun olduğu 
toplantıda konuşan Şube Başkanı Şemsettin AĞAR, tüm kadınların 8 
Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı ve  gündemi değerlendirdi. Ağar, 
iş kolumuzda ve sendikal harekette kadının rolünün büyük olduğunu 
belirterek, “ Bir gün değil, her gün sizindir” dedi. 

ADIYAMAN GÖLBAŞI TEMSİLCİLİĞİ KADINLAR 
GÜNÜ PROGRAMI DÜZENLEDİ
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İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Merih Eyyup Demir, Ödemiş Zafer İlko-
kulu Müdürü Sami Keskin’in Ödemiş İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat 
İçel hakkında açmış olduğu görevi kötüye kullanma davasının Ödemiş 
2.Asliye Ceza Mahkemesi’nde karara bağlandığını açıkladı. Buna göre; 
15 Mayıs 2015 tarihinde başlayan ilk dava devamında 14 Mart itibariyle 
6. Duruşma sonrası İlçe Milli Eğitim Müdürü hakkında TCK’nın 257/1 
maddesi uyarınca 6 ay hapis cezası verilmiştir. Yine TCK’nın 62. Mad-
desi uyarınca 1/6 oranında indirime gidilmiş, TCK’nın 50/1-a maddesi 
uyarınca da sanığın ekonomik ve diğer şahsi hallerine göre 3000 TL adli 
para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. Duruşma sonrası bir 
açıklama yapan İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Merih Eyyup Demir, “Adalet 
yerini bulmuştur. Yapanın yanına kâr kalmamıştır. Haklılığımız Yüce Türk 
adaleti tarafından onanmıştır.  Görevi kötüye kullanma cezası alan bir 
bürokratın görevde kalmasını kamuoyunun ve yetkililerin takdirlerine 
bırakıyorum” dedi.

İzmir 3 No’lu Şube Başkanı Adnan Sarısayın,  “Bu yıl 8 Mart Dünya Ka-
dınlar günü etkinlikleri çerçevesinde kadına şiddet konusunu vurgulamak 
istedik. Neredeyse her gün kadına şiddet, kadın cinayetleri medyada yer 
alıyor. Kadının saygı görmediği, yaşama hakkı olmadığı bir toplum medeni 
olamaz. Kadına şiddet ve kadın cinayetleri artık dursun. Medyada kadınla-
rımız artık şiddet ve cinayet haberleriyle yer bulmasın. Kadınlarımızın mut-
lulukla, huzurla, başarıyla anıldığı günlerin gelmesini temenni ediyorum.  
Cennet analarımızın ayakları altında ama hala kadınlarımızın değerlerinin 
farkında değiliz. Gelin zaman ayırıp bir dakika olsun düşünelim kadınları-
mızı, analarımızı... Bu duygularla kadına şiddettin son bulduğu günler dili-
yoruz” dedi.

Türkiye Kamu-Sen Kilis İl Temsilciliği Kilis’te yaşanan füze patlaması-
na tepki gösterdi. Türkiye Kamu Sen Kilis İl Temsilcisi Osman Boybeyi 
şunları kaydetti: “Türkiye sevdalısı bir sivil toplum kuruluşu olarak Tür-
kiye ve Kilis’teki güvenlik sorununa dikkat çekmek istiyoruz. Ne yazık ki 
Kilis’te yine füze patlaması oldu. Biri kadın biri çocuk iki kişi hayatını kay-
betti. Ölenlere rahmet diler, mekânlarının cennet olmasını niyaz ederiz. 
Daha önceki füze patlamasında ölenlerle beraber, Kilis dört günahsız 
evladını kaybetmiş oldu.  

Türkiye’nin ve Kilis’in bir an önce huzura kavuşmasını istiyoruz. Biz-
ler ölümü beklemek zorunda değiliz. Bu sebeple güvenlik tedbirlerinin 
arttırılmasını ve Kilis’te bir daha bu tür hadiseler yaşanmamasını Yüce 
Allah’tan diliyoruz.’’

  Ordu Şube Başkanı Ömer Okumuş basın açıklaması yaparak, Mesu-
diye İlçesi Kaymakamı’nın milli eğitimin işleyişine müdahale ettiğini, bu 
durumun da eğitim çalışanları arasında huzursuzluk yarattığını kaydetti. 
“Kaymakamın eğitim-öğretim ve okullarla ilgilenmesi bizi asla rahatsız 
etmez, bilakis memnun oluruz. Ancak Kaymakamın mülki amir olarak 
yetki ve sorumluluk alanı kanun ve yönetmeliklerle belirlenmiştir. Eğitim 
kurumları ve işleyişiyle ilgili konulara müdahale etmek eğitimcileri yok 
saymak anlamına gelir” diyen Okumuş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ne-
dense bu müdahale Mesudiye İlkokulu üzerinde yoğunlaşmaktadır. 
Bunun sebebi Sayın Kaymakamın eşinin bu okulun öğretmeni olması 
mıdır? Kaymakam Bey eşinin kendisinin vekili olduğunu ifade ederek 
neyi amaçlamıştır? Kaymakamın yetkilerini biliyoruz ama vekilinin yet-
kisini bilmiyoruz. Kaymakamın eşini vekili olarak ifade etmesinin hangi 
yasa, yönetmelik ve mevzuatla ilişkilendirdiğini de öğrenmek istiyoruz.” 

İZMİR 1 NO’LU ŞUBE: ADALET YERİNİ BULDU

İZMİR 3 NOLU ŞUBE: KADINLAR GÜNÜNDE 
ŞİDDET KURBANI KADIN ÖĞRETMENİMİZİ 

UNUTMADIK

KİLİS’TE HUZUR İSTİYORUZ

ORDU ŞUBESİ: MESUDİYE İLÇESİ KAYMAKAMININ 
EĞİTİM KURUMLARINA SÜREKLİ MÜDAHİL OLMA 

ANLAYIŞINI KINIYORUZ.

Karaman Şube Başkanı Ziya Hotamışlı İstiklal Marşı’nın 95’inci yıldö-
nümünü kutlayarak şunları kaydetti: “İstiklal Marşı’mız 12 Mart 1921’de 
TBMM’de kabul edildi. Milli Marş için açılan yarışmaya; 500 lira para 
ödülü verileceği için Mehmet Akif katılmadı. Milli Eğitim Bakanı Ham-
dullah Suphi’nin para ödülü verilmeyeceği teminatından sonra Meh-
met Akif şiirini yazdı. 

Bir milletvekili olarak sırtında giyecek paltosu bile olmayıp, arkadaşın-
dan aldığı emanet paltoyu giyen Akif’in bu tavrı da ayrıca gençliğimize 
öğretici bir duruştur. 

İstiklal Marşı’mızın ruhuna yakışır ve yazılış günlerindeki şartları unut-
mayacakları bir ciddiyet ve gururla hep beraber okunması sağlanmalı-
dır. Canlı, duygulu ve coşkulu okunmadığı takdirde tekrarının yapılması 
son derece önemlidir.

Türk Eğitim-Sen olarak ortak değerlerimizin nesillerimize kazandırıl-
masında İstiklal Marşı ruhunun omurga niteliğinde ve geleceğimiz açı-
sından vazgeçilmez ehemmiyette görmekteyiz.

Mehmet Akif sadece bir milli marş şairi değildir. Fikir, dava, iman, ah-
lak ve mücadele adamıdır. Nesillerimizi Akif’in ‘Asım’ın nesli’ diye tarif 
ettiği nesil olarak yetiştirmek Türk Milli Eğitimi’nin ana görevidir.

KARAMAN ŞUBE İSTİKLAL MARŞI’NIN 95’İNCİ 
YILDÖNÜMÜNÜ KUTLADI
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Kocaeli 2 No’lu Şube Kadınlar Günü dolayısıyla Darıca’da kahvaltı 
programı düzenledi. Türk Eğitim Sen’e üye kadın çalışanların katıldığı 
kahvaltı programında Şube Başkanı Mustafa KILIÇ ve Gebze Teknik 
Üniversitesi Araştırma Görevlisi Dr. Mine Gül ŞEKER programa katılan-
lara hitaben birer konuşma yaptı.

Şube Başkanı Mustafa KILIÇ, Türk toplumunda kadının çok önemli 
yeri olduğunu ifade ederek, toplumu hayatta tutan en önemli unsurun 
kadın ve kadına verilen değer olduğunu belirtti. Bilinçli kadının bilinçli 
nesiller için elzem olduğu dile getiren KILIÇ, kadın istihdamının ülkemiz-
de yetersiz olduğunu söyleyerek, kadınların özlük hakları bakımından 
da sıkıntılar yaşadığına dikkat çekti. KILIÇ, “Türk kültüründe kadının 
önemini biliyoruz; ancak tarihimizde kadına verdiğimiz önemi şu an an-
latmak ve algılatmak için çok çalışmamız gerekiyor” dedi.

Dr. Mine Gül ŞEKER ise konuşmasında 8 Mart Dünya Kadınlar Gü-
nünün tarihçesine değindi. Sendikal ve iş hayatında kadınların haklarını 
bilmesi ve haklarının takipçisi olması gerektiğini söyleyen ŞEKER, oku-
manın, donanımlı olmanın önemine dikkat çekti. ŞEKER kadının, anne, 
eş, evlat, hala, teyze kimlikleriyle sınırlandırıp değersizleştirildiğini be-
lirterek, bunun karşısında durmanın yolunun da kadınların üzerindeki 
etiketlerden sıyrılarak sahip olduğu gücü topluma aktarmaktan geçe-
ceğini söyledi. Daha sonra Şube Başkanı KILIÇ kahvaltıya katılan kadın 
üyelere çiçek takdim etti.

Sarayı’na giderek Milli Eğitim Müdür Vekili Osman Şimşek hakkında 
yargı kararını tanımamazlıktan ötürü suç duyurusunda bulundu.

Nevşehir Şube Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Nevşehir 
Adliyesi’nde suç duyurusu ile ilgili evrakları imzalayarak teslim eden öğ-
retmenler, tek isteklerinin Yüce Türk Yargısı’nın verdiği kararların işleme 
konulması olduğunu belirttiler.

Nevşehir Adliye Sarayı önünde bir açıklama yapan Türk Eğitim-Sen 
Nevşehir Şube Başkanı Mustafa Uğur, “Bu ülkede en çok güvenilen 
mesleklerin başında öğretmenler gelmektedir fakat Nevşehir’de öğ-
retmenleri temsil eden kurumun müdürü yargı kararlarını tanımamazlık 
eylemine devam ederek hem suç işlemektedir hem de öğretmenlik 
mesleğine leke düşürmektedir. Eğitim camiasında barışın tekrar sağ-
lanması, huzurun tekrar tesis edilmesi adına yargı kararlarının uygulan-
ması ve yargı tanımaz müdürün gerekli cezayı alması gerekmektedir. 
İlimizde eğitimin tekrar barış ve huzurla anılması için Türk Eğitim-Sen 
yılmadan mücadeleye devam etmektedir. Bugün de bu amaçla bölge 
avukatımız ile birlikte suç duyurusunda bulunduk. Kamuoyu bilmelidir 
ki hukukun üstünlüğü ilkesi doğrultusunda herkes yaptıklarının bedelini 
ödeyecektir” şeklinde konuştu.

Mahkeme tarafından verilen karara rağmen idareci olarak göreve 
iade edilmeyen Türk Eğitim-Sen üyesi öğretmenler Osman Şimşek 
hakkında suç duyurusunda bulundu.

Defalarca mahkeme kazanmalarına rağmen okul müdürü olarak 
tekrar göreve iade edilmeyen Türk Eğitim-Sen üyesi beş öğretmen 
sendikanın bölge avukatı İsmail Tanrıöven ile birlikte Nevşehir Adliye 

Muğla Şube Başkanı Mürsel Özata, danışman öğretmenlikte haksız-
lıklar yapıldığını belirtti. Şubat ayında yapılan  öğretmen atamalarında 
Muğla’ya 293 öğretmenin atamasının yapıldığını kaydeden Özata, 
adaylık süreçlerinin ilk dönemleri için belirlenen danışman öğretmenle-
rin seçiminde Danışman Öğretmen Bilgi Formu’nda yer alan hiçbir kri-
ter esas alınmadığının belirtti.  Özata,  Milli Eğitim Bakanlığı’nın beyni ve 
hafızası konumunda olan 100 bine yakın idarecinin haksız ve hukuksuz 
olarak görevlerinden alındığı, yerlerine ise sınava kazanamamış becerisi 
ve deneyimi olmayan kişilerin atandığını söyleyerek, “Bugün MEB’de 
yüz bine yakın şube müdürü, il ve ilçe milli eğitim müdürü, okul müdürü, 
okul müdür yardımcısı gasp edilen haklarının iade edilmesi için mah-
keme mahkeme dolaşmaktadır. Mahkemeyi kazanmalarına rağmen 
görevlerine bakanlığın hukuk tanımaz tavrından dolayı iade edilmedik-
lerinden madden ve manen mağdur durumdadırlar. Eğitim tarihimizde 
bu denli bir kıyım ve bu çapta hukukun çiğnendiği bir dönem yaşan-
mamıştır. MEB mahkeme kararlarını uygulamamak için nerede ise her 
gün görüş değiştirmekte, hak yemeyi meşrulaştırabilmek için hukukun 
dışında her yolu denemektedir. Hukuk tarihimizde şimdiye kadar böyle 
bir çelişki yaşanmamış ve Milli Eğitim Bakanlığı bu denli komik duru-
ma düşmemiştir” dedi. Hükümete yakın bir sendikanın ilçe milli eğitim 
müdürlerinin cep telefonlarına atanacak danışman öğretmenlerin isim-
lerinin mesajla geldiği yönünde duyumlar aldıklarını vurgulayan Özata, 
“Eğer doğruysa tam bir fecaattir. Demek ki milli eğitim mevcut görev 
yapan müdürler tarafından değil malum sendika yöneticileri tarafından 
yönetiliyor demektir. Zaten bu fiili durumu herkes bilmesine rağmen 
resmen de tescillenmiş bir durum söz konusudur. Tatil günü bir mesajla 
okullarda birçok derslerin boş geçmesi göze alınarak alelacele iki gün-
lük danışman öğretmenlik seminerine çağırılan öğretmenlerden semi-
nere katıldıkları halde daha sonra Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü web 
sayfasında yayınlanan danışman öğretmen listesinde olmayan birçok 
öğretmen mevcuttur. Bu öğretmenlerin meslek onuru ve izzet-i nefisleri 
rencide edilmiştir. Bu öğretmenlerden artık hangi moral motivasyonla 
hangi verim elde edilebilir? Bu öğretmen arkadaşların seminere katıl-
dıkları halde danışman öğretmen olarak atamalarının yapılmamasının 
nedeni nedir?” diye sordu.

KOCAELİ 2 NO’LU ŞUBE’DEN KADINLAR GÜNÜ 
KAHVALTISI 

ÖĞRETMENLER EĞİTİMDE HUZUR VE BARIŞ İSTİYOR

MUĞLA ŞUBESİ, DANIŞMAN ÖĞRETMENLİKTE 
HAKSIZLIKLAR YAPILDI
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VEFAT EDEN ÜYEMİZ

1956 da özvatan’da doğdu  ilkokulu babasının gö-
revi nedeniyle Ebiç, Fehimli ve Çukur’da tamamladı. 
Ortaokulu Çukur’da bitirdi. Kayseri’de sanat lisesini 
ve eğitim enstitünü okudu. Sırasıyla Kahramanmaraş-
Tùrkoğlu,Kayseri Sarıoğlan-Çiftlik, Tomarza-Kapıkaya 
,Kayseri merkezinde çeşitli okullarda müdürlük yaptı 
son olarak “RAM”da görev yapıyordu.

Bünyamin DEMİR / Kayseri 1 No’lu Şube 

Adana 2 No’lu Şube üyelerin-
den Fatma Burçin-Cantekin ARI-
KANLI çifti evlenmiştir.

Aydın Şube üyelerinden Ha-
san AKÇAY evlenmiştir.

Karaman Şube üyelerinden 
Mehmet Tevfik YÜNSEL evlen-
miştir.

Kütahya Şube üyelerinden Er-
dal KARAÇAY evlenmiştir,

Kütahya Şube üyelerinden 
Muammer BAŞARAN’ın  oğlu 
evlenmiştir,

Muğla  Şube üyelerinden Bay-
ram UYSAL’ın kızı evlenmiştir.

 EVLENENLER

Adana 2 No’lu Şube üyelerinden 
Ebru KILINÇ’ın “Alya” adında çocu-
ğu olmuştur.

Adana 2 No’lu Şube üyelerinden 
Fatma  ÖZKILINÇ’ın  “Feray” adın-
da  çocuğu olmuştur.

Afyonkarahisar Şube üyelerinden 
Mehmet-Zerrin ESEN çiftinin ço-
cukları olmuştur.

Afyonkarahisar Şube üyelerinden 
Gözde İkbal ULU’nun çocuğu ol-
muştur.

Ankara 4 No’lu Şube üyelerinden 
Esra Sabire BAŞAYAR’ ın “Ahmet 
Seymen” adında çocuğu olmuştur.

Ankara 6 No’lu Şube üyelerinden 
Şule ALTINÖZ’ün  çocuğu olmuştur.

Ankara 6 No’lu Şube üyelerinden 
Duygu KOCAADAM’ın çocuğu ol-
muştur.

Antalya 2 No’lu Şube üyelerin-
den Ali Onguner ÖRS’ün “Mete-
han” adında çocukları olmuştur.

Antalya 2 No’lu Şube üyelerin-
den Keziban-Mahmut ŞİMŞEK çifti-
nin çocukları olmuştur

Antalya 2 No’lu Şube üyelerin-
den Mihriban Hilal GÜRSOY’un ço-
cuğu olmuştur.

Antalya 2 No’lu Şube üyelerin-
den Önder-Tuba Nur YILDIRIM çif-
tinin çocukları olmuştur.

Aydın Şube üyelerinden Nihal 
ATANIR ‘ın “İbrahim ve Sare” isimli 
ikiz çocukları olmuştur.

Aydın Şube üyelerinden Yüksel 
ÇEVİK’in çocuğu olmuştur.

Aydın Şube üyelerinden İzzet 
CEYLAN’ın “Alp” adında çocuğu 
olmuştur.

Aydın Şube üyelerinden Serkan 
YALÇIN’ın “Buğra Kağan” adında 
çocuğu olmuştur.

Aydın Şube üyelerinden Ayşegül-
Yusuf Han KALKAN çiftinin “Gök-
türk” adında çocuğu olmuştur. 

Aydın Şube üyelerinden Seda 
BURÇAK’ın “Metehan” adında ço-
cuğu olmuştur.

Aydın Şube üyelerinden Hayal 
YALÇINKAYA’nın “Masal”  adında 
çocuğu olmuştur.

Aydın Şube üyelerinden Beyhan 
BENLİ YARIMCA’nın “Toprak” adın-
da çocuğu olmuştur.

Aydın Şube üyelerinden Özlem 
DEMİR’in “Meriç”  adında çocuğu 
olmuştur.

Aydın Şube üyelerinden Nilüfer 
ALBAYRAK’ın “Derin Arya” adında 
çocuğu olmuştur.

Bingöl Şube üyelerinden Şu-
le-Emrah ERTÜRK çiftinin “Yusuf 
Hamza” adında çocuğu olmuştur.

Bursa1 No’lu Şube üyelerinden 
Serap - İbrahim ÇERİ çiftinin çocuk-
ları olmuştur.

Bursa1 No’lu Şube üyelerinden 
Nural ÇOLPAN’ın “Elif” adında ço-
cuğu olmuştur.

Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden 
Kemal GÜLER’ın “Meltem” adında 
çocuğu olmuştur.

Bursa 2 No’lu Şube üyelerinden 
Nihal-Tolga ERİŞTİ çiftinin çocukları 
olmuştur.

Bursa 2 No’lu Şube üyelerinden 
Tuba - Aykan ÖZKAN çiftinin ço-
cukları olmuştur.

Bursa 2 No’lu Şube üyelerinden 
Ebru TÜRELİ’nin çocuğu olmuştur.

Denizli Şube üyelerinden Serdar 
Ekrem BULDANLIOĞLU’nun “De-
niz Alp” adında çocuğu olmuştur.

Denizli Şube üyelerinden Asu-
man ERKAN SARI’nın “Kayra” adın-
da çocuğu olmuştur.

İzmir 1 No’lu Şube üyelerinden  
Yalçın TIRSİ’nin “Defne” adında ço-
cuğu olmuştur.

Karaman Şube üyelerinden Gün-
doğan DEMİR’in “Gündoğan De-
niz” adında çocuğu olmuştur.

Karaman Şube üyelerinden Ersin 
KORKUTAN’ın “Yiğit” adında çocu-
ğu olmuştur.

Karaman Şube üyelerinden Okan 
GARİP’in “Muhammed Talha” ço-
cuğu olmuştur.

Karaman şube üyelerinden   Büş-
ra KUTLU DEMİREL’in “Gökçe” 
adında çocuğu olmuştur.

Karaman Şube üyelerinden Ün-
züle - Fatih UĞUZ çiftinin “Yusuf Ke-
rem” adında çocuğu olmuştur.

Karaman Şube üyelerinden Gam-
ze Sağnak GEZGİN’in “Sabri” adın-
da çocuğu olmuştur.

Karaman Şube üyelerinden Sul-
tan BİLGİN’in “Defne”  adında ço-
cuğu olmuştur.

Karaman Şube üyelerinden Mer-
ve -Lütfü YALÇINTAŞ çiftinin “Yal-
çın” adında çocukları olmuştur.

Karaman Şube üyelerinden İpek 
ÖZALTIN - Mustafa Emin ÜNDAR 
çiftinin “Ertuğrul” adında çocuğu 
olmuştur.

Kayseri 2 No’lu Şube Mevzuat 
Sekreteri Hakan COŞKUNSU’nun  
çocuğu olmuştur.

Kayseri 2 No’lu Şube üyelerinden 
Hatice COŞKUNSU çocuğu olmuş-
tur.

Kırşehir Şube üyelerinden Nadi-
ye YILDIRIM’ ın çocuğu olmuştur.

Kırşehir Şube üyelerinden Tolga 
TOK’ un çocuğu olmuştur.

 Kırşehir Şube üyelerinden Beyza 
KAYA’ nın çocuğu olmuştur.

Konya 1 No’lu Şube üyelerinden 
Ceyhun KUTLU’nun çoçuğu olmuş-
tur.

Konya 1 No’lu Şube üyelerinden 
Orhan YILDIRIM’ın kızı olmuştur.

Konya 1 No’lu Şube üyelerinden 
Şenol EVCİN’in üçüz çocukları ol-
muştur.

Konya 2 No’lu Şube üyelerinden 
Eşref Bilge YILDIZ’IN  ’’Zeynep Na-
dire’’ adında çocuğu olmuştur.

Konya 2 No’lu Şube üyelerin-
den  Hasan KILIÇ’ın  ’’Ahmet Kür-
şat’’ adında çocuğu olmuştur. 

Konya 2 No’lu Şube üyelerinden 
Mustafa ÇOLAKOĞLU’nun  ’’ Ah-
met Tuğrul’’ adında çocuğu olmuş-
tur.

Konya 2 No’lu Şube Üyelerinden 
Cevat YAYLACI’nın  ’’ Ahmet’’ adın-
da çocuğu olmuştur.

Kütahya Şube üyelerinden Ab-
dülkerim CENGİZ’İN “Bilal” adında 
çocuğu olmuştur.

Mersin Şube üyelerinden Coşkun 
AYDIN’ın “Elif Eylül” adında çocuğu 
olmuştur.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden 
Ersan TORUN’un “ İkra “  adında 
çocuğu olmuştur.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden 
Elif UYAR’ın “Ayşe Begüm “  adında 
çocuğu olmuştur.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden 
Fatma – Erkan KARAGÖZLÜ çiftinin 
“ Sıla “  adında çocuğu olmuştur.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden 
Asiye Duygu – Ali UĞURLU çiftinin 
“ Çağan Erdem “  adında çocuğu 
olmuştur.

Ordu Şube üyelerinden Emin 
SİVRİ’nin çocuğu olmuştur.

Ordu Şube üyelerinden Sevgi-
Önder OSMA çiftinin çocukları ol-
muştur.

Ordu Şube üyelerinden Hatice-
Kürşat Teoman BİNBOĞA çiftinin 
çocukları olmuştur.

Ordu Şube üyelerinden Fikret-
Fatma Manici ÖZTÜRK çiftinin ço-
cukları olmuştur.

Sinop Şube üyelerinden Hilal 
KAHVECİ KURUMAHMUT’un çocu-
ğu olmuştur.

Sinop Şube üyelerinden Fahri 
GÖKGÖZ’ün çocuğu olmuştur.

Sinop Şube üyelerimizden Yunus-
Seyhan KOCA çitinin ikiz çocukları 
olmuştur.

Yozgat Şube üyelerinden Ahmet 
- Merve BABAYİĞİT çiftinin “Ömer 
Kağan” adında çocukları olmuştur.

YENİ DOĞANLAR



VEFAT

Adana 1 No’lu Şube üyelerinden 
Yaşar DUT’un annesi vefat etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerinden 
Mustafa GÖKAHMETOĞLU’nun 
annesi vefat etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerinden 
Remziye BAYRAKÇI’nın annesi vefat 
etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerinden 
Halis SERT’in eşi vefat etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerinden 
Hakan ÜNAL’ın babası vefat etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerinden 
Süleyman ÖZHAN’ın babası vefat 
etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerinden 
Hacı TÜRKMENOĞLU’nun annesi 
vefat etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerinden 
Seyhan YASAV’ın annesi vefat etmiş-
tir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerinden 
Rıdvan YILDIZHAN’ın annesi vefat 
etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerinden 
Gülnur AVAN’ın annesi vefat etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerinden 
Selim Savaş KARAKAŞ’ın kardeşi 
vefat etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerinden 
Makbule KESTİR’in abisi vefat etmiş-
tir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerinden 
Ahmet Tufan BİLEN’in babası vefat 
etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerinden 
Şenay ERDOĞAN’ın annesi vefat 
etmiştir.

Adana 2 No’lu Şube Gönül 
ÇELİK’in babası vefat etmiştir.

Adana 2 No’lu Şube üyelerinden 
Fatih ERTAŞ’ın babası vefat etmiştir.

Adana 2 No’lu Şube üyelerinden 
Yakuo BAL’ın babası  vefat etmiştir.

Afyonkarahisar Şube üyelerinden 
Tuğba ALTUN YILMAZ’ın babası ve-
fat etmiştir.

Afyonkarahisar Şube üyelerinden 
Ayşe DANIŞTEKİN’in babası vefat 
etmiştir.

Afyonkarahisar Şube üyelerinden 
Battal TÜRK’ün babası vefat etmiştir.

Ankara 6 No’lu Şube üyelerinden 
Serap ÖZ’ün annesi vefat etmiştir.

Ankara 6 No’lu Şube üyelerinden 
İpek CEYLAN’ın babası vefat etmiş-
tir.

Ankara 6 No’lu Şube üyelerinden 
Mehmet AVCI’nın babası vefat et-
miştir.

Ankara 6 No’lu Şube üyelerinden 
Kağan EROĞLU’nun babası vefat 
etmiştir.

Ankara 6 No’lu Şube üyelerinden 
Süleyman YURTPINAR’ın annesi ve-
fat etmiştir.

Ankara 6 No’lu Şube üyelerinden 
Hamza SAKAR’ın annesi vefat et-
miştir.

Ankara 6 No’lu Şube üyelerinden 
Gül AKSOY’un babası vefat etmiştir.

Ankara 6 No’lu Şube üyelerinden 
Yılmaz BAYINDIR’ın ablası vefat et-
miştir.

Ankara 6 No’lu Şube üyelerinden 
Hava TÜREL’in babası vefat etmiştir.

Ankara 6 No’lu Şube üyelerinden 
Atila AKSU’nun babası vefat etmiştir.

Ankara 6 No’lu Şube üyelerinden 
Esin Topçu ÖZCAN’ın babası vefat 
etmiştir.

Ankara 6 No’lu Şube üyelerinden 
Aysel Kurumtaş GÜLEN’in eşi vefat 
etmiştir.

Ankara 6 No’lu Şube üyelerinden 
Mevlüt BAYSAL vefat etmişti

Ankara 6 No’lu Şube üyelerinden 
Hüseyin SEZEN vefat etmiştir.

Ankara 6 No’lu Şube üyelerinden 
Mustafa AZKAÇ vefat etmiştir.

Ankara 6 No’lu Şube üyelerinden 
Ayşe GÜRSOY’un abisi vefat etmiştir.

Ankara 6 No’lu Şube üyelerinden 
Yaşar BULAK’ın oğlu Sercan BULAK 
vefat etmiştir.

Ankara 6 No’lu Şube üyelerinden 
Ünal ŞEN’in oğlu vefat etmiştir.

Antalya 2 No’lu Şube üyelerinden 
Muhammet YAZAR’ın annesi vefat 
etmiştir.

Antalya 2 No’lu Şube üyelerinden 
Muzaffer KÖKSAL vefat etmiştir

Antalya 2 No’lu Şube üyelerinden 
Gülsüm ATCI’nın annesi vefat etmiş-
tir

Aydın Şube üyelerinden Zafer 
KARCI’nın annesi vefat etmiştir.

Aydın Şube üyelerinden Salih De-
mir YAMAN’ın annesi  vefat etmiştir.

Aydın Şube üyelerinden Funda 
LOBUT’un babası vefat etmiştir.

Aydın Şube üyelerinden Pınar Çİ-
ÇEKCİ AKCAN’ın  annesi  vefat  et-
miştir.

Aydın Şube üyelerinden Ahmet 
CİNDORUK’un abisi  vefat  etmiştir.

Aydın Şube üyelerinden Müjdat 
İÇDEN’in babası  vefat  etmiştir.

Aydın Şube üyelerinden Nuri 
GÜNGÖR  vefat  etmiştir.

Aydın Şube üyelerinden Serap 
MERCAN’ın annesi vefat  etmiştir.

Aydın Şube üyelerinden Sevinç 
KÖYLÜOĞLU’nun babası vefat et-
miştir.

Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden 
Yusuf ÖZKAYA’nın çocuğu olmuştur.

Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden 
Güner ÇEKİÇ’ın ablası vefat etmiştir.

Bursa 1 No’lu Şube üye-
lerinden Duru GÜNAÇAN’ 
ın babası vefat etmiştir. 

Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden 
Ayşe ERTEM’in annesi vefat etmiştir.

Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden 
Orhan ŞENGÖZ’ün abisi vefat et-
miştir.

Bursa 2 No’lu Şube üyelerinden 
Nurhan YONTAN’ın babası vefat 
etmiştir.

Bursa 2 No’lu Şube üyelerinden 
Semra ŞENEL’in annesi vefat etmiş-
tir.

Bursa 2 No’lu Şube üyelerinden 
Ayşe Ayla ARI’nın annesi vefat et-
miştir.

Bursa 2 No’lu Şube üyelerinden 
Bekir ESER’in babası vefat etmiştir.

Bursa 2 No’lu Şube üyelerinden 
Hakan GENÇ’in annesi vefat etmiş-
tir.

Bursa 2 No’lu Şube üyelerinden 
Ayşe OLTULU’nun babası vefat et-
miştir.

İzmir 1 No’lu Şube üyelerinden 
Okan Deniz ÖZER’in babası vefat 
etmiştir.

İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Merih 
Eyyup DEMİR’in babası  vefat etmiş-
tir.

Karaman Şube üyelerinden İsmail 
ŞAHİN’in annesi vefat etmiştir.

Karaman Şube üyelerinden  Kamil 
AKBAŞ’ın kardeşi vefat etmiştir.

Karaman Şube üyelerinden  Remzi 
DURMAZ’ın annesi vefat etmiştir.

Karaman Şube üyelerinden  Özgü-
ray KAYGISIZ’ın annesi vefat etmiştir.

Karaman Şube üyelerinden   Os-
man KUŞ’un babası vefat etmiştir.

Karaman Şube üyelerinden   Hasan 
Ali ORUM’un babası vefat etmiştir.

Karaman Şube üyelerinden   Mu-
rat-Songül EBİÇ  çiftinin çocuğu ve-
fat etmiştir.

Karaman Şube üyelerinden   Os-
man ÜLKÜMEN’in abisi Ahmet ÜL-
KÜMEN vefat etmiştir.

Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden 
Erdem YILMAZ’ın babası vefat et-
miştir.

Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden 
Fatih KAYGI’nın annesi vefat etmiştir.

Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden 
Prof.Dr. Mustafa ARGUNŞAH’ın 
ağabeyi vefat etmiştir

Kayseri 2 No’lu Şube üyelerinden 
Yasemin ÜNALAN’ın babası vefat 
etmiştir.

Kayseri 2 No’lu Şube üyelerinden 
Fatih KAYGI’nın annesi vefat etmiştir.

Kayseri 2 No’lu Şube üyelerinden 
Kaan KAYA’nın babası vefat etmiştir.

Kayseri 2 No’lu Şube üyelerinden 
Nazım ŞAHBAZ’ın babası vefat et-
miştir.

Kırşehir Şube üyelerinden Dün-
dar TAŞER’ in babası vefat etmiştir. 

Kırşehir Şube üyelerinden Mustafa 
IŞIK’ ın  annesi vefat etmiştir.

Kırşehir Şube üyelerinden Yusuf 
YILDIZ’ ın annesi vefat etmiştir.

Kırşehir Şube üyelerinden Mahmut 
SEYFELİ’ nin annesi vefat etmiştir.

Kırşehir Şubesi üyelerimizden Ha-
san AKTAŞ’ ın babası vefat etmiştir.

Konya 1 No’lu Şube üyelerinden 
Ali BACAK’ın babası vefat etmiştir.

Kütahya Şube üyelerinden Erol 
ÖZKAN vefat etmiştir.

Kütahya Şube üyelerinden Sündüz 
ÇOŞKUN’un babası vefat etmiştir,

Kütahya Şube üyelerinden Üstün 
İNCE’nin babası vefat etmiştir,

Kütahya Şube üyelerinden Ufuk 
AKSU’nun annesi vefat etmiştir,

Kütahya Şube üyelerinden İbrahim 
İNCE’nin annesi vefat etmiştir.

Kütahya Şube üyelerinden Hüse-
yin TAMSOY’un annesi vefat etmiştir.

Konya 2 No’lu Şube üyelerinden 
Uygun AKTEPE’nin  eşi  vefat etmiş-
tir.

Konya 2 No’lu Şube üyelerinden 
Fatih KOCA’nın babası vefat etmiştir.

Konya 2 No’lu Şube üyelerinden 
Çetin ERDOĞAN’ın annesi vefat et-
miştir.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden, 
Habil YILDIRIM’ın babası vefat et-
miştir.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden, 
Ali TARIM’ın annesi vefat etmiştir.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden, 
Remzi KARA’nın babası vefat etmiş-
tir.

Muğla  Şube üyelerinden Şenol 
AKÇA’nın annesi vefat etmiştir.

Muğla  Şube üyelerinden Ramazan 
KOPARAN’ın babası vefat etmiştir.

Muğla  Şube üyelerinden Mahmut 
BULUT’un babası vefat etmiştir.

Muğla  Şube üyelerinden Evren 
ŞENTÜRK’ün babası vefat etmiştir.

Muğla  Şube üyelerinden Fevzi 
YILMAZ’ın babası vefat etmiştir.

Muğla  Şube üyelerinden Yusuf 
SÜLÜN’ün annesi vefat etmiştir.

Muğla  Şube üyelerinden Cuma Ali 
YAKAR’ın babası vefat etmiştir.

Muğla  Şube üyelerinden Rıfat 
ERENLER’in babası vefat etmiştir.

Ordu Şube üyelerinden  Bahri 
GÜMÜŞKAYA’nın abisi vefat etmiştir.

Ordu Şube üyelerinden  Hüdaver-
di ŞENTÜRK’ün annesi vefat etmiştir.

Ordu Şube üyelerinden  Behram 
AKBULUT’un abisi vefat etmiştir.

Sinop Şube üyelerinden Erkan 
SEZGİN’in babası vefat etmiştir

Şanlıurfa Şube üyelerinden Ömer 
Faruk BOZDAĞ’ın babası vefat et-
miştir.
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